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Bu tez, muhasebede vergi yönünden denetimin kayıt dışı ekonomi üzerindeki başarısını 

araştırmak amacı ile hazırlanmıştır. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kayıt dışı 

ekonomi, ikinci bölümde muhasebe ve denetim konuları ile ilgili literatür taraması yapılmış, temel 

kavram ve bilgiler verilerek teorik bir alt yapı oluşturulmuştur. Üçüncü bölümde Gelir İdaresi 

Başkanlığı’nın internet sitesinden alınan istatistiklere göre ülkemizde yapılan vergi denetimlerinin 

etkinliğinin ölçülmesine ve kayıt dışı ekonomi ile vergi denetimleri arasındaki ilişkinin ortaya 

konulmasına çalışılmış, daha sonra muhasebe kayıtlarının güvenilir, gerçeğe uygun ve karşılaştırılabilir 

olup olmadığını test etmek amacıyla Erzurum’da görev yapan muhasebecilere bir anket çalışması 

uygulanmış ve kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınmasına yönelik öneriler incelenmiştir. 

Araştırma, ülkemizde vergi denetim oranının oldukça düşük olduğu, etkin bir vergi denetiminin 

yapılmadığı, denetim oranının yüksek olduğu dönemlerde kayıt dışı oranının azaldığı, diğer dönemlerde 

kayıt dışı oranının arttığı  sonucunu ortaya çıkarmıştır.  

Ülkemizde beyan esası sağlıklı bir şekilde işlememektedir. Vergi inceleme oranının düşük 

olması, mükellefleri “nasıl olsa denetlenmeyiz” düşüncesiyle gelirleri hakkındaki bilgilerini yanlış ve 

eksik vermelerine sevk etmektedir. 

Vergi bildirimlerinin yanlış ve eksik gösterilmesi, muhasebe kayıtlarının doğru olmadığının, 

muhasebenin temel kavramlarına ve muhasebe standartlarına uyulmadığının  bir göstergesidir. Nitekim  

anket sonuçları da öyle olduğunu doğrulamaktadır. Bu durumda, muhasebe kayıtlarını tutarken özellikle 

muhasebenin “Sosyal Sorumluluk Kavramı” ile “Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı”na riayet 

edilmediği anlaşılmaktadır. 

Devlete ödenecek verginin hesaplanmasında işletmenin kârının olduğundan düşük gösterilmesi 

sosyal sorumluluk kavramı ile bağdaşmamaktadır. Kullanılan belgelerin sahte ve muhteviyatı itibariyle 

yanıltıcı olması da bu belgelere dayanılarak yapılan defter kayıtlarının gerçeği yansıtmamasına ve daha 

sonra da bu kayıtlar üzerinden hesaplanan vergi matrahlarının gerçek dışı olmasına yol açmakta ve bu 

işlem, “Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı”na ters düşmektedir.  

Bu sorunların çözümlenmesi için diğer faktörler yanında öncelikle muhasebe kayıtları üzerindeki 

denetimlerin artırılması gerekmektedir.  
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This study aims at searching the  success of tax auditing in accounting on the unregistered 

economy. The study consists of three sections. A theoretical framework with regard to unregistered 

economy, accounting and auditing has been formed in the first two sections respectively by giving a 

literature review and some basic conceptual information. Finally, the last section is devoted to the 

measurement of effectiveness of the tax audits in the country on basis of the data of the Revenue 

Administration of Turkey and to determination the relationship between unregistered economy and tax 

audits. Moreover, a questionnaire is applied to accountants in Erzurum to test whether or not accounting 

records are reliable, real and comparable and to examine suggestions about registering the unregistered 

economy in this section. 

The study has shown that besides ineffective tax auditing, the ratio of tax auditing is rather low in 

Turkey and that the ratio of the unregistered economy is low over the periods of high auditing ratio and 

vice versa. 

In our country, foundation of decleration is not working properly. The low ratio of tax auditing 

leads the tax payers to give wrong and inadequate information about their incomes with the idea of not 

being inspected. 

The wrong or inadequate information on taxes is the sign of wrong accounting records and also 

ignore of the basic facts and standarts of  accounting. As a matter of fact, the questionnaire results have 

confirmed this situation. Under these circumstances, it is obvious that “The Social Responsibility” and 

“Disinterestedness and Certification” concepts of accounting are ignored while keeping the accounting 

records. 

That the profit as the tax to be paid to the government is calculated is declared lower than actual 

value is incompatible with the concept of social responsibility. Also, the use of fake or misleading 

documents in taxing results in the wrong information in bookkeeping and later wrong accounting of tax 

assessments and these don’t harmony with the concept of  “Disinterestedness and Certification”. 

         In order to solve these issues, besides some other precautions, it is vital to increase the audits on 

accounting records. 
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GİRİŞ 

 
Ülkemizde yaşanan ekonomik krizler sonrasında gözler daima kayıt dışı ekonomiye 

çevrilmiştir. Milli gelir ve istihdam gibi makro ekonomik büyüklüklerin tam olarak 

ölçülememesine neden olan, haksız rekabete yol açan, dürüst ve vergisini ödeyen mükelleflerin 

devlete olan güvenlerini sarsan, toplumda moral değerlerin bozulmasına neden olan, enflasyon 

üzerindeki olumsuz etkileri dolayısıyla yatırımların azalmasına, üretimin düşmesine, işsizliğin 

artmasına, vergi gelirlerinin azalmasına, bütçe açıklarının artmasına, devlet yönetiminin 

zorlaşmasına, toplumsal barışın bozulmasına, tüketici haklarından söz edilememesine sebep 

olan ve dış ticareti de olumsuz yönde etkileyen kısacası bir ülke halkına bu denli ağır 

ekonomik ve toplumsal bedel ödettiren kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması elbetteki 

çok zordur. 

Vergi mükellefleri; ekonomik, sosyal ve psikolojik nedenlerle genellikle vergi vermeme 

eğilimindedirler. Ancak, faaliyetlerin kayıt dışına çıkmasının en önemli nedeni  yasal 

yükümlülüklerden kaçınma çabasıdır. Zira, yasal yükümlülükler sonucu alınmak istenen 

vergiler kişi ve kuruluşların gelirlerinden  alınacağı için bir maliyet unsurudur. Bu nedenle bazı 

kişi ve kuruluşlar bu yüke gönüllü olarak katlanma eğiliminde olmayabilmektedirler. 

Madem ki kayıt dışı ekonominin en baskın motifi vergi vermeme arzusudur; o zaman, 

işin vergi boyutundan hareketle sorunu çözmek, bu konuda izlenecek en doğru yöntem olsa 

gerek. Başka bir deyişle, esas itibariyle vergiden ibaret olmamak ve bunun yanında daha pek 

çok görünüme sahip bulunmakla birlikte, kayıt dışılık olgusuyla mücadelenin en etkili yolunun, 

“hadiseye vergisel boyut üzerinde odaklanarak yaklaşmaktır” düşüncesi olmasından dolayı, 

muhasebede vergi yönünden denetimin kayıt dışı ekonomi üzerindeki başarısı  araştırılmaya  

değer bulunmuştur. 

Devlet ile mükellefler arasındaki uzlaşmada işletmelerin muhasebesine büyük görevler 

düşmektedir. Muhasebe hizmeti her ne kadar kamu yönetimi tarafından sunulmasa da sağladığı 

dışsal fayda, sunulan hizmetin kamuya yönelmesi ve kamu yararı amacına hizmet etmesinden 

dolayı bir çok açıdan “kamu hizmeti” niteliği taşımaktadır. Bilindiği üzere,  İşletme ile ilgili 

çıkar gruplarının ihtiyaç duydukları bilgiler muhasebe aracılığıyla üretilip sunulmaktadır. Bu 

nedenle yüksek düzeyde mesleki sorumluluk duygusu içerisinde faaliyetlerin yürütülmesi ve  

kamuya karşı sorumluluğun yerine getirilmesi, muhasebe açısından bir zorunluluktur. 

Muhasebe, toplumsal çıkar çevrelerine özellikle devlete karşı olan bu sorumluluğunu ancak 

doğru, tarafsız ve güvenilir bilgi üretip sunmak suretiyle yerine getirebilecektir. Yani 

muhasebece üretilen bilgilerin tarafsızlığı en az bu bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliği kadar 
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önemlidir. Taraflı ve güvenilirliği düşük bilgi üretimi, bu bilgileri kullananların yanlış yatırım 

kararları vermelerine neden olabileceği gibi, kamu ve toplum açısından kaynakların haksız 

paylaşımına yol açabilecektir. Dolayısıyla muhasebe sonuçlarının ve mali tabloların gerçeği 

yansıtabilmesi, işletme faaliyetlerine ilişkin verilerin, muhasebeye tam ve doğru olarak 

yansıtılmasıyla mümkündür. 

Ticari defterlere yapılacak kayıtların belgelere dayandırılarak yapılmasının gerektiği ve 

kayıtlara esas alınacak belgelerin neler olduğu Vergi Usul Kanunu (VUK)’da belirtilmiş ve her 

bir belge ayrı ayrı ele alınarak incelenmiş, şekil ve içerik konuları ile düzenlenme esasları 

kapsamlı olarak açıklanmıştır. Vergiyi doğuran olay ve işlemlerle ilgili olarak düzenlenen 

belgelerin sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olması, önce, bu belgelere dayanılarak 

yapılan defter kayıtlarının gerçeği yansıtmamasına ve daha sonra da bu kayıtlar üzerinden 

hesaplanan vergi matrahlarının gerçek dışı olmasına, yani vergi kaybına yol açmaktadır. 

Takibinin ve ortaya çıkarılmasının, sistem içinde mevcut yöntemlerle çok zor olması sebebiyle 

de bu sorun, sistemin bugün karşı karşıya olduğu en önemli sorundur. 

Defter tutmanın amaçlarını gerçekleştirebilmek ve yasal sorumluluğu yerine getirebilmek 

için, kayıtların kişilere göre değişmeyen özellikleri taşıyan, gerekli işlemi tespit eden şekil ve 

içerik koşullarına haiz belgelere dayandırılarak yapılması esas olmalıdır. 

Günümüzde vergilerin önemli bir bölümü mükelleflerin beyanı ve vergi idaresinin 

denetimi esasına dayanmaktadır. Bu yönteme göre mükellef ödeyeceği vergiyi bizzat kendisi 

tayin ve tespit etmektedir. Ancak, beyan usulü önemli oranda bir kaçakçılık riski taşımaktadır. 

Beyan edilmeyen gelirlerin idari etkinliği ve bunun gerçek vergi rasyosuna olan olumsuz 

etkisinin giderilebilmesi, vergi idaresinin yapısal ve eğitimsel açıdan gelişimi ve bu amaç 

doğrultusunda vergi sisteminin revizyonu ve etkili bir denetim mekanizması kurulmasıyla 

mümkündür.  

Türkiye'de kayıt dışı ekonominin ortaya çıkışı ve boyutlarının genişlemesine neden olan 

etmenlerin başında, vergi idaresinin denetim konusunda etkin olamadığından kaynaklandığı 

görüşü, bugün hemen herkes tarafından kabul edilmektedir. Denetim oranının düşüklüğü 

ülkemizin adeta bir " vergi cenneti" olarak görülmesine neden olmaktadır. 

Vergi denetimi, vergi kayıplarını önlemede yararlanılan bir araçtır. Zira, mükellef, vergi 

denetiminin etkin ve yakalanma şansının yüksek olduğunu bildiği ölçüde, vergiye karşı yasal 

sorumluluklarını yerine getirmekten kaçınmayacaktır. 

Vergi denetiminin en önemli aracı olan vergi incelemesi, defterlerdeki kayıtlar ve 

belgelerin  gerekli olduğu takdirde yapılacak muhasebe dışı envanter ve araştırmalardan elde 
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edilecek bulgulara uygunluğunun  incelenerek, ödenen verginin doğruluğunun saptanması ve 

sağlanması olarak tanımlanabilir. 

 Yukarıda sayılan nedenlerden dolayı, muhasebede vergi yönünden denetimin kayıt dışı 

ekonomi üzerindeki başarısını araştırma amacına yönelik olarak yapılan bu çalışma  üç 

bölümden meydana gelmektedir. 

Birinci bölümde; kayıt dışı ekonomi ile ilgili temel kavramlar, kayıt dışı ekonominin 

dünyada ve Türkiye’deki boyutları ve Türkiye’de kayıt dışı ekonominin nedenleri anlatılmıştır.  

İkinci bölümde; Muhasebenin tanımı, amacı, temel kavramları ve muhasebe standartları, 

muhasebede yapılan hata ve hileler, vergi hukukunun muhasebeden istedikleri, muhasebe 

mesleği ve yasal çerçevesi ve denetim konuları incelenmiştir.  

Üçüncü ve son bölümde ise; Türkiye’de muhasebe denetimi ile kayıt dışı ekonomi 

arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak üzere iki analiz yapılmıştır. Birinci analizde; Gelir İdaresi 

Başkanlığının  istatistik sonuçlarına göre Ülkemizde yapılan vergi denetimleri ile kayıt dışı 

ekonominin boyutları arasındaki ilişki ortaya konulmaya çalışılmış, ikincisinde ise; muhasebe 

kayıtlarının doğru, güvenilir, anlamlı, gerçeğe uygun ve karşılaştırılabilir olup olmadığını test 

etmek amacıyla muhasebecilere yönelik anket çalışması yapılmıştır. Daha sonra ise, kayıt dışı 

ekonomiye karşı alınmış ve alınacak önlemler gözden geçirilerek ardından önerilerimiz 

sıralanmıştır.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

1. KAYIT DIŞI EKONOMİNİN TEMEL KAVRAMLARI, DÜNYADA VE  

TÜRKİYE’DE KAYIT DIŞI EKONOMİNİN BOYUTLARI VE NEDENLERİ   

        1.1. Kayıt Dışı Ekonominin (KDE) Tanımı 

Kayıt dışı ekonomi kavramı, 1960'lardan itibaren başta Batılı gelişmiş ekonomiler olmak 

üzere, hemen tüm dünyada çok  çeşitli adlar altında ve çok değişik yapılar içinde gündemin üst 

sıralarına yerleşmiş bulunmaktadır. Farklı ekonomilerde farklı biçimlerde ortaya çıkan kayıt 

dışı ekonomi, 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 adlandırılırlar.1

KDE olgusu ilgilinin amacına ve yaklaşımına bağlı olarak (veya olmayarak) çeşitli 

biçimlerde adlandırılmaktadır. Örneğin eğer,  

    - Faaliyetin “gizliliği”, “saklılığı” vurgulanmak isteniyorsa ”yeraltı” (underground), 

“gizli” (hidden), “gözlen(e)meyen” (unobserved), “kara” (black) veya “alacakaranlık” 

(twillight) ekonomi kavramları;  

- Faaliyetin “yasadışılığı” vurgulanmak isteniyorsa “kara” (black), “gri” (grey) veya 

“yasadışı” (illegal) ekonomi kavramları; 

- Faaliyetin devletin bilgisi dışında tutuluyor olması vurgulanmak isteniyorsa “resmi 

olmayan” (unofficial), “enformel” (informal) veya “kayıt dışı” (unrecorded) ekonomi 

kavramları; ve de 

- Faaliyetin göreli olarak önemsiz oluşu vurgulanmak isteniyorsa “marjinal” (marginal), 

“ikincil” (secondary) ekonomi kavramları kullanılabilmektedir. 

Ancak bu sıfatların her kullanılışında belirgin veya tahmin edilebilecek bir anlamın 

kastedildiğini söylememiz olanaklı değildir. Her şeyden önce yapılan analizlerde, kullanılan 

sıfatla kastedilen kapsam ve içerik arasında bir uyum sağlanması gerekmektedir. 2

Terminolojide bu derece farklı adlandırmaların yanısıra, tanımlarda da çok önemli 

farklılıklar ve karmaşıklıklar olduğunu söyleyebiliriz. 

Bazı yazarlar, milli gelir hesaplarına dahil edilmeyen tüm parasal akımları analiz etmekte 

ve bu tür faaliyetleri “gizli ekonomi”, ”yer altı ekonomisi”, ”kayıt dışı ekonomi”, ”resmi 

olmayan ekonomi”, ”ikinci ekonomi” vesaire isimler vererek incelemektedirler. 

                                                 
1 İzzettin Önder, ”Kayıtdışı Ekonomi ve Vergileme”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No: 23-24 , 
(Ekim 2000-Mart 2001), (www.istanbul edu.tr/siyasal/dergi/sayi/23-24/19.htm)’den . 
2 Turgut Gümüş, ”Dışsallık ve Kayıtdışı Ekonomi Kavramına İlişkin Bir Değerlendirme”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:2, Sayı:3, 2000, s.63.  
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Bazı yazarlar ise sadece vergileme yönünden konuya yaklaşmakta ve vergi dışında kalan 

iktisadi faaliyetleri  incelemektedirler. Şüphesiz, vergi dışında kalan faaliyetler de yasal olan ve  

olmayan faaliyetlerden oluşmaktadır. Vergi yasalarının vergi konusu olarak belirlediği, ancak 

vergi dışında kalan faaliyetlerin yanı sıra, yasaların vergi konusu olarak belirlemediği yasal 

olmayan bazı faaliyetler (uyuşturucu satışı, kumar vs.) de vergi dışında kalabilmektedir. 

Bunların dışında bir takım vergi sığınakları (tax shelters) ya da yasalardan kaynaklanan bazı 

vergi boşlukları (tax loopholes) da vergiden kaçınmaya fırsat yaratabilmektedir. Burada yasal 

olarak  vergi ödememe durumu, yani vergiden kaçınma söz konusudur. Oysa, yukarıda da 

belirttiğimiz gibi  yasalarda vergi konusu olan işlem ve faaliyetlerin  vergi idaresinin bilgisi 

dışında  sürdürülmesi, ya da vergi idaresinin bilgisi dahilinde olmakla beraber  çeşitli 

yöntemlerle vergi matrahının eksik olarak beyan edilmesinden kaynaklanan “vergi kaçakçılığı” 

da söz konusu olabilir. Vergi ile ilgili olarak ortaya çıkan bu kayıp ve kaçaklara, literatürde 

değişik isimler verilmektedir. Bunlardan en yaygın olanı “kayıt dışı ekonomi”, “yer altı 

ekonomisi”, ”gölge ekonomi” gibi kavramlardır. Ancak bu kavramlar, literatürde vergi ile ilgili 

olmayan konuları da kapsayacak şekilde kullanılmaktadır. 

Kayıt dışı ekonomi ile vergi dışı piyasa ekonomisi aynı anlama sahip değildir. Vergi dışı 

piyasa ekonomisi, hem kayıtlı ekonominin, hem de kayıt dışı ekonominin bir bölümünden 

oluşur. Vergi dışı piyasa ekonomisinin amacı, yasal ya da yasal olmayan faaliyetler dolayısıyla 

devletin uğradığı “vergi kaybı”nı tespit etmektir. Kısaca vergi dışı piyasa ekonomisinde tespit 

edilmesi gereken “vergi kaybı”dır. Buna karşın, kayıt dışı ekonominin amacı; GSMH 

hesaplamalarına dahil edil(e)meyen faaliyetlerin parasal değerini ölçmektir. Daha açık bir 

ifadeyle, kayıt dışı ekonomi, kayıtlı ekonomi (resmi ekonomi) dışında kalan iktisadi 

faaliyetlerin büyüklüğüdür. Kayıtlı ekonomi ile kayıt dışı ekonomi arasındaki büyüklük farkını 

anlamak için kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin GSMH’ya (veya GSYİH’ya) olan oranı esas 

alınır. Formül ile ifade edecek olursak: 

 

Kayıt Dışı ekonomi=   Kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin parasal değeri                

                             Kayıtlı ekonominin parasal değeri (GSMH veya GSYİH)                                 

 

Vergi dışı piyasa ekonomisinin büyüklüğü ise şu formül ile ifade edilebilir: 

Vergi dışı piyasa ekonomisi = (Kayıtlı ekonomide vergi kaybı + kayıt  dışı ekonomide 

vergi kaybı) 

Konunun daha iyi anlaşılması için vergi dışı piyasa ekonomisinin büyüklüğünü 

belirleyecek toplam vergi kaybının ne şekilde hesaplanacağı aşağıda gösterilmiştir.  
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Vergi Dışı Piyasa Ekonomisinde Vergi Kaybının Hesaplanması : 

A. Kayıtlı Ekonomide Vergi Kaybı 

1.Kayıtlı  ekonomide beyan dışı ekonomik faaliyetler dolayısıyla ortaya çıkan vergi kaybı  

2.Kayıtlı ekonomide eksik beyan edilen vergiye tabi gelir, servet ve harcama dolayısıyla    

ortaya çıkan vergi kaybı 

3.Kayıtlı ekonomide sağlanan “vergi imtiyazları” dolayısıyla ortaya çıkan vergi kaybı 

- Vergi istisnaları 

- Vergi muafiyetleri 

- Götürü vergileme  

- Emek gelirleri lehine özel indirim 

- Diğer türde imtiyazlar 

4.Kayıtlı ekonomide yasal boşluklardan yararlanmak suretiyle vergi ödememe  ya da 

eksik ödeme (vergi sığınakları dolayısıyla vergiden kaçınma) 

B. Kayıt Dışı Ekonomide Vergi Kaybı 

1.Milli gelir hesaplarına dahil edilmeyen/edilemeyen yasal ekonomik  faaliyetler 

dolayısıyla vergi kaybı  

- Beyan dışı yasal ekonomik faaliyetler dolayısıyla vergi kaybı 

- Eksik beyan edilen vergiye tabi gelir, servet ve harcama dolayısıyla vergi kaybı  

2.Yasal olmayan ekonomik faaliyetler dolayısıyla vergi kaybı, (kara para    

ekonomisindeki faaliyetler dolayısıyla vergi kaybı) 

A+B = Vergi dışı piyasa ekonomisinde toplam vergi kaybı .3     

Ekonomik faaliyetler fiilen gerçekleştiği halde bu faaliyetlerle ilgili kayıtların 

tutulmaması olarak nitelendirilen kayıt dışı ekonomi, kamu idarelerinin denetimi dışında kalan 

her türlü ekonomik işlem ve faaliyetlerdir. Diğer bir ifadeyle, kayıt dışı ekonomi resmi 

kayıtlara girmeyen, kanuni belgelerle belgelendirilmeyen, yetkili kamu organlarınca normal 

kurallar çerçevesinde kontrol edilemeyen ve milli gelir hesaplamalarında dikkate alınmayan 

ekonomik işlem ve faaliyetlerin tamamıdır.  

Vergisel anlamda ise kayıt dışı ekonomi, vergi kaçırma veya vergiden kaçınma güdüsü ile 

vergi idaresinin bilgi alanı dışında bırakılmış faaliyetler bütünüdür.4           

Kayıt dışı ekonomi kapsamına giren faaliyetler genel olarak belirtilecek olursa; 

                                                 
3Coşkun Can Aktan, Vergi Dışı Piyasa Ekonomisi: TOSYÖV Yayınları, Ankara, 2000, (www.canaktan.org)’den. 
4 M.Ali Sarılı, ”Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonominin Boyutları, Nedenleri, Etkileri ve Alınması Gereken Tedbirler”, Bankacılar 
Dergisi, Sayı: 41, 2002, s.33. 
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1-Vergi ödememek amacıyla muhasebe kayıtlarında yer almayan ve maliye idaresinden 

saklanan işlemler. (Fatura ve benzeri belge kullanmaksızın yapılan mal veya hizmet alım 

satımı, sahte ve  muhteviyatı itibarı ile yanıltıcı belgelerle yapılan mal ve hizmet alım satımı, 

herhangi bir şekilde kaydı tutulmayan ve miktarı bilinmeyen vergiden muaf veya müstesna 

kazanç ve iratlar, menkul veya gayrimenkul sermaye iratlarının hiç beyan edilmemesi veya 

eksik beyan edilmesi vb.)  

2-Yasadışı olması nedeniyle maliye idaresine bildirilmeyen işlemler (kaçakçılık, 

uyuşturucu ticareti, fuhuş, kumar, tefecilik, hırsızlık, yolsuzluk vb. faaliyetler)  

3-Gümrük vergisini az ödemek için noksan beyan olunan ihracat ve ithalat işlemleri  

4-Piyasaya intikali gerekmeyen ve evlerde aile fertlerinin yaptıkları faaliyetler (tarımsal 

faaliyetler, tamirler, ev işleri vb.)  

5-Aile bütçesine direkt katkı sağlayan küçük çaplı faaliyetler (Çocuk bakıcılığı, ev 

temizliği, özel ders verme, part-time çalışma karşılığı elde edilen gelirler vb.)5

 

1.2. Kayıt Dışı Ekonominin Unsurları ve Özellikleri  

Kayıt dışı ekonomi kavramına nitelik kazandırabilmek ve bundan sonra yapılacak 

açıklamalara ışık tutabilmek amacıyla, kayıt dışı ekonominin içinde yer alan ve birbirinden 

farklılık gösteren unsurları gelir elde edenler açısından üçe ayırmak mümkündür. 

1.Yer altı ekonomisinin unsurları  

2.Yarı kayıtlı ekonominin unsurları  

3.Kayıtlara hiç girmeyen ekonominin unsurları 

Yukarıda sıralanan unsurların en temel özelliği, elde edilen gerçek gelirlerin tamamının 

kayda geçirilmemesi ve vergilerin de bu gerçek gelirler üzerinden ödenmemesidir.6        

Kayıt dışı ekonominin özellikleri şunlardır: 7

-İster yasal ister yasadışı olsun meşru otoriteye haber verilmeyen ekonomik faaliyetlerdir.  

         -Yasalarca belirlenmiş ve ekonomik faaliyetleri denetlemek amacıyla kullanılan sistemler 

tarafından incelenmeyen ekonomik faaliyetlerdir.  

-Kayıt dışında kalan ekonomik faaliyetler GSMH hesaplanırken kullanılamaz ve 

denetlenemez.  

 
                                                 

5 Osman Altuğ, Kayıt Dışı Ekonomi, Cem Ofset,  İstanbul., 1994, s.113. 
6 Handan Başbuğ, Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi ve Kayda Alınmasına Yönelik Tedbirler, Yayınlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler  Enstitüsü, Konya , 2000, s.7. 
7 Güray Küçükkocaoğlu, ”Türkiye’deki Yolsuzluklar, Kayıt Dışı Ekonomi, Karapara ve Aklanması, Uluslararası Rüşvet, Word 

Dosyası”, www.baskent.edu.tr/~gurayk, 2005. 
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         1.2.1. Yer altı ekonomisi (Yasadışı Faaliyetler) 

Yer altı ekonomisi, piyasa kanalı ile arz ve talebin oluştuğu ancak, sağlık, güvenlik, ahlak 

vb. gibi nedenlerle üretimi ve pazarlaması yasaklanmış veya sıkı denetim altına alınmış 

malların gizlice üretilmesi ve pazarlanması sonucu oluşan ekonomidir. Başka bir yaklaşıma 

göre; yer altı ekonomisi faaliyetleri, devlet yönetiminde boşluğu dolduran, organize olmuş suç 

örgütleri aracılığı ile yürütülen yasadışı yollardan çıkar sağlayan her türlü faaliyetlerdir. Gerek 

uluslararası, gerekse ulusal boyutlarda olsun, yer altı ekonomisi faaliyetlerinin temel özellikleri 

örgütlü olması ve şiddet içermesidir. Bu nedenle yer altı ekonomisi faaliyetleri dendiğinde akla 

ilk gelen mafya adı verilen yasadışı örgütlenmelerdir. Hatta yer altı ekonomisinin, “mafya 

ekonomisi” şeklinde de ifade edildiği görülmektedir. 

Yer altı ekonomisi olarak da adlandırılan kayıt dışı ve yasa dışı ekonomik faaliyetleri 

ekonomik olanlar ve ekonomik olmayanlar şeklinde ikiye ayırabiliriz. Ekonomik olmayan yer 

altı faaliyetleri (hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, kalpazanlık vs.) kayıt dışı ekonominin konusuna 

girmezler. Çünkü bu tür faaliyetlerden elde edilen gelirler gerçek anlamda gelir değildir. Bu 

nedenle bu gelirlerin vergilendirilmesi de olağan değildir. Ekonomik olan yer altı faaliyetleri 

ise; çek-senet ve ihale mafyası, uyuşturucu kaçakçılığı, gecekondu mafyası (satma ve kiralama) 

gibi özünde ekonomik olan ancak yasalarla yapılması yasaklanmış bulunan faaliyetlerdir. 

Yapılması yasaklanmış olan bu faaliyetlerin kayıt altına alınması beklenemez. Aynı şekilde bu 

faaliyetlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi de doğru değildir. Esas itibariyle amaç bu 

tür faaliyetlerin önlenmesi, ortadan kaldırılması olmalıdır. Suç ekonomisi olarak da 

adlandırılan yer altı ekonomisinin bir diğer özelliği de, bu ekonomiyle mücadelede önceliğin 

güvenlik güçlerinde olmasıdır. Ortaya çıkan kazancın belirlenmesi ve vergilenmesi ise daha 

sonraki bir aşama olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu tür faaliyetlerden elde edilen gelirin kavranması güç olmakla birlikte, bu gelirler 

üretim veya harcama esnasında GSMH  hesaplarına, yani kayıtlı ekonomiye girebilirler. 8   

 

1.2.1.1. Karapara ve karapara aklama işlemleri  

En geniş manasıyla karapara, yasa dışı yollardan (uyuşturucu, yolsuzluk, sahtecilik, 

kaçakçılık, kalpazanlık...) elde edilen kazanç olarak tanımlanabilir. Yasa dışı yollardan elde 

edilen bu gelirin, mali sektöre aktarılarak yasal bir boyut kazandırılmasına da karapara aklama 

denilmektedir. Yasal ekonomik faaliyetlerden elde edilen gelirin özellikle vergi kaçırma 

amacıyla resmi kurumlardan saklanmasına ise kayıt dışı faaliyet  denmektedir. Tanımı itibariyle 

                                                 
8 Ayşe Günay, Türkiye’de Kayıtdışı Ekonominin Vergi  Gelirleri Üzerindeki Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
Dokuz Eylül  Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2000, s.9. 
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karapara ve kayıt dışı faaliyet farklı gibi gözükse de bazı durumlarda iç içe olup birbirlerini 

etkileyebilmektedirler.  Çünkü bir ülkede kayıt dışı ekonomi ve yolsuzluk ne kadar büyükse 

karapara aklama faaliyeti de o denli büyük demektir.9

Dünya ekonomisinin küreselleşmesi, bir yandan piyasaların işlem hacmini ve araç 

çeşitliliğini arttırarak, diğer taraftan da mal ticaretini arttırabilmek için gümrüklerdeki 

bürokrasiyi basitleştirmeye dönük uygulamalar yaparak, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi 

karaparanın elde edildiği suçların işlenmesini kolaylaştırmaktadır. 

Bu ortamdan ülkelerin kendisini koruyabilmesi her zaman mümkün olamamakta, bir 

ülkenin karapara aklaması diğer ülkeler ve küresel finansal sistem açısından sorun 

oluşturabilmektedir. Bütün bir dünya mali sisteminin entegrasyonu anlamında olan 

küreselleşme, para aklamayı  uluslararası bir olgu haline getirmiştir. Organize suç örgütleri ve 

sistemin açıklarını bilen bilinçli fertler, açık sınırlardan, özelleştirmeden, serbest ticaret 

bölgelerinden, sınır güvenliği sağlayamayan devletlerden, kıyı ötesi bankacılık hizmetlerinden, 

elektronik mali transferlerden, akıllı kartlardan, siber bankacılıktan faydalanarak her gün 

milyonlarca dolarlık karaparayı aklayabilmektedirler.    

Dünya üzerindeki mevcut karaparanın belli bir büyüklüğü her yıl mali sisteme dahil 

olmak için aklama operasyonlarına konu olmaktadır. IMF'nin tahminlerine göre, karapara 

aklama miktarı küresel gayri safi milli hasılanın yaklaşık %2 ile %5'i oranındadır. G-7 ülkeleri 

(Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD) ile Avrupa Toplulukları 

Komisyonu tarafından 1989 Temmuz'unda Paris'teki G-7 zirvesinde, karapara aklama ile 

mücadelede uluslararası işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş FATF (Financial Action 

Task Force on Money Laundering) (Zeldin,1994:219)'a göre, dünya bankacılık sisteminde her 

yıl 300 milyar dolar aklanmaktadır.10

Kayıtdışı ekonomik faaliyetlerden veya yasalarla ağır suç sayılan fiillerden elde edilen  

karaparanın, aklanarak, temizlendikten sonra sisteme sokulmaya çalışılması da, ülkeleri sarsan  

ve uluslararası sistemi sakatlayan, önemli bir başka konudur. Bu iki zararlı oluşum, birbirini 

etkilemekle yetinmemekte, yerel ve sınır-ötesi terör faaliyetlerine de, verimli finans  kaynakları 

yaratılmasını körükleyebilmektedir.11

11 Eylül saldırılarının ardından, karapara aklama ve terörün finansmanıyla mücadele, 

birlikte anılır olmuştur. Terör örgütleri de, tıpkı mafyalar gibi, faaliyetlerini finanse edecek 

fonları sağlayacak suç gelirlerini, özellikle uluslararası malî dolaşımlar içinde aklamaktadırlar. 

                                                 
9 Necdet Taylan, ”Paranın Kirliliği”, www.angelfire.com/theforce/ybk/para.doc.Şubat_Mart 2003. 
10Muhammet Akdiş, “Küreselleşmenin Finansal Piyasalar Üzerindeki Etkileri ve Türkiye Finansal Krizler-Beklentiler” 
Denizli, 2001,(www.ceterisparibus.net.)’den. 
11 Mehmet Tuncer, ”Açılış Konuşması”, Kayıt Dışı Ekonomi ve Karapara Konferansı, Ankara, 8 Ocak 2003, s.4. 
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Bu noktada, karapara aklamanın önlenmesi ve cezalandırılması, terörün finansmanının 

engellenmesine de yaramaktadır. Ancak, terör örgütlerinin bir kısım gelirleri, yasal ticarî 

faaliyetlerin gelirleri ile yardım kampanyalarından sağlanan paralara ya da bireysel bağışlara 

dayanmaktadır. Kaynağı meşru, dolayısıyla karapara olarak nitelendirilemeyecek söz konusu 

gelirler, gizli dolaşımlara sokularak, silah satın almaları ya da eylemcilerin maaşını verme gibi 

amaçlarla, örgüt hücrelerine tahsis edilmektedir. Görüldüğü gibi, burada aklamanın tam tersi 

bir işlem söz konusu olup, yabancı literatürde tersine aklama ya da temiz parayı kirletme 

işleminden bahsedilmektedir.           

90’lı yıllardan itibaren gündeme oturan malî küreselleşme ile birlikte, karapara aklama 

faaliyetleri artmış, sınırları aşan bir nitelik kazanmış, aklama teknikleri çeşitlenmiş ve 

karmaşıklaşmıştır. Hatta karapara aklama, sınır aşan örgütlü suç faaliyetlerinin doğal bir 

boyutu haline gelmiştir. Bu gelişmeyi vurgulamak için artık mafyalar daha beyaz yıkar ifadesi 

kullanılır olmuştur. Son yıllarda ülkemizi sarsan skandallar ve yolsuzluklar da, çeteler, 

uyuşturucu kaçakçılığı ve karapara aklamanın birlikte gündeme gelmesi de bunun açık bir 

göstergesidir.12

Yasadışı yollardan elde edilen kara para, aklanmak için mali sistem içinde bir dizi 

operasyondan geçmektedir. Bu aklanma sürecini üç aşamaya ayırabiliriz. Bunlar, yerleştirme, 

ayrıştırma ve bütünleştirme aşamalarıdır.  

1-Karaparanın yerleştirme aşaması: 

Bu aşama yasadışı yollardan elde edilen nakit paranın bankalara aktarıldığı aşamadır.Bu 

aşamada karaparanın nakit olarak elde tutulmasından kurtulmak amaçlanmaktadır. Bunun için 

de, sahte isimlerle hesap açmak, mali kuruluşlarla işbirliği yapmak, paravan şirketler kurmak, 

bankalar arası transferler yapmak, kumarhane gelirleri gibi göstermek, milli piyango, at yarışı 

talih oyunlarından faydalanmak gibi bir çok yol bulunmaktadır.  

2-Karaparanın ayrıştırma aşaması:  

Bu aşamada mali sisteme giren paranın kaynağının karapara olduğunun gizlenmesi 

amacıyla sıklık, hacim ve karmaşıklık açısından yasal işlemlere benzeyen bir dizi mali işlem 

yapılmaktadır. Aklayıcı amaçla yapılan bu işlemlerle karapara, gelir elde edildiği kaynaktan 

fiziksel ve nedensel olarak uzaklaştırılmakta ve  izinin sürülmesi çok zor hale getirilmektedir.  

3-Karaparanın bütünleştirme aşaması: 

                                                 
12 Ergin Ergül, ”Uluslararası Hukuk ve Karşılaştırmalı Hukukta Karapara Aklamanın Önlenmesi ve Cezalandırılması”, Kayıt 
Dışı Ekonomi ve Kara Para Konferansı, Ankara, 8 Ocak 2003, s.12-13. 
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        Ayrıştırma aşamasının başarılı olması durumunda, karapara ülke ekonomisine ve finansal 

sisteme yasal yollardan elde edilmiş gibi aklanarak girmektedir. Bu paralarla fonlar oluşturulup 

ekonomiye entegre olmakta ve yasal fonlardan bir farkı kalmamaktadır.13    

        

1.2.1.2. Karapara ve kayıt dışı ekonomi arasındaki farklılıklar 
Günümüzde kayıt dışı ekonomi ile karapara kavramı eş tutulmakta, kayıt dışı ekonominin 

aynı zamanda kara para anlamına geldiği düşünülmektedir. Karapara her zaman kayıt dışı 

ekonomi kapsamına girmektedir. Buna karşın, kayıt dışı ekonomiyi oluşturan unsurların bir 

kısmını karapara olarak tanımlamak mümkün değildir. Bu durumu anlayabilmek için kayıt dışı 

ekonomiyi oluşturan sektörleri kendi arasında dört gruba ayırabiliriz. Bunlar hane halkı 

sektörü, belge kayıt düzeni olmayan sektör, düzenlemelere uymayan sektör ve suç sektörüdür. 

Bunun yanısıra karapara ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede doğru teşhisin 

konulabilmesi için bunlar arasındaki genel farklılıkları maddeleştirmek  faydalı olacaktır.  

-Kayıt dışı ekonomi ile karapara arasındaki  göze çarpan en önemli fark, kazanılma 

biçimlerindedir. Kayıt dışı ekonomik değerler yasal faaliyetler sonucu elde edinilebilmesine 

karşın karapara yasadışı faaliyetler sonucu elde edilmektedir. 

-Kaynaklarını kayıt dışı tutmak isteyenlerin temel amacı, anılan kaynaklardan ödenmesi 

gereken vergi ve diğer kesintilerden kurtulmak olduğu halde, karapara elde edenlerin vergi ve 

diğer kesintilerden kaçınmak gibi bir amaçları yoktur. Onların tek amacı yasadışı yollardan 

elde ettikleri bu kaynakları yasal yollardan elde edilmiş gibi göstererek ekonomik sisteme 

entegre etmektir.Bu bağlamda kayıt dışı ekonomide işlemlerin tamamı herhangi bir resmi 

kayda tabi tutulmadığı için kanuni vesikalarla belgelendirilememektedir. Oysa elde edilen 

karaparaların yukarıda da değinildiği gibi kaynağını gizlemek ve ekonomik sisteme entegre 

etmek için resmi kayıtlara sokulması ve çeşitli  kanuni vesikalarla belgelendirilmesi 

gerekmektedir. 

-Kayıt dışı  ekonomi  bireysel  faaliyetler  olduğu  halde  karapara  örgütlü  faaliyetler  

kapsamındadır.        

-Kayıt dışı  ekonomi ile  mücadele  devletlerin  kendi  iç  bünyesinde  olduğu  halde  

karapara  ile  mücadele  uluslararası  işbirliğini  gerektirir. Kayıt dışı ekonomiyi engellemek 

özellikle vergi dairesinin görevidir. Kayıt dışı ekonominin büyümesi, genelde vergi idarelerinin 

yetersizliğinden ve ehliyetsizliğinden kaynaklanmaktadır. Karaparanın engellenmesinden ise, 

iç ve dış adalet ve güvenlik birimleri sorumludur.             

                                                 
13 Gökçe Aysu,”Globalleşme”,www.buik.net/forum.asp., 14.6.2003. 
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-Kayıt dışında bırakılan büyüklükler milli gelir hesaplamalarında dikkate alınması 

gereken faaliyetler olduğu halde, karapara elde etmek amacıyla gerçekleştirilen iş ve üretimler 

milli gelir hesaplamalarına konu faaliyetler değildir. 14     

 

1.2.2. Yarı kayıtlı ekonomi 

        Yarı kayıtlı ekonomi, faaliyetleri yasal olan, aslında kendileri kayıtlı olup da gelirlerinin 

büyük bir kısmı kayıtların dışında kalan mükelleflerden oluşmaktadır. Bu mükellefler vergi 

idaresinin bilgisi dahilinde olan, hesap numarası bulunan, defter tutan, beyanname veren  ve 

hatta bir miktar da vergi ödeyen mükelleflerdir.15

Bu tür mükellefleri de kendi aralarında ikiye ayırmak mümkündür. 

 

1.2.2.1. Yasal olarak gelirleri kayıt dışında kalan mükellefler 

Kayıt dışı ekonomi kavramı içinde değerlendirilen ve kayıt dışı ekonominin önemli bir 

kısmını oluşturan faaliyetler yasal ekonomik faaliyetlerdir. Faaliyetin kendisi 

yasaklanmamıştır, serbesttir. Ancak faaliyetin yarattığı katma değer kayıt dışında kalmakta, 

dolayısıyla da GSMH hesaplarına tam olarak yansımamaktadır.16   

Kazancın vergi dışı kalması Devletin iradesine dayanıyorsa, bu durum yasalarla getirilen 

istisna, muafiyet, indirim, götürülük gibi teşvik ve ayrıcalık getiren düzenlemelerle olur. 

Menkul kıymet gelirlerine, ihracata yönelik faaliyetlerden sağlanan gelirlere vb. tanınan istisna 

ve indirimler ile yaygın olarak uygulanan götürü vergilendirme, kayıtlı ancak kamu iradesi ile 

tamamen veya kısmen vergi dışı tutulan faaliyetlerdir.17 

Ülkemizde bazı vergi mükelleflerinin elde ettikleri gelirlerin tespit edilmesinde güçlük 

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

bırakılabilmekte veya ödenecek vergi devlet tarafından götürü usul ile belirlenebilmekteydi. 

Diğer bir ifadeyle, bu mükelleflerin faaliyetleri sonucu elde ettikleri kazançların yasal olarak 

kayıt dışında kalmasına izin verilmekteydi. 01.01.1999 tarihine kadar, götürü usule tabi 

mükelleflerin gerçek gelirleri yasal olarak kayıt dışında kalmaktaydı. Çünkü bu usule tabi olan 

mükelleflerin gelir ve giderlerinin belgelendirilmesi söz konusu değildi. Götürü usule tabi 

mükellefler, kendileri yeterince vergi ödemedikleri gibi asıl vergiyi ödemesi gereken kesimin 

de kazançlarını tam olarak beyan etmesine engel olmakta dolayısıyla onların da daha az vergi 
                                                 

14 Küçükkocaoğlu, a.g.d. 
15 Hamza Eyidemir, ”Vergisel Yaklaşım Açısında Kayıtdışı Ekonomiye Giriş-1”, Maliye ve Sigorta Yorumları, Sayı:375, 1 
Eylül 2002,  s.45. 
16 Şinasi Aydemir, ”Ekonominin Denetim Düzeni ve Muhasebe“, XVI.Türkiye Muhasebe Kongresi,TURMOB Yayınları-45, 
Ankara, 1998, s.126.  
17 Günay, A.g.e., s.11. 
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ödemesine neden olmaktaydı. Götürü usulde vergilendirilen mükellefler, bir yandan kendi 

faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri kayıt dışında kalmakta diğer taraftan da iktisadi ilişkide 

bulundukları diğer mükelleflerin belge düzenini bozarak onların faaliyetlerinin de kayıt dışında 

kalmasına sebep olmakta dolayısıyla kayıt dışı ekonominin daha çok büyümesine neden 

olabilmekteydi. 22.07.1998 tarihli 23417 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4369 

sayılı kanunla, götürü usul yerini basit usule bırakmıştır. 

Diğer taraftan yasal mevzuattan kaynaklanan kayıt dışı çalışma ve çalıştırmada önemli 

boyutlara ulaşmıştır. Bunlardan biri, Türk vergi sisteminin bünyesinde bulunan küçük çiftçi, 

esnaf ve sanatkarlara uygulanan muafiyettir. İşportacı ve seyyar satıcıların tamamına yakını 

vergiden muaf esnaf arasında sayılmıştır. Ayrıca Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu’na tabi olarak 

3’ten az kişinin çalıştığı işyerleri İş kanunu kapsamı dışında bırakılmıştır. Bir diğeri ise, İş 

kanunu kapsamı dışında bırakılan tarım sektöründeki kayıtdışılıktır. 18

 

1.2.2.2.Gelirlerini yasalara aykırı olarak kayıt dışına çıkaran  mükellefler     

Ekonomik faaliyette bulunan ve yasaların öngördüğü biçimsel yükümlülüklerini yerine 

getiren  bazı mükellefler, faaliyetleri ile ilgili bir kısım bilgileri çeşitli nedenlerle kayıt dışında 

tutmaktadırlar. Bu nedenlerin başında da daha az vergi ödemek ya da hiç ödememek amacının 

olduğu görülmektedir. Faaliyetlerin bir kısmının kayıt dışına çıkarılması demek, gelirlerin de 

kayıt dışında kalması anlamına gelmektedir. 19

Mükelleflerin yaptıkları  kayıt dışı faaliyet doğrudan doğruya vergi matrahını azaltıcı bir 

etki meydana getirmektedir. Faaliyetlerinin bir kısmını kayıt dışı olarak yapma olanağına sahip 

mükellefler belgeli giderlerini karşılayacak kadar bir geliri belgelendirme yolunu seçmekte, bu 

giderlerini aşan ve doğrudan matrahı oluşturacak olan kısmını ise belgelendirmeme yoluna 

gitmektedirler. Bu amaçla da zorunlu olarak belgelendirilen giderleri aşan gelir sağlayıcı 

faaliyetlerin alış ve satışları, belgesiz olarak yapılmaktadır.  

Bunun doğal bir sonucu olarak da vergi oranlarının uygulanacağı matrah ya düşük 

kalmakta, ya da tamamıyla faaliyetin sonucunda zarar edildiği beyan edilmektedir. Bu aşamada 

ise mükellefiyet tesis ettiren bu kişilerin yaptıkları gider ve maliyetleri aşan satışlar mümkün 

olduğunca belgesiz olarak yapılmaktadır. Bugün Maliye İdaresi’nin ihtiyaç duyduğu yasal 

düzenlemeler en fazla bu noktada kendini göstermektedir. Çünkü kayıt dışı ekonomiye neden 

olanların büyük bir kısmını mükellefiyet tesis ettirenler oluşturmaktadır.20    

                                                 
18 Serdar Gümüşay, “Kayıtdışı İstihdamın Nedenleri ve Önlenmesine Yönelik Öneriler”,Yaklaşım,Sayı:136,Nisan 2004, s.145. 
19 Günay,A.g.e., s.12.  
20 Burhan Akyüz, “Ülkemizde Kayıt Dışı Ekonomi-Sonuçları ve Kayıt Dışı Ekonominin Önlenmesi İçin Maliye İdaresinin 
İhtiyaç  Duyduğu Yasal Düzenlemeler”, Maliye ve Sigorta Yorumları, Sayı:392,  15 Mayıs 2003, s.58.   
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Bazı sektörlerde uzun zamandır devam eden ekonomik işleyişin sonunda 

gelenekselleşmiş bir kayıt dışılık söz konusudur. Ekonomik işleyiş öyle bir hal almıştır ki, bu 

sektörde çalışan her bir mükellef kayıt dışılığı faaliyetin doğal bir sonucu olarak görmektedir. 

Yine bu tür sektörlerde mükellefler isteseler de kayıt dışı faaliyetlerine son verememektedirler. 

Aksi takdirde o sektörde çalışabilme şansları kalmamaktadır.Bu durumu imalat sektörüne 

baktığımızda  gözlemleyebiliriz. Hammadde imalatçıya belgesiz gelmekte, imalatçı satışında 

belgesiz satış yapmakta, zincirin son halkası tüketiciye belgesiz yansımaktadır.21

Ekonomik hayatı gözlemleyen herkesin üzerinde fikir birliği ettiği ve gelirlerinin önemli 

bir kısmını kayıtlara geçirmediği ve yeterince vergi ödemedikleri genel kabul gören iş kolları 

aşağıdaki şekilde sıralanabilirler: 

 (Yalnız hemen belirtmek gerekir ki aşağıda yer alan işlerle uğraşan herkes kayıt dışı 

ekonominin bir unsuru ve vergi kaçıran kişi değildir.Her sektörde yasalara uymaya ve vergisini 

tam olarak ödemeye çaba gösteren kişi ve kuruluşların bulunduğu da bilinen bir gerçektir.)   

- Gerçek gelirleri daha yüksek olmasına karşın, kendilerini hayat standardı üzerinden 

ödenen vergiye endekslemiş olan serbest meslek erbabı, (Doktorlar, Avukatlar ve 

Muhasebeciler), 

- Kereste ve mobilya ticareti yapanlar, 

- Oto galerileri, 

- Emlak komisyoncuları, 

- Kum ocakları, 

- Kaçak olarak yurda giren demir ve akaryakıt  ticareti ile uğraşanlar, 

- Kuyumcular, 

- Döviz büroları, 

-  Özel sektörde çalışan ve yüksek ücret alan ücretliler, 

- Özel inşaat yapan müteahhitler (Yap - Satçılar), 

- Proje büroları, 

- Tekstil iplik piyasasında çalışanlar, 

- Gayrimenkul kiraya verenler, 

- Spot piyasasında dayanıklı tüketim malları ve elektronik cihaz ticareti yapanlar, 

- Küçük sanayi bölgelerinde oto tamir bakımı yapanlar, 

- Oto yedek parçası satanlar, 

-Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler, 

                                                 
21 Eyidemir, A.g.m., s.46. 
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-Tarımsal ürünleri alıp - satanlar. 

-Eğlence hizmeti veren yerler (içkili lokanta, bar, gece kulübü, casino ve disko gibi 

eğlence yerleri) ve bu işyerinde çalışanlar, 

-Turizme yönelik hizmet işletmeleri ve hediyelik eşya satan iş yerleri.             

Yukarıda sıralanan iş kollarının sayısını artırmak  mümkün olmakla birlikte gerekli 

değildir. Esas olan; ekonomik hayatın bazı kesimlerinde faaliyet gösteren mükelleflerin 

gelirlerini şu ya da bu biçimde kayıtların dışına çıkarıyor olduğunun bilinmesidir. 22

           

1.2.3. Hiç kayıtlara girmeyen ekonomi  

Bu ekonomi içerisinde yer alan faaliyetler, imalat, hizmet sunumu ve mal teslimi şeklinde 

faaliyette bulunmalarına rağmen  hiçbir mükellefiyet kaydı olmayan, vergi idaresinin 

kayıtlarında gözükmeyen kişilerin faaliyetleridir. Bu faaliyetler ülkemizde fason imalatlar, 

işportacılık, yollara araç park ettirme, evlerde yapılan imalat, satış ve hizmet faaliyetleri, 

tefecilik ve benzeri gibi vergi dairesinin, belediyenin, SSK’nın bilgisi olmadan yürütülür. Bu 

faaliyetlerde iş sahibi de, çalışanlar da   kayıtsızdır. Kayba uğratılan vergiler Gelir Vergisi, 

Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, belediyelerin tahsil ettikleri vergiler, Sosyal Güvenlik 

Kuruluşlarının primleri ve diğer düşük oranlı vergilerdir.23

Yukarıda sayılan kişilerin faaliyetlerinin tespit edilmesinin güçlüğü ve küçük çaplı olması 

marjinal sektör olarak nitelendirilmesine neden olmakta ve bu kişilerin yapmış oldukları 

faaliyetlerin toplamı gerçekte kayıt dışı ekonominin önemli bir boyutunu oluşturmaktadır.24

 

 1.3. Kayıt Dışı Ekonominin Etkileri 

 Literatürde kayıt dışı ekonominin etkileri bahsinde olumlu ve olumsuz etkiler üzerinde 

durulurken, bunlar içerisinde olumsuz etkilerin ağırlığı gün geçtikçe artış göstermektedir. Kayıt 

dışı ekonominin olumsuz etkileri, ekonomi üzerinde, rekabet üzerinde ve sosyal güvenlik 

sisteminde olabilmektedir. Bunun yanında kayıt dışı ekonominin az da olsa olumlu yanları 

bulunmaktadır.  

           

1.3.1.Kayıt dışı ekonominin olumlu etkileri  

Kayıt dışı ekonomi her zaman şikayet edilen bir konu da olmamıştır. Kayıt dışı 

ekonomiyi ”İtalyanların yaratıcılık yeteneklerini gösteren ve ülkeyi iflastan kurtaran bir İtalyan 

                                                 
22 Şinasi Aydemir, Türkiye’de Kayıtdışı Ekonomi, Maliye Hesap Uzmanları Derneği, İstanbul, 1995, s. 17-18. 
23 Günay, A.g.e., s.13.  
24 Sarılı, A.g.m., s.35. 
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mucizesi “ olarak nitelendiren İtalyan iktisatçı Martino’nun temsil ettiği anlayış, özellikle az 

gelişmiş ekonomilerde, işsizlik, nüfus artışı, enflasyon ve istikrarsızlık gibi sosyal 

dengesizlikleri yumuşatan bir subap olarak görmüş hatta talep yaratmak suretiyle kayıtlı 

sektördeki üretim ve gelirlerin düşmesine de engel olduğunu ileri sürmüştür. 25

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

seviyesi arasında gösterilen pozitif yönlü ilişki gösterilmektedir. Kayıt dışı ekonominin 

boyutunun arttığı durumda GSMH seviyesinin daha yüksek olması başlıca iki sebebe 

dayandırılmıştır. Bunlardan ilki, kayıt dışılığın arttığı dönemlerde ücret ödemelerinden vergi 

kesilmeyeceği için emek talebinin emek fiyatına esnekliğinin yüksek olduğu varsayımı altında, 

emek talebinin artacağıdır. Yani kayıt dışı ekonomi istihdamı artıracaktır. Çünkü, işverenler 

daha düşük işçilik maliyetleriyle karşılaşacaklar, işçilerin ise reel ücretleri artacaktır. İkincisi ve 

daha da önemli olanı ise, GSMH’ kendi başına tüketim düzeyinden etkilenecek ve tüketimin 

artmasıyla çarpanın etkisiyle GSMH seviyesini yükseltecektir.  

Kayıt dışı ekonomi, vergiye tabi geliri azaltmak suretiyle fiili vergi oranında düşüş 

meydana getirir. Bu düşüş, kullanılabilir geliri artırır. Bu durumda ekonomide kullanılmayan 

yani atıl kapasite varsa marjinal tüketim eğilimine de bağlı olarak tüketim mallarına talep artar, 

dolayısıyla yatırım mallarına olan talep seviyesi yükselir ve sonuçta yatırımların artmasıyla 

milli gelir seviyesi yükselişe geçer.  

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

sürdürebilmektedirler. Ekonomik büyümenin öncelikli tercih edildiği bir ülkede; eğer alınan 

vergilerle devlet tarafından gerçekleştirilen büyüme oranı, bu vergiler mükelleflerin elinde 

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

meydana getireceği ileri sürülebilir. Aynı zamanda, kayıt dışı çalışan ekonomik birimlerin 

kayıtlı ekonomik birimler karşısındaki rekabet avantajı ve hareket yeteneği dikkate alınırsa 

ekonomik büyüme ivme kazanabilir. 

Kayıt dışının yararları arasında sayılan bir diğer özellik de kayıt dışılığın toplumda sosyal 

patlamaları engelliyeceği yolundaki görüştür. Bu görüşe göre mükellefler ağır bir vergi yükü 

altında ezilmektedirler, dolayısıyla hayatiyetlerinin devamı açısından vergi kaçırmak zorunda 

kalmaktadırlar. Böyle bir durumda devletin vergi gelirlerinde azalma olmakta fakat sosyal 

patlamalar da engellenmekte ve buna ilave olarak ekonomiye canlılık getirilmekte, resesyon ve 

depresyon görülmemektedir. 26

                                                 
25 Hakan Uzeltürk,”Kayıtdışı Ekonomi ile Mücadelede Yabancı Devlet Uygulamaları”, E-Yaklaşım,Sayı:11, Haziran 2004, 
www.Yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/2004064559.htm. 
26 Yusuf Kıldiş, ”Kayıt Dışı Ekonominin Ulusal-Uluslar Arası Boyutu ve Çözüm Önerileri”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 2, Sayı:2,  2000, (www.ceterisparibus.net)’den. 
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Ülkemizde de yukarıda belirtilen görüşü destekleyen sonuçlara zaman zaman ulaşıldığı 

gözlenmiştir. Özellikle son 15 yıllık dönem içerisinde belirli yıllarda ekonomik büyümenin 

yavaşlamasına ve hatta küçülme yaşanmasına rağmen sanayii işletmelerinin elektrik ve 

doğalgaz tüketimlerinin beklenenin aksine yükseldiği gözlenmiştir. 

Ülkemizde kayıt dışı ekonominin fert başına düşen gelir üzerindeki etkisi oldukça 

yüksektir. 1993 yılında kişi başına milli gelir resmi rakamlara göre 1990 dolar iken OECD 

tarafından Türkiye için kişi başına harcama miktarı 5170 dolar olarak saptanmıştır. Bu 

rakamlar kayıt dışı ekonomi vasıtası ile fert başına düşen harcama fazlasının finanse edildiğini 

doğrulamaktadır. Kayıt dışı ekonomik faaliyetler ile toplam üretim ve gelir dağılımına konu 

olan milli gelir arttırılabilir. Bu üretim artışı vasıtası ile en düşük gelir grubunda olan bireylerin 

gelirlerinde bir artış sağlanabilmesi halinde kayıt dışı ekonomik faaliyetler gelir dağılımında 

nispi olarak düzelme sağlayarak yoksullaşmayı azaltabilecektir. Diğer taraftan tüketim 

eğiliminin düşük gelir gruplarında daha yüksek olması ise bunun daha şiddetli hissedilmesine 

yol açar. Kriz dönemlerinde kayıt dışı ekonominin bireylerin yatırım dürtülerini harekete 

geçirmesi sebebi ile kayıtlı sektörde üretim azalışı kayıt dışı sektörde yatırımları arttırabilir. 

Özellikle yüksek vergi oranlarının bulunduğu kayıtlı ekonomiden kaçınmak için emek ve 

sermaye kayıt dışı sektörde istihdam edilebilir.27

Her ne kadar teoride kayıt dışı ekonominin olumlu yanlarına değinilse de kayıt dışı 

ekonominin özellikle uzun dönemde bir çok olumsuz etkiyi beraberinde getireceği açıktır. 

Dolayısıyla, kayıt dışı ekonominin olumlu etkilerine bakarak kayıt dışı ekonomiyi önleme 

konusundaki mücadeleden vazgeçmemek gerekmektedir. 28

 

1.3.2. Kayıt dışı ekonominin olumsuz etkileri 

Kayıt dışı ekonominin en önemli olumsuz etkilerinden birisi, devletin temel gelir kaynağı 

olan vergi gelirlerini azaltmasıdır. Bazı ekonomik faaliyetlerin kayıt dışında kalması, vergilerin 

eksik ya da hiç ödenmemesine neden olmakta ve sonuçta devletin vergi gelirlerini de 

azaltmaktadır. Devletin vergi gelirlerinin azalması sonucu doğan bütçe açıkları ya borçlanma 

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

faiz oranları yükselmekte dolayısıyla özel sektörün yatırım maliyetlerini artırarak yatırımları 

azaltmaktadır. Yatırımların azalması, işsizliği arttırarak işsiz kitlelerin kayıt dışı ekonomide 

çalışmasına neden olmaktadır. Bütçe açıklarının borçlanma yoluyla karşılanması sonucu artan 

                                                 
27Ülker Mavral, ”Kayıt Dışı Ekonomi ve Kayıt Dışı Ekonomiyi Önlemek İçin Alınabilecek Tedbirler”, Vergici ve 
Muhasebeciyle Diyalog Dergisi, Sayı:187, Kasım 2003, s.140. 
28 Kıldiş, A.g.m. 
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faiz oranları nedeniyle kamu borçlanma maliyeti de artmakta dolayısıyla bütçe açıkları daha da 

artmaktadır. Bütçe açıklarının merkez bankası aracılığıyla para basılarak karşılanması, 

enflasyon oranın yükselmesine dolayısıyla gelir dağılımının bozulmasına neden olmaktadır. 

Kayıt dışı ekonomi sayesinde bazı kişiler vergi dışı kalmış gelir elde etmiş olurlar. 

Bundan dolayı vergisini tam ödeyenlerle ödemeyenler arasında adaletsiz bir durum ortaya 

çıkmaktadır. Vergi yükünün adaletsiz dağılımı gelir dağılımında da adaletsizliğe neden olur. 

Kayıt dışı üretilen mal ve hizmetlere, vergisinin ödenmemesi nedeniyle daha düşük 

bedelle satılma imkanı verilerek dürüst vergi mükellefleri açısından haksız rekabet ortaya 

çıkmaktadır. Kayıt dışılığın olduğu sektörlerde vergi, sigorta ve diğer kesenekler ödenmediği 

için bu sektörler lehine bir durum ortaya çıkar. Diğer taraftan, resmi kayıtların tutulduğu 

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

maliyetleri artmaktadır. Bunun sonucunda, dürüst vergi mükellefleri açısından haksız rekabet 

ortaya çıkmaktadır. Kayıt dışı ekonomi nedeniyle, üretim kaynakları vergilendirilmeyen 

sektörlere kayabilmekte ve dolayısıyla kaynaklar da verimsiz alanlarda kullanılabilmektedir. 

Kaynak dağılımında etkinliğin sağlanamaması ve kaynakların verimli olarak kullanılamaması, 

ekonominin sağlıklı ve dengeli büyümesini de engellemektedir. 

Kayıt dışı ekonomi resmi kayıtlara girmediğinden kayıtlı ekonomide belirlenen ekonomik 

göstergeler (enflasyon, işsizlik, büyüme oranları ve milli gelir) gerçekte olduğundan farklı 

çıkmaktadır. Çünkü resmi ekonomik göstergeler sadece kayıtlı ekonominin göstergeleridir. 

Ekonomik verilerin, milli istatistik içinde gerçeği yansıtmaması refahı olumsuz yönde 

etkilemekte ve bir çok gösterge milli istatistiklere girmediği için ekonominin durumu hakkında 

yanlış bilgi vermekte ve bu verilere göre uygulanacak iktisadi ve mali politikalardan beklenen 

sonuçlar gerçekleşmemektedir. 

Kayıt dışı faaliyetlerin artması, toplumun ahlaki değerlerinin bozulmasına ve yasa dışı 

faaliyetlerin yaygınlaşmasına neden olmaktadır. Yasa dışı faaliyetlerin yaygınlaşması, 

bireylerin devlet otoritesine olan güvenlerini azaltır. Devlete olan güvenlerinin azalması 

sonucu, bireyler sorunlarını yasa dışı yollarla çözme yoluna gidebilirler. Özellikle, bireyler 

sorunlarını rüşvet, suistimal yoluyla veya ‘mafya’ olarak bilinen yasa dışı örgütler yoluyla 

çözme yoluna gidebilirler. “Kayıt dışı ekonomi devlete karşı bir başkaldırı (ekonomik anarşi) 

yaratır, moral değerleri bozar”. Ahlaki değerler üzerinde ortaya çıkan bu yozlaşma, kişileri 

devlete ve topluma karşı suç işlemeye yöneltir.29

                                                 
29 Sarılı,A.g.m., s.43. 
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Eğer kayıt dışı ekonomiyi biraz daha geniş bir şekilde kayda alabilseydik, bugün devlet 

olarak bu kadar borçlanma gereği duymayacaktık. Kayıt dışı ekonominin büyümesine paralel 

olarak bütçe açıklarındaki artış son yıllarda büyük bir ivme kazanmıştır. 1980/1990 yılları 

arasında bütçe açıkları, yıllık ortalama GSMH’nın % 25’ne tekabül ederken, bu oran 1991-

2000 yılları arasında % 6,9, 1996/2000 yılları arasında % 9 olarak ortaya çıkmıştır. Hızlanarak 

artan bütçe açıklarına paralel olarak da kamu kesiminin borçlanma gereği artmıştır. Söz konusu 

artış, 1994 yılından itibaren iç ve dış borç faizi ödemelerinden kaynaklanmıştır. Faiz 

ödemelerindeki artışın yarattığı baskı nedeniyle, faiz hariç kamu harcamalarının  GSMH 

içindeki payı hızla düşmeye başlamıştır. Bütçe açıklarının kapatılmasında artık borçlanma veya 

emisyon yöntemi dışında başka bir yol kalmamıştır. 1997 yılına kadar, kamu harcamalarının 

finansmanında hem borçlanma hem de para basma yöntemi kullanılmış, bu yıldan itibaren 

Hazinenin  kısa vadeli avans kullanımı tedrici olarak sınırlandırılmış ve daha sonra para basma 

yönteminin kullanımı yasaklanmıştır. Günümüzde, mali açığın kapatılmasında, kısa vadede 

vergi gelirlerinin artırılmaması nedeniyle ve enflasyonun da düşürülmesi ve dizginlenmek 

istenmesi nedeniyle, borçlanma yöntemi kullanılmaktadır. Borçlanma, mali açıkların 

finansmanında önemli bir araç olarak kullanılmaya başlanmış, hem iç piyasadan hem de dış 

kaynaklardan borçlanma yoluna gidilmiştir. Bunun neticesinde iç ve dış borç stoku artmış, 

konsolide bütçe giderleri içindeki borçlanma giderlerinin payı da yükselmiştir. Önceki yıllarda 

kolay finansman aracı olarak kullanılan borçlanma, sonraki yıllarda zorunlu ek finansman aracı 

haline dönüşmüştür. Borçlanma, oldukça pahalı bir yoldur, rakamlara göz attığımızda ürkütücü 

boyuttadır. 31.7.2001 tarihi itibariyle iç borç stoku 96.395,2 Trilyon TL’ye ulaşmıştır.1992 

yılından bu tarihe kadar artış oranı, (96.395,2-189,3/189,3=508,2 kat olmuştur. 2000 yılının 

sonundaki iç borç stoku 36.420,6 Trilyon TL olup 7 ayda 164,7 oranında artış göstermiştir. 

“2002 yılı Bütçe Gerekçesi Maliye Bakanlığı s.117 Tablo:8” Dış borç stoku ise 117,8 milyar 

$’dır. 1995 yılına göre artış oranı % 60’tır. Görüldüğü gibi borçlanma rakamları oldukça büyük 

ve ürkütücüdür. 

Diğer taraftan kayıt dışı ekonomi kayıt altına alınmış olsaydı, bugün şikayetçi olunan pek 

çok mafya, çete ilişkileri ile yolsuzluk ve rüşvet olaylarının anında delilleri ile tespit edilme 

olanağı olacaktı.30   

      

 

 

                                                 
30 Mavral, A.g.m., s.14. 
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1.4. Kayıt Dışı Ekonomiyi Tahmin Yöntemleri  

Kayıt dışı ekonomiyi ölçme yöntemlerini, doğrudan ve dolaylı ölçme yöntemleri olarak 

başlıca iki grup altında toplayabiliriz.Esasında kayıt dışı ekonomiyi ölçmeye yönelik 

geliştirilmiş tüm yöntemler kesin olmayan, tahmini sonuçlar vermektedir. Diğer bir ifadeyle 

kayıt dışı ekonomiyi kesin bir şekilde ölçebilecek bir yöntem henüz geliştirilememiştir. Fakat 

buna rağmen yaklaşık olarak da olsa kayıt dışı ekonomiyi ölçmeye çalışmak politika 

belirleyicileri açısından hayati bir önem taşımaktadır.  

 

1.4.1. Doğrudan ölçme yöntemleri 

Bu yöntem, mükellefler arasında yapılacak anketle kayıt dışı ekonomi ile ilgili yapısal 

özelliklerin saptanıp gerekli bilgilerin sağlanmasına yöneliktir.Anket yoluyla bulunacak gelir, 

beyan edilen gelirle karşılaştırılarak vergi kayıp ve kaçağı belirlenmektedir. Ancak, kayıt dışı 

ekonominin kapsamına giren faaliyetlerin büyük bir kısmının yasa dışı olması, sosyal güvenlik 

yükümlülüğü kapsamına girme endişesi gibi nedenlerle, özellikle araştırmanın kamu otoritesi 

tarafından yapılması halinde, fert ve kurumların bilgi vermekten kaçınmaları ya da yanlış ve 

eksik bilgi vermeleri bu yaklaşımın güvenilirliğini azaltmaktadır. Bu yöntemin güvenilirliğini 

artırmak, hazırlanan anketin çok boyutlu olarak ayrıntılı bir şekilde hazırlanmasına ve örnek 

kütlenin olabildiğince geniş tutulup elde edilen sonuçların genelleştirilmesinin etkin bir 

yöntemle yapılmasına bağlıdır.31

 

1.4.2. Dolaylı ölçme yöntemleri 

Doğrudan bilgi almanın zorluğu nedeniyle kayıt dışı ekonominin tahmininde daha çok 

dolaylı ölçme yöntemleri kullanılmaktadır.        

 

1.4.2.1. G.S.M.H. yaklaşımı  

GSMH’nın hesaplanmasında genellikle üretim, gelir ve harcama yöntemleri olmak üzere 

üç farklı yöntem kullanılır. Bu yöntemlerin hangisi kullanılırsa kullanılsın GSMH rakamlarının 

eşit çıkması gerekir. Ekonomide kayıt dışı ekonomi nedeniyle, farklı yöntemler ile hesaplanan 

GSMH rakamları da farklı çıkmakta; gelir yöntemi ile bulunan rakam en düşük, harcama 

yöntemi ile bulunan rakam ise en büyük GSMH değerini vermektedir. Bu yaklaşıma göre, 

harcama yöntemi ile bulunan GSMH ile gelir yöntemi ile bulunan GSMH rakamları arasındaki 

fark, kayıt dışı ekonominin büyüklüğü hakkında bilgi verir.32

                                                 
31 Ufuk Bakkal,”Kayıt Dışı Ekonomiyi Hesaplama Yöntemleri”,Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog,Sayı:152,Aralık 2000, s.46. 
32 Sarılı, A.g.m., s.36. 
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Ancak, yasa dışı gelirin harcanmaması, döviz ve altın talebinin artması ve yurt dışına 

transferlerin yüksek boyutlara ulaşması bu yöntemin güvenilirliğini azaltmaktadır. Sendikaların 

zayıflığı nedeniyle emek gücünün dağınık bir şekilde faaliyet gösterdiği, küçük üreticiliğin 

yaygın ve kayıt dışı ekonominin önemli boyutlara ulaştığı gelişmekte olan ülkelerde, kayıt dışı 

ekonomiden elde edilen geliri harcamaya dönüşme aşamasında tespit etmeye yönelik olan 

harcamalar yöntemiyle bulunacak G.S.M.H. tutarı diğer yöntemlerle bulunacak olandan daha 

yüksek olmaktadır.  

 

1.4.2.2. İstihdam yaklaşımı  

Bu yaklaşımda, sivil iş gücünün ve istihdamın toplam nüfusa oranlarının zaman içindeki 

gelişimine bakılarak kayıt dışı ekonominin büyüklüğü tahmin edilmeye çalışılmaktadır. İş 

gücünün toplam nüfusa oranı değişmezken, istihdamın toplam nüfusa oranı geriliyorsa bunu 

toplam istihdam içinde kayıt dışı istihdam payının arttığı şeklinde yorumlamak gerekir. Bu 

durum, yüksek ücretli işlerin, gelir beyan edilmediği, dolayısı ile vergisinin ödenmediği kayıt 

dışı alanlarda bulunduğunu ve çalışanların bunu tercih ettiklerini göstermektedir.  

Ülkemizde emek piyasasına ilişkin istatistiklerin anket metoduyla elde edilmesi ve 

bireylerin vergilendirilmek korkusuyla işgücüne katılma oranını olduğundan düşük beyan 

etmeleri riski, istihdam açısından kayıtlı ekonomiye hemen hemen yakın çıkan kayıt dışı 

ekonomi hacmine şüpheyle bakmak gerekir. 33

Bu yaklaşımın en önemli eksikliği, hesaplamanın yapıldığı dönemin sosyal gelişmelerini 

ve ikinci işte çalışanları dikkate almamasıdır. Sosyal gelişmelerden bir kısmı istihdamın toplam 

nüfusa oranını yükseltirken bir kısmı da sivil işgücünün toplam nüfusa oranını düşürerek sanki 

kayıt dışı ekonominin küçüldüğü izlenimi bu yöntemin güvenilirliğini olumsuz yönde 

etkilemektedir.          

 

1.4.2.3. Vergi incelemeleri yoluyla yaklaşım  

Vergi incelemeleri yoluyla mükelleflerin beyan etmediği gelirler tespit edilerek kayıt dışı 

ekonominin büyüklüğü tahmin edilmeye çalışılmaktadır. Çağdaş vergi sistemlerinin en önemli 

özelliği mükelleflerin vergiye tabi gelirlerini vergi idarelerine kendilerinin beyan etmeleridir. 

Bazen mükellefler, kazançlarını bilerek veya bilmeyerek olduğundan daha az beyan ederler. 

Vergi incelemelerinde mükelleflerin beyan ettikleri kazançlar incelenir, eksiklik varsa matrah 

farkları bulunur. Bu yaklaşıma göre, bulunan matrah farkları esas alınarak kayıt dışı 

                                                 
33 Bakkal, A.g.m., s.48. 
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ekonominin büyüklüğü tahmin edilmeye çalışılır. Ancak bu yaklaşımla kayıt dışı ekonomi 

değil vergilendirilmeyen ekonominin büyüklüğü tespit edilmiş olur. Bu yaklaşımın en önemli 

eksikliği, kayıt dışı ekonomi yerine vergilendirilmeyen ekonominin büyüklüğünü tahmin 

etmesidir. Bazı faaliyetlerin, vergilendirilmediği halde milli gelir büyüklüğü içerisinde yer 

alması, kayıt dışı ekonominin vergilendirilmeyen ekonomiden daha büyük olduğunu gösterir.34

Bu yöntem bilimsel ve objektif bir yöntem olmakla birlikte sadece vergi inceleme 

sonuçlarına bakılarak bir ülkedeki vergi dışı piyasa ekonomisinin genel büyüklüğünü tespit 

etmek elbette doğru değildir. Özellikle vergi inceleme oranlarının çok düşük olduğu 

durumlarda inceleme sonuçları vergi dışı piyasa ekonomisinin genel büyüklüğünü ortaya 

koymak için hiçbir şekilde yeterli olmaz. Öte yandan, genel vergi inceleme sonuçlarına göre 

tespit edilen matrah farkı üzerinden salınan vergiye daima yargı yolu açıktır. Dolayısıyla yargı 

sonuçlarını dikkate almaksızın yapılacak değerlendirmeler doğru olmaz. 

 

1.4.2.4. Parasalcı yaklaşım 

Bu yöntemin esası bir takım parasal göstergelerden yararlanılarak kayıt dışı ekonominin 

tahmin edilmesidir. Parasal yöntem ile ilgili öncü çalışmanın ilk kez Amerikalı iktisatçı Philip 

Cagan  tarafından yapıldığı daha sonra bu çalışmanın Amerikalı iktisatçı Peter Gutmann 

tarafından geliştirildiği bilinmektedir. Gutmann, tedavüldeki para hacmi ile banka mevduatı 

arasındaki ilişkileri izleyerek ABD ekonomisinde kayıt dışı ekonominin büyüklüğünü tahmin 

etmeye çalışmıştır. Gutmann, kayıt dışı ekonomik faaliyetlerde genellikle nakit paranın 

kullanıldığını ve bu nedenle nakit para akımlarının izlenerek kayıt dışı ekonominin 

boyutlarının tahmin edilebileceğini belirtmektedir. Gutmann’ın kullandığı yöntem literatürde 

“Nakit Para Oranı” ya da “Sabit Oran Yöntemi” olarak bilinmektedir. 

Parasal yöntemlerden bir diğeri literatürde “İşlem Hacmi Yaklaşımı” olarak 

adlandırılmaktadır. Bu yöntem ilk kez kayıt dışı ekonomi üzerine araştırmaları ile tanınan 

Amerikalı iktisatçı Edgar  Fiege tarafından kullanılmıştır. Bu yöntemde para teorisinde M.V = 

P.T olarak bilinen eşitlikten hareket edilerek ekonomide gerçekleşen toplam parasal işlemler 

hacmi ile GSMH arasındaki ilişkiler izlenerek kayıt dışı ekonominin büyüklüğü tespit edilmeye 

çalışılır. 

Parasal yöntemlerden bir diğer yaklaşım da literatürde “Ekonometrik Yöntem” olarak 

bilinmektedir. Bu yöntemi ilk kullanan iktisatçıların başında Amerikalı Vito Tanzi gelmektedir. 

Tanzi yöntemi olarak da bilinen bu yöntem daha sonra pek çok iktisatçı tarafından çeşitli 

                                                 
34 Sarılı, A.g.m.,s.37. 
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ülkelerde ampirik araştırmalara konu olmuştur. Bu yöntemde nakit paranın geniş anlamlı 

paraya oranının bir takım faktörlere bağlı olduğu varsayılmakta ve nakit paranın geniş anlamlı 

paraya oranı bir regresyon analizi ile elde edilmektedir. Bu yaklaşımın temel varsayımları; 

kayıt dışı ekonominin yüksek vergi oranlarına bağlı olarak ortaya çıkmakta olduğu ve kayıt dışı 

ekonomilerde işlemlerin nakit para aracılığı ile yürütüldüğüdür. Ayrıca paranın dolaşım hızının 

kayıtlı ve kayıt dışı ekonomilerde aynı olduğu varsayılmaktadır. Bazı iktisatçılar ekonomide 

büyük banknot kullanımının izlenmesi yoluyla da kayıt dışı ekonominin büyüklüğünün tespit 

edilebileceğini iddia etmektedirler. Bu son parasal yöntem de literatürde “büyük banknot 

kullanımının izlenmesi yöntemi” olarak adlandırılmaktadır.  

 

 

1.4.2.5. Karma yöntem  

Kayıt dışı ekonominin ölçülmesi konusunda geliştirilmiş bir diğer yöntem de literatürde 

“Karma Yöntem” olarak adlandırılmaktadır. Hannelore Weck ve Bruno S.Frey  tarafından 

geliştirilmiş olan bu yöntemde pek çok değişken ( vergi yükü, vergi ahlakı, bürokrasi ve 

kırtasiyecilik, vergi denetimi, vergi cezaları vs.) dikkate alınarak bu değişkenlerin bileşim 

sonuçları analiz edilerek kayıt dışı ekonominin boyutları tespit edilmeye çalışılmaktadır.  

Önemle ve altını çizerek belirtelim ki, yukarıda belirttiğimiz yöntemlerden hiç biri kayıt 

dışı ekonominin gerçek boyutunu tespit etmek için yeterli değildir. Kayıt dışı ekonominin 

ölçülmesi konusunda önce gerçekten neyin “ölçülmek istendiğinin” çok açık olarak ortaya 

konulması gerekir.  

Yapılacak hesaplamaların kayıt dışı ekonominin ya da vergi dışı piyasa ekonomisinin 

gerçek boyutlarını yansıtması beklenmemelidir. Fakat, bu alanda yapılacak ciddi çalışmaların 

ve çabaların neticesinde konu hakkında siyasi çevrelerin ve kamuoyunun bilinçleneceği ve 

bunun sonucunda da çözüm önerileri bulunması konusunda adımlar atılacağı düşünülebilir. Bu 

anlamda kayıt dışı ekonomiyi ve vergi dışı piyasa ekonomisini ölçmeye çalışan ciddi bilimsel 

araştırmalara ihtiyaç olduğunu söyleyebiliriz. 35

 

1.5. Kayıt Dışı Ekonominin Dünyadaki Boyutları  

Gölge ekonomi veya ülkemizde daha çok kullanılan ifadesi ile kayıt dışı ekonomi dünya 

üzerindeki ülkelerin bir çoğunda mevcut bulunan, gelişme seviyesi ile doğrudan ilgili 

                                                 
35 Aktan, A.g.m. 
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olduğundan gelişmemiş veya az gelişmiş ülkelerde boyutları gelişmiş ülkelere nazaran daha 

fazla olan ve sürekli olarak ülkeler için problem yaratan bir kavramdır.             

Kayıt dışı ekonominin en önemli problemlerinden birisi kendini kayıt dışılık oranın 

ölçülmesinde  ya da ölçülmesi çabasında göstermektedir. Bu ölçümlerde bazı metotlardan 

yararlanılmasına rağmen, bulunan rakamların doğruluğunu kontrol etme imkanı veri zaafiyeti 

sebebiyle mümkün olamamakta, bu durumda kayıt dışı ekonominin büyüklüğü bir tahminden 

ibaret kalmakta  ya da çok yönlü bir ekonomik detektiflik çalışması gerektirmektedir. 36         

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

etkileşimleri sonucunda, ortaya çıkmakta ve nitelikleri de ülkeden ülkeye farklılıklar 

göstermektedir.37 Batı ülkelerinde, kayıt dışı ekonomi denildiğinde daha çok uyuşturucu ve 

silah kaçakçılığı gibi yasadışı sektörler akla gelmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde ise bunlar 

da dahil olmak üzere kayıt dışı ekonomi daha çok eşya ve hizmet akımlarının 

belgelendirilememesi şeklinde ortaya çıkmaktadır.38 Bu nedenle, kayıtdışı ekonominin 

belirlenmesi aşamasında, ülkeler kendi özelliklerini göz önünde bulundurarak yöntemler 

belirlemek zorundadırlar.  

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz yöntemler, farklı sonuçların ortaya çıkmasına neden 

olmaktadır. Örneğin, 1970 ve1980’li yıllarda çeşitli ölçüm metodlarıyla  yapılan değişik 

ülkelerdeki çalışmalar bu konudaki farklılığı ortaya koyabilmektedir. Amerika Birleşik 

Devletleri’nde 1976-1984 yılları arasında yapılan altı farklı araştırmaya göre (Tanzi,1976; 

IRS,1976; Park,1977; Gutmann,1979; Feige,1979; Bhattacharyya,1984) kayıtdışı ekonomi 

tahmini olarak  %3,4 ile %28,0 arasında çeşitli oranlarda çıkmaktadır. Aynı şekilde 

Almanya’da 1974-1980 yılları arasında yapılan üç farklı çalışma (Petersen,1974; 

Langfield,1980; Kirehgaessener,1980) % 13,0 ile %4,0 arasında tahminlerde bulunurken, 

İngiltere’de 1970-1980 arasında yapılan dört farklı analizde (O’higgins,1978;  MacAfee,1978;  

Feige,1979; Dilnot ve Morris 1979) %2,5 ile %15,0 arasında bir kayıtdışılık olduğu ileri 

sürülmüştür.             

Bu çalışmalar içerisinde parasalcı yaklaşımlar olarak adlandırılan ekonometrik yaklaşım, 

işlem hacmi yaklaşımı ve emisyon hacmi yaklaşımları kayıtdışılığın boyutlarının 

saptanmasında Amerikalı araştırmacılar tarafından oldukça sık bir biçimde kullanılmıştır.  

Ülkeler bazında yapılan bu çalışmaların yanında Schneider ve Klingmair tarafından 

ülkeler kalkınmışlık seviyelerine göre gruplandırılarak kayıt dışı ekonomik büyüklükleri 

                                                 
36 Üzeltürk, A.g.m.  
37 Şükrü Kızılot, Şafak Ertan Çomaklı, ” Vergi Kayıp ve Kaçakları ve Kayıtdışı Ekonomi İlişkisi ve Boyutlarının Mevzuat 
Acısından Değerlendirilmesi ”, E- yaklaşım/Haziran 2004/Sayı:11, (www.Yaklasim.com)’dan. 
38  Kıldiş, A.g.m. 
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tahmin edilmeye çalışılmıştır. Buna göre, kalkınmakta olan ülkeler, geçiş ekonomisine sahip 

ülkeler ve gelişmişlik seviyesi yüksek OECD ülkeleri olmak üzere üç grupta ele alınan ve 

toplam 110 ülkeyi kapsayan bu çalışmada oldukça değişik sonuçlara varılmıştır. 39     

Dünyada Kayıtdışılık Oranları (Kayıtlı GSYİH’nın %’si): 

 Afrika Ülkeleri (24 ülke ort.1999/2000 yılı)                             : % 41                                             

-Zimbabve    : % 59,4    Mozambik    : % 40,3  Kamerun            : % 32,8 

-Tanzanya     : % 58,3    Madagaskar  : % 39,6 Güney Afrika      : % 28,4 

Asya Ülkeleri (26 ülke 1999/2000 yılı ort.,Türkiye dahil)        : % 26  

- Türkiye      : % 32          Kıta Çini      : % 13    Japonya              : % 11 

- G.Kore       : % 28          İsrail            : % 22     Tayland              : % 53  

Türkiye’de  kayıt dışı ekonomi tutarı 65 milyar $ olarak hesaplanmakta ve 3.100 $ olan 

kişi başına gelirin 995 $’ına denk gelen kısmı kayıt dışı faaliyetlerden elde edilmektedir. 

Latin ve Güney Amerika Ülkeleri (17 ülke 1999/2000 yılı ort.):% 41 

- Arjantin    : % 25          Brezilya       : % 40         Meksika            : % 30  

- Şili            : % 20          Bolivya        : % 67  

Geçiş Halindeki Avrupa ve Asya Ülkeleri (23 Ülke 1999/2000 yılı ort.) : % 38  

- Bulgaristan: % 37          Macaristan   : % 25     Çek Cumh.          : % 19 

- Polonya     : % 28          Romanya      : % 34     Rusya Fed.       : % 46              
Aşağıda AB ülkelerinde kayıt dışı yüzdeleri verilmiştir.                                                        

       

Tablo 1.1.   Resmi GSYİH'nın Yüzdesi Olarak Kayıt Dışı Ekonomi (%) 
 

        Ülkeler %        Ülkeler % 

       Yunanistan 27        Fransa 15 

        Macaristan 26        Almanya 14 

        İtalya 24        Avustralya 13 
        İspanya 22        Hollanda 12 

        Belçika 21        İngiltere 11 

        İsveç 19        Avusturya 10 

        Danimarka 19        İsviçre   8 

        Çek Cum. 15    
             
Kaynak:[http://www.tisk.org.tr/isveren_sayfa.asp?yazi_id=249&id=15]  verilerinden yararlanılarak 

hazırlanmıştır.Erişim: 10/05/2005 

          

                                                 
39  Kızılot-Çomaklı, A.g.m. 
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Dünyadaki bazı ülkelerin kayıt dışı ekonomiye bakışı, uyguladıkları ölçüm ve mücadele 

yöntemleri aşağıda ele alınacaktır.  

 

1.5.1. Gelişmiş ülkelerde kayıt dışı ekonomi ve mücadele yöntemleri  

1.5.1.1. Amerika’da kayıt dışı ekonomi  

ABD’de kayıt dışı ekonomik faaliyetler tamamen yasa dışı organize suçlar ile vergi 

idaresinden gelir gizlemeye yönelik faaliyetler olmak üzere iki grupta ele alınabilir. Tamamı ile 

yasa dışı yollardan elde edilen gelirler, organize suçlarla ilgilidir. Ülkede yıllık 150 milyar 

dolarlık gelirin organize suçlardan elde edildiği tahmin edilmektedir.  Fakat yasa dışı yollardan 

gelir elde edenler IRS (Internal Revenue Service) adı verilen Amerikan Vergi Servisinden 

kaçmak için bu parayı yurt içi ve dışında çok farklı yöntemlerle aklamaya çalışmaktadırlar.40  

Amerika’da şu an ordudan sonraki en büyük personele sahip olan kuruluş “Internal 

Revenue Service”dir. Bu kuruluşun amacı, vergi mükelleflerinin kanunları ihlal edip 

etmediklerini kontrol etmek ve kanun açıklarından yararlanan var mı diye sürekli araştırmalar 

yapmaktır. Bu amaçla bünyesinde 85.000 personel barındırmaktadır. 

Kayıt dışı ekonominin yaygınlaştığının anlaşılması ile birlikte IRS daha da sertleşmiştir. 

Yaşam standardıyla  resmi gelirleri birbirini tutmayan insanları bulabilmek için yeni yöntemler 

geliştirmeye başlamıştır. Eskiden bir muhbirin varlığı gerekliyken şimdi bilgisayar teknolojisi 

kullanılır olmuştur. 

IRS çok güçlü bir kuruluştur. ABD Al Capone’u mahkum edecek diğer suçlardan hiç delil 

bulamazken mali suçları ile ilgili (IRS sayesinde) delil bulabilmiştir.41

ABD’ de her eyalet yerel vergi oranları üzerinde bağımsız olarak değişiklik yapabilmekle 

beraber ulusal alanda bazı sınırlamalara sahip bulunmaktadır. Özellikle yüksek oranlı vergi ve 

sosyal güvenlik kesintileri bireyleri gelirlerinin bir bölümünü gizlemeye zorlamaktadır. IRS’in  

hesaplamalarına göre ABD’de kayıt dışı ekonominin GSMH içinde oranı % 8 civarındadır. 

Özellikle son yıllarda Amerikan ekonomisindeki canlılık istihdam oranlarının yüksek 

gerçekleşmesine ve emek yoğun, kalifiye olmayan işçilik gerektiren iş kollarında kayıt dışı 

olarak düşük ücretli göçmen işçi çalıştırılmasını arttırmıştır. 

ABD’de son yıllarda evde çalışma bireyler arasında hızla artmaktadır. Özellikle 

bilgisayar yazılımı sektöründe geleneksel ofis ortamında çalışma azalmıştır. Bu durum bireyleri 

                                                 
40 Ahmet Salih İkiz, Kayıt Dışı Ekonomi ve Türkiye’de Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2000, s.35.  
41 Necdet Fidan, Kayıt Dışı Ekonomi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Çanakkale, 2000, s. 40. 
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ekonomik hayatta kayıt dışı olarak çalışmaya teşvik etmektedir. Çünkü bireylerin IRS 

tarafından denetlenmesi bu sistemde daha zor olabilmektedir.42  

 

1.5.1.2. İngiltere’de kayıt dışı ekonomi 

İngiltere Gelir İdaresi Başkanı Sir William Pile'ın, vergilendirilmemiş kazançların 

GSMH’nın yüzde 7,5’ine eşit olmasına “bu  makul değildir” dediği 1979 yılından beri yeraltı 

ekonomisi, İngiltere’de sıcak bir konu olmuştur. Bu, akademisyenleri yer altı ekonomisini 

çeşitli metotlarla ölçme denemelerine götürmüştür.  

Amerikalı ekonomist Edgar Feige ise Sir William'ın yarı yarıya haklı olduğu ve 

gerçeğin 1979’daki GSMH’nın yüzde 15’ine yakın olduğu düşüncesindedir. 

Geçen yıl, Deloitte & Touche hesaplama firması tarafından yapılan bir çalışma, yeraltı 

ekonomisinin İngiltere'nin GSMH’sının yüzde 12’si olduğunu ve gelir vergisi gelirlerini üçte 

bir oranında düşürdüğünü gösterdi. Son olarak, Linz’deki Johan Kepler Üniversitesinden 

Avusturyalı ekonomist Friedrich Schneider tarafından yapılan bir çalışma İngiltere yeraltı 

ekonomisinin 1994 GSMH’nın yüzde 12.4 olduğunu ortaya koydu.43

İngiltere’de son 25 yılda yapılan çok sayıda değişiklik sonucunda vergi sistemi oldukça 

karmaşık hale gelmiş ve vergi kanunlarının dili ve yapısı eleştirilmeye başlanmıştır. Bu 

nedenle, vergi sisteminin basitleştirilmesi amacıyla 1996 yılında Vergi Kanunlarının Yeniden 

Yazılması Projesi başlatılmıştır. Bu projenin amacı; dolaysız vergi kanunlarının temel 

yapısında değişiklik yapılmadan daha açık ve basit hale getirerek vergi kaçakçılığının  

önlenmesinde yol almaktır.  Ancak projenin amacına ulaştığını söylemek pek mümkün 

değildir. Uygulanan tüm ağır yaptırımlara (hapis cezalarına, para cezalarına) rağmen 

İngiltere’de her yıl 10 milyar sterlin vergi kaçırıldığı tahmin edilmektedir. Bu rakamların 

devlete ciddi zararlar verdiği gerekçesiyle vergi idaresi, son yıllarda müfettişlerin sayısını 

arttırmıştır. KDV’sini yanlış beyan eden, faturasız satış yapan kısaca KDV kaçıran işletmeler 

için ciddi yaptırımlar uygulanmaktadır. Hatalı bildirimde eksik bildirilen tutarın %100’u kadar 

para cezası uygulanır.44

İngiltere’de vergi denetimlerini Inland Revenue (IR) adlı kuruluş yapmaktadır. 1983’de 

yeniden yapılanma gereğini hissederek “kazandığın kadar öde” uygulamasını komputerize 

ederek pilot bir program başlatmıştır. 1984 Temmuz’undan itibaren bu programı ülke çapında 

yaygınlaştırma faaliyetlerine de başlamıştır. 70.000 personel barındırmaktadır. Ajansın 1983 

                                                 
42 İkiz, A.g.e., s.36. 
43Bruce Bartlett, ”Europe's Underground Economies”, National Center for Policy Analysis, September/4/1998, 
https://secure.ncpa.org/support.html. 
44 Gülen Gonca, ”Avrupa Birliği Ülkelerinde Vergi Kayıp ve Kaçakları”, www.bilmuh.com, 24.05.2005.  
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raporlarına göre kayıtsız çalışanları araştırmak üzere ek olarak alınan 70 denetçinin yerel vergi 

ofislerine deneysel dağılımı başarılı sonuçlar vermiştir. 

İngiltere’de IR elemanları geniş yetkilerle donatılmıştır ve denetim elemanlarına bu 

konuda yeni taktik ve yöntem öğretilmektedir. Bu doğrultuda hazırlanan kitapçık The Sunday 

Times tarafından ele geçirilmiştir. Hesap incelemesi görüşmeleri adlı bu el kitabında bir 

mükellefin resmi bir görüşme için nasıl cezbedileceği açıklanıyor (aslında mükellefler 

görüşmelere katılmak zorunda değiller) “Mükellef veya temsilcisine ilk yaklaşımımızda 

konuşma, görüşme, tartışma gibi nötr kelimeler kullanılmakta bazı avantajlar olabiliyor” 

deniyor. Tetkik, araştırma gibi kelimelerin hissi olduğunu tahkikat veya baskı altında 

sorgulanma gibi duygulara yol açabileceğini ekliyor. Ayrıca The Sunday Times’ın 

araştırmasına göre IR müfettişlerine kazandırdıkları gelire göre teşvik ikramiyesi vermektedir. 

İngiltere örneğinden de anlaşıldığı gibi vergi teşkilatının modernizasyonu, eleman sayısı, 

elemanlarının eğitimi ve hayat standartlarının belirli bir düzeye çıkarılması kayıt dışılığın 

önlenmesinde çok önemlidir. 

 

1.5.1.3. İtalya’da kayıt dışı ekonomi  

Eğer kayıt dışı üretime ve vergi kaçırmaya yönelik herhangi bir olimpik  müsabaka 

yapılıyor olsaydı tüm altın madalyaları İtalya alırdı.Endüstrinin merkezilikten arındırılması, ev 

işçiliğinin ve çocuk işçilerin yeniden doğuşu ve modern ekonomik gelişmenin doğasına aykırı 

bu gibi diğer olgular ilk olarak İtalya’da açığa çıkmıştır. 

İtalya’da kayıt dışılığın ölçülmesi için istihdam yönteminden yola çıkılmıştır. 1977 

verilerine göre 1981 yılında araştırmasını yayınlayan Contini’ye göre % 14-20 kayıt dışı 

ekonomi mevcuttur. Yine istihdam yaklaşımını kullanan Geotini D’aragana (1981) göre 1980 

yılı verilerine göre % 10-20 oranında bir kayıt dışılık mevcuttur. 

1980 yılında çalışması yayımlanan Saba’ya göre Emisyon yaklaşımıyla 1974 yılında % 

25.3, 1976 yılında % 24.5 ve 1978 yılında ise % 30 kayıt dışı ekonomi vardır. 

Ayrıca milli kayıtlarda gözüken gelir rakamlarını ve KDV (İtalya’da 1973 yılından 

itibaren KDV yürürlüğe girmiştir.) Memurlarına iletilen beyan edilmiş gelir seviyesini 

karşılaştırmak suretiyle yapılan araştırmada iş çevrelerinin ve serbest çalışanların gerçek 

gelirlerinin yalnızca % 50’sini beyan ettikleri, 10 milyar dolar tutarında gelir kaybına yol 

açtıkları, Maliye Bakanlığının 1980 yılında yayınladığı raporda belirtilmiştir.1984 yılında bu 
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rakamlar tekrar gözden geçirilmiş  ve 1981 yılında kaçırılan verginin yaklaşık 18.5 milyar 

dolar değerinde olduğu saptanmıştır. 45   

On iki yıl önce Fiat başkanı Giovanni Agnelli gerçek üretimin resmi hesapların 

gösterdiğinden yüzde 25 daha büyük olduğunu tahmin etti.Akademik tahminler Mr Agnelli’nin 

tahminlerini genel olarak destekledi.1987 yılında, Turin Üniversitesinden Ekonomist Mario 

Deaglio yer altı ekonomisinin GSMH’nin en az yüzde15’i en çok yüzde 25’i olduğunu ortaya  

koydu. 

Bu çalışmaların desteğiyle  İtalyan Hükümeti,  resmi GSMH istatistiklerini tüm kayıt dışı  

ekonomik faaliyetleri  izah eden  yüzde15 oranına yükseltti.  Fakat gerçek istatistikler, 

İtalya’da vergi kaçırmanın yaygın olduğu konusunda şüpheye yer bırakmadı. Hatta Moda 

tasarımcısı Giorgio Armani gibi aydınlar  en iyi denetim için  resmi olarak   rüşvet vergisi 

alınmasını ileri sürmüşlerdir. 46      

İtalya’da özellikle vergilere karşı belli dönemlerde ciddi direnişler olmuştur. Devletin 

vergi kaybı sebebiyle getirmiş olduğu fatura sistemine karşın 1980 yılında grev yapılmıştır. 

Maliye Bakanlığı, elektronik yazarkasa ile kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye girince bu sefer 

rakamlar düşük gösterilmeye çalışılmıştır. İtalya’da kayıt dışılığın önlenmesinde özellikle vergi 

yasaları ve sosyal güvenlik alanlarında çalışmalar yapılmaktadır. İnşaat, tarım, taşımacılık gibi 

kayıt dışılığın ön plana çıktığı sektörlerde vergi kanunlarında revizyonlar yapılarak vergi yükü 

azaltılmaya çalışılmaktadır. Kurumlar vergisinde her işçi başına belli miktarda mahsup imkanı 

tanınması yanında vergi affıyla mücadelesini arttırmış ve başta off-shore yatırımlara vergi 

kalkanı imkanı getirmiş, sosyal güvenlik alanında da vergi indirimleri sağlanmıştır. 47    

 

1.5.1.4. Almanya’da kayıt dışı ekonomi  

Yasalara itaatin uzun bir zamandan beri gelenek olduğu Almanya, büyüyen vergi kaçırma 

ve illegal ekonomik aktivite problemleriyle yüz yüze geldi. 1986 da Batı Almanya İşçi 

Bürosunun başındaki Heinrich Franke, yer altı ekonomisinin GSMH’ nin % 10 u kadar 

büyüdüğünü ve isdihdamının da 100.000 ile 600.000 kişi olduğunu söyledi. Gelir kaybı 50 

milyar DM veya bu yılki federal bütçe açığının iki katına eşittir. 

 Almanya’da vergi kaçırma probleminin 1990’larda tırmandığı görülür. 1993’te hükümet 

yatırım gelirlerine yeni bir vergi koyunca  İsviçre ve Luksenburg’daki hesaplarda böyle 

gelirlerin saklanması dürtüsünde büyük artış oldu. Sonuç olarak, hükümet yeni vergiden 

                                                 
45 Fidan, A.g.e., s.44-48. 
46 Bartlett, A.g.m. 
47 Gonca, A.g.m. 
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beklediği gelirlerin yarısından daha az gelir etti. Son zamanlarda Almanya’nın büyük 

bankalarında çok sayıda kıdemli memur  vergi kaçırma olayına karıştırıldı ve sivil özgürlük 

taraftarlarınca büyük ölçüde şüpheyle karşılanmasına rağmen, hükümet vergi ihbarında 

bulunanlar için ücret veren kurum oluşturdu .48

Almanya, 01.01.2004’ten itibaren II. Dünya Savaşindan bu yana tarihinin en büyük 

reform paketi olan “Gündem 2010”u yürürlüğe koydu. “Gündem 2010”  ile çalışanlar ile 

işyerleri üzerindeki vergi yükünün vergi reformu ile getirilen indirimlerle azaltılması, vergi 

kaçıranlarla vergi ahlakı arasında bir köprü kurulması esaslarına yer verilmiş bulunmaktadır. 

Vergi kaçıranlarla vergi ahlakı arasında kurulmak istenen köprü çerçevesinde vergi affı 

öngörülmüş bulunmaktadır. Yasadan yaralanabilmek için 1993 - 2002 yılları beyan 

dönemlerine ilişkin yurtiçinde kara para kazanıp yüksek faiz karşılığı çalıştıran ve özellikle 

Almanya dışına vergilendirmemek için kaçırılan paranın ülkeye getirilmesi ve belli süreler 

içinde hesaplanacak verginin ödenmesi gerekmektedir. 

Kayıt dışı ekonominin yıllık hacmi Almanya’da 370 milyar Euro ile Alman gayrisafi 

milli hasılasının yüzde 17'sini buluyor. 2003'te bu oran, %2 artış kaydetti. Almanya Maliye 

Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyi denetim altına almak için 7 bin iş müfettişinden oluşan bir 

birim kurulması yönünde karar almış, müfettişlerin  evlerde görülen 3 milyon 300 bin mini işin 

vergilendirilmesi için de çaba göstereceğini açıklamıştır. Ayrıca kayıtdışıyla mücadele için işe 

başlama gibi yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hapis cezasına bağlanmış, gelir vergisi, 

sosyal güvenlik primlerinde indirime gidilmiştir. Hükümet, düşük ücretli işlerle ilgili 

kolaylaştırıcı düzenlemelerinin kaçak çalışmayı nispeten frenleyeceği ancak bu tedbirlerin 

kayıt dışı ekonomik faaliyet hacmini sadece 10 milyar Euro azaltacağını belirtmektedir. 49

 

1.5.1.5. Diğer gelişmiş ülkelerde kayıt dışı ekonomi 

Hollanda’da da kayıtdışılığa karşı çeşitli önlemler alınmıştır. Hollanda’da mükelleflere 

KDV numarası alma şartı koymuşlar, vergi yasalarında sadeleştirme ve oranlarda indirime 

gitmişlerdir.  Hollanda Gümrük İdaresi de kayıtdışıyla mücadelede etkin bir yere sahiptir. 

Gelişmiş otomasyon sistemi, etkin kontrol ve gözetim ile yoğun bilgi değişimi söz konusu 

olmakla birlikte özellikle, sahtecilikle mücadele ve beyan prosedürleri için gelişmiş modern 

bilgisayar sistemlerini kullanılmaktadır. Gümrük idaresinin bilgi sistemi, gümrük idareleri 

arasında elektronik bilgi akışını ve değişimini sağlamak ve desteklemek amacıyla Avrupa 

Komisyonunun IDA sistemine bağlanmıştır. Gümrük idaresinde çalışanların kalite 
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seviyelerinin yükseltilmesi amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Mükellefler ile idare arasında 

fikir ve işbirliğini sağlama, yeni otomasyon sisteminin gelişimi ve sahteciliğe karşı ulusal ve 

uluslararası boyutta mücadele gümrük idaresinin öncelikleri arasında yer almaktadır 

İspanya AB üyesi olmasına rağmen kayıt dışı ekonomik faaliyetin yoğun bulunduğu 

bölgelerden birisidir. İspanya’da kayıt dışı ekonominin hacmi AB üyeliğinden sonra yapılması 

zorunlu reformlar sebebi ile azaltılmaya çalışılmıştır. Benton, İspanya’daki enformel sektörü 

inceleyen çalışmasında kayıt dışı ekonomik faaliyette bulunan endüstriyel işletmeleri 

“görünmeyen fabrikalar” olarak tanımlamıştır.  İspanya’da kayıt dışı üretim ayakkabı ve 

elektronik sektöründe yoğunlaşmıştır. 

İspanya’da kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin ademi merkeziyetçi üretimi arttırdıkları ve 

demokratikleşmede de öncelik sağladıkları belirtilmektedir. Bu kısa dönemde demokratik 

açılımların yapılmasını sağlayarak daha da demokratik bir sistem getirse de uzun dönemde 

merkezden kopmalar yaratacaktır. İspanya’da demokrasi sürecinin kesintiye uğramasında 

önemli etkenlerin başında bazı yazarlara göre kayıt dışı ekonomi gelmektedir.50

İsachen, Klovland ve Strom 1982 yılında Norveç için yaptıkları araştırmada 1189 kişiye 

kaçak çalışma konusunda anket yapmışlar ve 877 kişiden geri gelen cevaplara göre % 29’u son 

hafta içinde yanlarında kaçak işçi çalıştırdıklarını, %20’si kaçak çalıştıklarını, %9’u ise hem 

kaçak çalıştıklarını hem de kaçak işçi çalıştırdıklarını belirtmişlerdir. Bu araştırmanın sonucuna 

göre Norveçli yazarlar nüfusun % 40’ının kayıt dışı sektörlerde çalıştığı iddiasında 

bulunmuşlardır.51

Söz konusu araştırma ile, kayıt dışı istihdam sonucu elde edilen gelirlerin GMSH’nin   

%2.3-%5.7’si düzeyinde belirlenmiştir. Aynı araştırmacıların 1983 yılında yaptıkları bir diğer 

çalışmada ise kayıt dışı ekonominin kayıtlı GSMH’nın %4-%6’sı seviyesinde olduğu tespit 

edilmiştir.  

İsveç’te,  Hanson’un 1978 yılı için istihdam yaklaşımı ile tespit ettiği kayıt dışı ekonomi 

%8-%15 oranındadır. Aynı araştırmacının,GMSH farklılıkları yöntemiyle tespit ettiği kayıt dışı 

ekonomi ise GMSH’nin %4.7’si seviyesindedir. Klovland’ın değişik varsayımlar yaparak 

uyguladığı ekonometrik parasal tahmin çalışmasının bulguları, 1982 yılında İsveç kayıt dışı 

ekonomisinin %3-%19.7 arasında olduğunu göstermiştir.  

İsviçre kayıt dışı ekonomisini araştırmak üzere, Weck-Hanneman ve Frey’in kayıt dışı 

ekonomik faaliyetlere katılanlar yerine, 26 kayıt dışı ekonomi uzmanı arasında yaptıkları anket 

sonuçlarına göre, İsviçre ekonomisinde 1983 yılında, 
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-Tarım, inşaat, gıda, onarım işlerinde ve evde yapılan işlerde %5-10 

-Tekstil, giyim, mobilya, ticaret, eğitim ve sağlık sektöründe %2-5 oranında kayıtdışılık 

söz konusudur. Mesleklere göre ise; 

-Bahçıvanlık, duvarcılık, boyacılık, avukatlık, doktorluk ve berberlik mesleklerinde % 5-

10 oranında kayıtdışılık vardır. 

Avusturya’da parasal oran yöntemiyle 1979 yılında tespit edilen kayıt dışı ekonominin 

boyutu kayıtlı ekonominin % 10.7’si kadarken bu oran 1998 yılı itibariyle % 13’e 

yükselmiştir.52   

Frank’ın 1972 yılında yayımladığı çalışmasında 1970 yılı için Belçika’da %18.9 

oranında kayıtdışılık tespit edilmiştir. Farklı GSMH hesaplarının karşılaştırılması yöntemini 

uygulamıştır.53

Avrupa kamuoyu tarafından 1998 yılında hazırlanan raporda, Avrupa’da yasal fakat 

beyan edilmemiş işlerden elde edilen gelirin GSMH’nın %15’ine ulaştığı belirtilmiştir. Avrupa 

Birliği İstihdam sorumlusu Padraig Flynn bu durumdan son derece rahatsız olmuş ve Avrupa 

ülkelerini bu problemle savaşmaya çağırmıştır. Gelirlerini beyan etmeyenlerin vergi kaçırdığını 

bunun da Avrupa Birliği’ne zarar verdiğini belirten Flynn; İtalya, Yunanistan ve İspanya’nın 

mevcut kayıt dışı ekonomisiyle AB bütçesini sürekli kemiren ülkeler olduğunu ve bunun 

engellenmesi için kesinlikle mücadele yapılması gerektiğini vurgulamıştır. Bu ülkelerin, AB 

yapısal formlarından büyük oranda kaynak kullanmaları nedeniyle kuzeyli zengin ülkeler ve 

AB bütçesinin en önemli finansörleri Almanya, Fransa ve İngiltere bu durumun daha fazla 

devam edemeyeceği konusunda ilgili ülkeleri uyarmışlardır.  

Görüldüğü üzere, gelişmiş ülkelerde kayıt dışı ekonominin boyutları yıldan yıla fazlalık 

göstermekle birlikte genellikle ülkelerin GSMH’larının % 8 ile %30’u arasında değişmektedir. 

Gelişmiş ülkelerde kayıt dışı ekonominin ağırlıklı olarak vergi kayıp ve kaçaklarından oluştuğu 

belirtilmekte, buna sebep olarak ta yüksek vergi oranları ve artan sosyal güvenlik giderleri 

gösterilmektedir. 54

AB ülkelerinde kayıt dışı sektör ve kayıt dışı çalışma ile mücadele amacıyla uygulamaya 

konulan politika tedbirlerinin incelendiği rapor, söz konusu ülkelerin kayıt dışı sektöre esas 

olarak ekonomik bir sorun olarak yaklaştıklarını; vergi ve sosyal sigorta prim oranları gibi 

ücret dışı işgücü maliyetlerinde indirime gidilmesi, çalışma mevzuatının esnekleştirilmesi, 

standart dışı istihdam türlerinin yasal olarak tanınması, toplumu bilgilendirme ve 
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bilinçlendirme kampanyaları yürütülmesi, bürokrasinin sadeleştirilmesi, kamu kuruluşları 

arasında koordinasyonun geliştirilmesi ve işçi-işveren kesimleriyle diyalog ve işbirliği içinde 

olunması gibi daha çok ekonomik nitelikli tedbirler aldıklarını belirlemektedir. 

Topluluk içerisinde, 28 Nisan 1999 da Topluluğun bütçesini etkileyen, 

sübvansiyonların/teşviklerin kötüye kullanımını ve vergi kaçırılmasını, yolsuzluk ve 

Topluluğun mali çıkarlarına zarar veren yasa dışı faaliyetleri önlemek amacıyla  Avrupa Hile 

ile Mücadele Birimi (Fransızca sözcüklerin baş harflerinden oluşan şekli -OLAF) kurulmuştur. 

OLAF bu haliyle bağımsız bütçeye sahip, Topluluktaki kurum kuruluş, acenta, ve ticari 

şirketlerin muhasebe kayıtlarını  inceleyebilen, Interpol, Europol, üye gümrük idareleri, aday 

ve diğer ülke gümrük idareleri ile işbirliği içinde olan bir denetim birimidir.55

 

1.5.2. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kayıt dışı ekonomi  

Gelişmekte olan ekonomilerde uygulanan programların tümünde ya içsel ya da dışsal 

faktörlerle ekonomi daraldığı sürece rekabet koşulları olumsuz yönde gelişmiş ve kayıtdışılık 

artmıştır. Bu durum programın katı yapısı nedeniyle dikkate alınmadığı sürece başarısızlık 

kaçınılmaz olmuştur. 1980'li yılların ilk yarısında Latin Amerika’da yaşanan başarısızlıklar 

serisi hep aynı sebepten kaynaklanmış, 2001 yılı sonunda yaşanan Arjantin krizi de ekonomik 

daralmaya bağlı olumsuz rekabet koşulları ve artan kayıt dışılığın sonucunda ortaya çıkmıştır.56

Latin Amerika’da iki ülke kayıtdışılık ve karapara açısından çok ilgi çekicidir. Birinci 

ülke olarak Peru göz önüne alınırsa; Ekonomist Hernando De Soto’nun tahminlerine göre 

Peru’da kayıt dışı  ekonomi hesaplanmış GSMH’nın % 40’ı büyüklüğünde, istihdam olarak da 

aktif nüfusun % 48’i dolayında olduğu tahmin edilmiştir. 

Peru’da nüfusun %60’ı bütün zamanını kanun kapsamına girmeyen işlerde geçirir.  

Lima’da her 10 evden 7 tanesi kanuna aykırı olarak yapılmıştır. Lima’daki otobüslerin % 

87’sinin kaçak çalıştığı tespit edilmiştir. Ayrıca  Lima’da 90.000 tane sokak satıcısının mevcut 

olduğu da tespit edilmiştir. GSMH’nin % 38’i bunlar tarafından üretilmektedir. Bu da Peru’nun 

GSMH rakamlarının resmi istatistiklerinden % 27 daha fazladır. 57

Soto, Peru’daki kayıtdışılığın sebebi olarak aşırı bürokratik yapı ve düzenlemeler ile 

adaletsiz uygulamaları göstermekte ve halkın böyle bir durumda yaşamlarını sürdürebilmek 

için kayıt dışı faaliyette bulunmaktan başka çareleri olmadığını belirtmektedir. 58
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İkinci ilginç ülke ise Kolombiya’dır. 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 çökertici etkilerinin 

bulunduğunu iddia etmiştir. Ascenio, uyuşturucu ticaretinden sağlanan gelirin ülkenin 

tedarikinin % 20’sine eş bir seviyeye yükseldiğini ifade etmiştir.  

Kolombiyalı iktisatçılar, uyuşturucu kaçakçılığının yılda yaklaşık 3 milyar dolar tutarında 

olduğunu hesaplamışlardır. Ülkeye akan bu para gayrimenkullerde ve inşaat sektörü başta 

olmak üzere  kullanılarak  ülkede enflasyonun hızla artmasına neden olmuştur. 59

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 yurt dışına 

gönderilmiştir. Yasal kaynaklı diğer kayıtdışılıkla beraber toplam kayıt dışı ekonominin 

büyüklüğü ise 3.147 milyar dolar olarak tahmin edilmektedir. 3.147 milyar dolarlık bir 

kayıtdışı 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 tutmaktadır. 

Arjantin’de, suç sektöründen,  kayıt dışı  istihdamdan ve gelirin yanlış beyan 

edilmesinden kaynaklanan kayıt dışı ekonomi önemli bir sorun olarak varlığını sürdürmektedir. 

Marcos Victoria Ekonomik Araştırma Enstitüsü’ne göre, Arjantin’de 1988 yılında 70 milyar 

dolarlık kayıt dışı GSMH’ya karşılık 50.4 milyar dolarlık kayıt dışı gelir yaratılmıştır ki 

oransal olarak yaklaşık %72 gibi yüksek bir orana tekabül etmektedir. Schneider ve Enste 

tarafından yapılan son araştırmaya göre Arjantin’de kayıt dışı ekonomi 1998 yılı itibariyle 

resmi GSMH’nın %21’i düzeyindedir. 60

Arjantin ekonomi Bakanı Cavallo’nun kayıt dışı ekonomiyi önlemek için göreve 

başladıktan hemen sonra aldığı önlemler: 

-Derhal KDV oranlarını azami oranda düşürmek, 

-İstihdam üzerindeki vergileri azami oranda düşürmek, 

-Kurumlar ve gelir vergilerinin oranlarını azami oranda düşürmek, 
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-İthal vergi oranlarını, DTÖ’nün kabul ettiği %35 oranlarına yükselterek kendi yerli 

sanayiini gözetmek, 

-100 USD’in üzerinde yapılan her alışverişin bedeli, banka havalesi veya kredi kartı ile 

yapılması ve binde altı tüketim vergisine tabi olmasıdır (nitekim Cavallo bu kalemden 12 

milyar dolar gelir elde edebilmiş).61

Kara ekonomi, Hindistan’ın geçmiş beş on yıllık süre içinde mücadele ettiği bir 

problemdir. Hala ülkenin baş belasıdır ve Hindistan ekonomisinin yüzde 40 ve yüzde 70’i 

arasında bir yerde hükmetmektedir.  

Ülkenin gölge ekonomisi üzerine  kitap yazan bir üniversite profesörü Arun Kumar, “ Bir 

Hintli her adımda kara ekonomi tarafından etkilenir” diyor. “bir çocuk eğitimi, bir doktor 

vizitesi, parayı zorla gaspeden polis memurları ...elektrik veya su departmanlarının hepsi kara 

ödemeleri  isterler. Fakat kara para sadece bir ekonomik olgu değildir. Kumar, siyasi, sosyal ve 

tarihi boyutu olduğunu da söylemektedir.  

Bir ekonomik sistemde karaparayı  doğru bir şekilde ölçmek  hemen hemen imkansız 

olmasına rağmen Kumar’a göre, kara ekonomi 1995’te Hindistan’ın GSMH’nın yüzde 40’ı 

civarında hesaplandı,”şimdiye kadar artmış olmalı”. Yüzde 40 olarak tahmin edilenin yaklaşık 

yüzde 32’sinin vergi kaçakçılığı ve kalanının yasadışı faaliyetler sonucu meydana geldiği 

varsayılmaktadır.  
Diğer tahminler, karaparanın yüzdelik derecesinin GSMH’nın yüzde 70’i kadar yüksek olduğudur.  

Hindistan’da kara ekonomin meydana gelmesi için en büyük neden hükümetin kendisidir. 

Belediye resimlerini tahmin eden ve toplayan idare ICRIER’e göre, devlet denetimleri, devlet 

harcamaları ve vergiler “karapara yaratılmasının en büyük kaynağı” olmaktadır.  

ICRIER, devlet denetimi ve ruhsat sisteminin yetmişlerde en yüksek noktada olduğunu, 

adı kötüye çıkmış ruhsat-izin-yönetim kontenjanı ile sonuçlandığını ve her şeye rağmen  

seksenlerde aşamalı yeniden kontrol sürecinin başladığını, doksanların başlarında meydana 

gelen büyük bir atakla “süreç tamamlanmadan “ ruhsat verme rejiminin parçalanmasıyla 

sonuçlandığını söylemektedir.  

ICRIER’in müdürü Arvind Virmani, “Denetim zihniyeti ekonominin her sektörüne 

yayıldı ve her kontrol, uygulayıcıların çoğu tarafından kendileri için fon oluşturma veya kendi 

normal hafifletilmiş programları üzerinde haksız istekte bulunma fırsatı olarak değerlendirildi” 

şeklinde açıklama yaptı. 
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Karaparanın meydana gelmesinin ikinci ve belki de en önemli kaynağı devletin harcama 

sistemidir. Eleştirmenler, fiziksel varlığı olmayan nesneleri içeren devletin -iş üretme, 

yoksulluğun azaltılması  gibi -  sosyal harcamalarının nerdeyse yüzde 30 olduğunu söylüyor.  

Karaparanın meydana gelmesinin üçüncü kaynağı şüphesiz vergi kaçakçılığı ve vergi 

bürokrasisinde yozlaşmadır. 62           

Sudan, Alt Sahra Afrika’sının en ağır borç yükü altında-yaklaşık 14 milyar $- ağır aksak 

ilerleyen ülkelerinden biridir. Yıllık geri ödeme yükü resmi dışsatımın kat kat üstüne 

çıkmaktadır. Böyle yoksul bir ülkenin yoksul halkının geçimini, vergi gelirlerini yükselterek 

iyileştirmesini beklemek de oldukça zor. 

Sudan ekonomisi hakkındaki geleneksel düşünce devletin yasal ekonomik işlemlerdeki 

kayıtlarına dayanır. Gerçekte gizli ekonomi esas ekonomi olur, yeraltındaki kayıt dışı ile 

çoğunlukla yasa dışı elde edilen tasarruflar ve aşırı döviz birikimi yaratılır. 

Enflasyon ve hükümet kesintileri  her seviyede devlet memurunun gerçek gelirini ciddi 

olarak aşındırmaktadır. Memurlar bazı özel extra teşvikler olmadan kendi normal görevlerini 

yerine getirmede artan bir isteksizlik içindedirler. Yaşamlarını tam olarak sürdürmek için sık 

sık iki veya üç gayri resmi -ve vergisiz -işlere gereksinim duymakta, öğretmenler ve üniversite 

öğretim üyeleri iş saatlerinde extra dersler vererek ek gelir elde etmektedirler. Doktorların 

günlük mesai saatlerinde  hastane olanaklarını kullanarak bir asgari ücrete dışarıdan ücretli 

hasta kabul etmeleri, devlet memurlarının  yer altı pazarına ruhsatlar, resmi mühürler ve 

başlıklı kağıtların yanı sıra; akar yakıt, şeker ve un gibi devlet stoklarında kıt bulunan temel 

tüketim mallarını satmaları da alışıldık şeylerdendir. 

Yüksek dereceli memurlar, dövize ve ithal edilen mallara erişmede oldukça iyiler. Resmi 

kurdan (dolar başına dört Sudan paundu) satın alınan malın, çoğu zaman fiyatlara yansıtılarak 

kara borsada dolar başına 40 Sudan Paunduna satıldığı sürpriz değildir.            

Gizli Ekonomiye diğer önemli bir bakış açısı yurt dışında çalışan insanlardan gelen 

paradır. Göçmen işçiler tarafından evlerine gönderilen paralar, bir çok Sudanlı için önemli bir 

geçim ve gelir kaynağı ve aynı zamanda Sudan’ın en önemli döviz kaynağıdır.  

Bununla birlikte resmi kanallardan geçmeyen kazanımların çoğu, ilerde Devleti vergi 

toplamadaki azalmayla  ve kronik döviz kıtlığıyla yüz yüze bırakmaktadır.63

 

 

 

                                                 
62Indrajit Basu,” Shades of Black in India’s Economy”,-United Press International –,http://washtimes.com. 16.03.2005. 
63 “The Hidden Economy” www.newint.org/issue220/ hiddenhtm,Haziran 1991. 
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1.5.3. Geçiş halindeki Avrupa ve Asya ülkelerinde kayıt dışı ekonomi  

Yaklaşık 70 yıldır komünist bir idarenin hakim olduğu SSCB, 1991 yılında Glasnost 

mimarı Gorbaçov’un istifası ve başta Rusya Federasyonu olmak üzere içinde bulunan çeşitli 

devletlerin bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile resmen dağılmıştır.Ancak, toprak ölçüsü ve 

ekonomik refah açısından hala önemli bir role sahip Rusya Federasyonu kayıt dışı ekonomik 

faaliyetlerin gözlemlenmesi açısından oldukça önemli bir ülkedir. 1998 yılı için tahmini 

GSMH’nin 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 

belirtilmiştir. Kayıt dışı ekonomi Rusya için yeni bir kavram değildir. Fakat komünist sistemde 

devlet tekellerinden alınan malların karaborsada satılması şeklinde olan ve uyuşturucu ve diğer 

yasadışı işlerle ilgisi olmayan bu sektör özellikle son Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin  

döneminde her türlü yasadışı işe karışmış durumdadır. Özellikle Boris Yeltsin döneminde 

gittikçe güçlenen ve Yeltsin’in yakın çevresinde yer alan bazı kişilerin büyük çaplı kayıtdışı ve 

kanun dışı ekonomik faaliyetlerde bulundukları bilinmektedir. 

1993-1996 yılları arasında IMF direktifleri doğrultusunda ve dış kaynak destekli olarak 

yapılan reformlarda birçok kamu fabrikası özelleştirilmiştir. Bu süreçte fabrika yöneticileri bu 

şirketlerin sahipleri konumuna gelmişlerdir. Kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin arttığı bu 

dönemde yeni yatırımlar için alınan krediler üretimi arttırıcı yatırımlardan çok özel lüks 

tüketimi arttırıcı harcamalara gitmiştir. Doğal kaynaklar açısından zengin Rusya’da maden ve 

petrol ürünlerinin ticareti çoğunlukla kayıt dışı olarak yapılmaktadır.  64

Vergi kaçırmanın önlenmesi o kadar güç ki bu  merkezi  hükümette  mali krize bile yol 

açar. Benzer sorunlar Ukrayna, Gürcistan, ve Moldova dahil hemen hemen her eski Sovyet 

Cumhuriyetinde var. Durum eski komünist ülkelerden biraz daha iyi. Macaristan Başbakanlık 

Bürosunun 1996’daki bir çalışmasında, kara borsada  aile harcamalarının payının yüzde 25 ile 

yüzde 17’i bulduğu tespit edildi. 65   

Kazakistan'da hükümet, kayıt dışı ekonominin önlenmesi için özel çalışma grubu 

oluşturdu. Başbakan Danial Ahmetov, kabine toplantısında yaptığı açıklamada, kayıt dışı 

                                                 
64 İkiz, A.g.e., s.37-39 
65 Bartlett, A.g.m. 
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ekonominin gayrı safi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 22-30'u oranında olduğunu, şimdiye 

kadar dikkate alınmayan bu sektöre karşı oluşturulan çalışma grubuyla daha etkili önlemler 

alınacağını söyledi. 

Kazak Başbakanı, kayıt dışı ekonominin özellikle tarım, inşaat, tıp, ilaç, eğitim, otelcilik 

ve lokantacılık, kumar ve gazino işletmeciliği, toptan ve perakende satışlar ve ulaşım 

sektöründe bulunduğunu bildirdi. 

Özel Çalışma Grubu'nun Başkanlığını da yürütecek olan Ahmetov, kayıt dışı ekonominin 

büyümesine, katı vergilendirme sistemi, yerleşmemiş iş ve çalışma yasaları, şirket kaydında 

karşılaşılan güçlükler ve bürokratik engellerle ekonomik istikrarsızlıkların zemin 

oluşturduğunu ifade etti.66

Bulgaristan’da KNSB tarafından organize edilen kayıt dışı ekonomi ile ilgili 

problemlerin ele alındığı oturumda, kayıt dışı ekonomide çalışanların sayısının devamlı arttığı 

bildirildi.  

Ülkede yaklaşık 600 bin kişinin kayıt dışı ekonomide çalıştığı tahmin edilirken, bu 

kişilerin devlet bütçesini yılda yaklaşık 2 milyar leva zarara uğrattıkları belirtildi.  

Demokrasiyi İnceleme Merkezi tarafından yapılan araştırma sonuçlarında, hiçbir 

işverenin evde çalıştığını bildirmediğini, bunun da ülkede kimsenin evde çalışmadığı anlamına 

geldiğini, ancak evde çalışanların sayısının gün geçtikçe arttığı ortaya konuldu.  

Ev Çalışanları Derneği'nden bir yetkili, sadece Güneybatı Bulgaristan'da kadınların yüzde 

65'inin evde çalıştıklarını, bu kişilerin herhangi bir iş sözleşmesi bulunmadığı, ayda 100 leva 

maaş aldıklarını ve sigortalarının bulunmadığı bildirildi. Araştırmada ayrıca, 2 bin zanaatkarın, 

aile ticareti yapanların, tüccarların, taksicilerin çocuk bakıcıların ve ev temizlikçilerinin kayıt 

dışı ekonomide çalıştığı ve bunların sayısının giderek arttığı savunuldu.  

Araştırmaya göre, kayıt dışı ekonomide en fazla geliri, bazı firmalardan aldıkları 

siparişleri yerine getiren bilgi teknolojileri uzmanları alıyor. NOİ verilerine göre çalışanların 

sadece yüzde 84'ü sigortalı. Uzmanlar kanunların değişmesini istiyor.67       

 

1.6.Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonominin Boyutları  

Kayıt dışı ekonominin en fazla büyüdüğü ülkeler, enflasyonun sürekli olduğu, haksız ve 

spekülatif kazançların arttığı, gelirin adaletsiz dağıtıldığı ve ekonominin denetim dışı kaldığı 

ülkelerdir. 68           

                                                 
66 Kıbrıs Gazetesi,” Kazak Başbakanı Daniel AYMATOV’ un kabine toplantısında yaptığı açıklama “ 16 Ocak 2004.  
67 “Bulgaristan’da Kayıt Dışı Ekonominin Bilançosu”Zaman Bulgaria,www.zaman.bg//haberler/h17.htm., 14.03.2005. 
68 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kayıtdışı İstihdam ve Yabancı Kaçak İşçi İstihdamı,Genel Yayın No:116, 
Ankara, Ağustos 2004, s.23.  
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Türkiye’de yıllarca ekonomide sürekli yaşanan yüksek enflasyon olgusu, kayıt dışı 

ekonomiyi büyüten bir neden olduğu gibi aynı zamanda kayıt dışı da enflasyonu azdıran bir 

sarmala dönüştü. Ekonomi politikaları, istikrarsızlık ve krizler kayıt dışılığa yol açan en önemli 

nedenler arasında yer aldı.  69     

Türkiye’de kayıt dışı ekonominin boyutları konusunda farklı tahmin yöntemleri 

kullanılarak bazı araştırmalar yapılmış ve bu araştırmalar sonucunda da çok farklı değerler 

tespit edilmiştir. Bu araştırmaların sonuçları göstermiştir ki, kayıt dışı ekonominin 

büyüklüğünün tahmin edilmesinde aynı yöntemler dahi kullanılsa farklı sonuçlar ortaya 

çıkmaktadır. Bundan dolayı, Türkiye’de kayıt dışı  ekonominin büyüklüğü konusunda kesin bir 

rakam vermek oldukça güçtür. Kayıt dışı ekonomiyi kayıtlı ekonomiden ayırmak ve aralarında 

ilişkinin olmadığını düşünmek mümkün değildir. Kayıt dışı ekonomi kayıtlı ekonomi ile iç 

içedir.  

Çeşitli tahmin ve hesaplama yöntemleri her ne kadar farklı sonuçlar verse de ülkemizde, 

kayıt dışı ekonominin GSMH’nin % 50’sinden aşağı olmadığı bütün kesimlerce kabul 

edilmektedir. 70

Türk ekonomisinin neredeyse yarısı görünmüyor, kayıtlarda yer almıyor. Bu durum 

ekonomik tahlilleri ve kararları da etkiliyor. 

Kayıtlı ekonomisi 2000 yılında 201,9 milyar dolar olan Türkiye'nin, kayıt dışı ekonomi 

dahil edildiğinde milli geliri 282,7-302,9 milyar dolara (kayıt dışı oranı yüzde 40-50) ulaşıyor. 

Bu Türkiye'nin milli gelirinin üçte birinin resmi kayıtlarda görünmemesi ve bundan vergi 

alınmaması anlamına geliyor. Türkiye'nin, 3.090 dolar görünen kişi başına milli geliri, aslında 

4.640 doları buluyor.  

Toplanamayan vergi miktarının kayıt dışı ekonomi nedeniyle 2000 yılında o zamanki 

kurlarla 17 ile 21,2 milyar dolar arasında olduğu sanılıyor ki bu da Uluslararası Para Fonu'ndan 

(IMF) sağlanan 19,6 milyar dolarlık mali yardıma eşit bir rakamı ifade ediyor.71

Hesap Uzmanları Kurulu’nun "Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonominin Boyutu" raporuna 

göre, Türkiye’de kayıt dışı ekonominin boyutları farklı yöntemlere göre değişik büyüklüklerde 

hesaplanıyor. Türkiye’de kayıtdışının ulusal gelire oranlı olarak büyüklüğü, parasalcı 

yaklaşıma göre yüzde 7-137, GSMH yaklaşımına göre yüzde 7-25, ekonometrik yaklaşıma 

göre yüzde 10-66, vergisel yaklaşıma göre yüzde 46-88, duyarlılık analizine göre yüzde 19-27 

ve kayıt dışı ücret yaklaşımına göre yüzde 35-40 olarak tahmin ediliyor. 

                                                 
69 Hüseyin Sümer, Aksiyon Haftalık Haber Dergisi ,Sayı : 479, 09.02.2004, (www.aksiyon.com.tr)’den. 
70 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ,A.g.e., s.23.  
71 Aksam Onlıne - Ekonomi - 100 milyar dolar kayıtdışı.htm,18 Eylül 2001.  
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Hesap Uzmanları Kurulu’nun DİE verilerini ve katma değer vergisini temel alarak, 1998-

2004 yılları için uyguladıkları modele göre Türkiye’de kayıt dışı ekonominin GSMH’ye oranı 

söz konusu yıllar arasında yüzde 26-37 arasında değişti. Araştırmaya göre, kayıt dışının ulusal 

gelire oranının en yüksek olduğu yıl yüzde 37.26 ile 1998 yılı oldu. Raporda, 1999 ve 2000 

yıllarında kayıt dışı oranının düşme eğilimi gösterdiği ve en düşük oranın da yüzde 26 ile 2000 

yılında gerçekleştiği belirtilirken, 2001 yılında bu oranın yüzde 31’e yükseldiği, 2002-2004 

yıllarında yüzde 30 civarında olduğu ifade edildi. 

Raporda yer alan verilere göre, gelişmiş OECD ülkelerinde kayıt dışının oranı yüzde 16.4 

düzeyinde bulunuyor. Sanayileşmiş G-7 ülkelerinde yüzde 8-10 olan kayıt dışının ulusal gelire 

oranı gelişmiş ülkelerde yüzde 10-30, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 30-60, 

azgelişmiş ülkelerde ise yüzde 60-80 düzeyinde olduğu belirtildi. 

Türkiye’deki kayıt dışının 10 yıl içinde kademeli olarak indirilmesi öngörülen strateji 

planı çerçevesinde 10 yılın sonunda kayıt dışı oranının gelişmiş ülkeler düzeyine indirilmesinin 

öngörüldüğü ifade edildi.72

     

            1.6.1. Basit parasal oran yöntemiyle Türkiye’de kayıt dışı ekonomi 

  Devlet Planlama Teşkilatı Planlama Uzmanı Yılmaz Ilgın’ın çalışmasına göre; 1968-

2001 döneminde kayıt dışı GSMH’nin kayıtlı GSMH’ya oranı ortalama yüzde 45 olmuştur. 

1981-1990 döneminde ortalama yüzde 35,6 olan söz konusu oran, 1991-2002 döneminde 

artarak ortalama yüzde 64,4’e çıkmıştır. Kayıt dışı ekonominin yıllar itibariyle artış eğilimi 

gösterdiği, 1994 krizi sonrasında 1995 yılında yüzde 84’e kadar ulaştığı, 2000 yılında yüzde 

54’e düştükten sonra yine bir kriz yılı olan 2001 yılında tekrar artarak kayıtlı GSMH’nın yüzde 

66,2’si olduğu görülmektedir.73 (Tablo 1.2) 

DPT uzmanı Ilgın, ihracata yönelik sanayi politikalarına geçiş sonrasında reel 

ekonominin verimlilik artışı maliyetlerde düşmeye süreklilik kazandıramaması sonucu 

tasarruflarını kamuya olan yükümlülüklerinden kaçarak yapma eğiliminin yükseldiğine işaret 

etmektedir.74      

 

 

 

 

                                                 
72 “Kayıtdışı yüzünden kişi başına vergi kaybı 231 dolar...”www.milliyet.com.tr-son dakika, 28.05.2005.  
73 Bilanço,“Kriz Kayıtdışı Ekonominin Boyutlarını Artırıyor”,Bilanço,TÜRMOB Aylık Yayın Organı,Sayı:73,Kasım 2002, s.2 
74 Radikal-online –Ekonomi-Kayıt Dışı Dev Gibi –htm-7 Ekim 2002.  
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Tablo 1.2.  Basit Parasal Oran Yöntemiyle Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi 
 

        YILLAR 
Kayıtlı GSMH 
(Yo)   (Milyar 

TL) 

Kayıtdışı GSMH 
(*) (Yu)      

(Milyar TL) 

Kayıtdışı/
Kayıtlı 
GSMH     
(Yo/Yu)       

(%)  

(Yo)/Yu) 
Yıllık 

Değişimi 
(%) 

1968                   164                      62         37,9        - 
1969                   183                      64         34,8       -8,2 
1970                   208                      87         41,9      23,3 
1971                   261                    100         38,2       -8,6 
1972                   314                    110         35,0       -8,5 
1973                   399                    135         33,8       -3,2 
1974                   538                    180         33,6       -0,9 
1975                   691                    212         30,7       -8,4 
1976                   868                    271         31,2        1,7 
1977                1.108                    385         34,7      11,2 
1978                1.646                    670         40,7      17,3 
1979                2.877                 1.126         39,1       -3,9 
1980                5.303                 1.923         36,3       -7,3 
1981                8.023                 2.596         32,4     -10,8 
1982              10.612                 3.803         35,8      10,8 
1983              13.933                 4.340         31,1     -13,1 
1984              22.168                 8.820         39,8      27,7 
1985              35.350               13.251         37,5       -5,8 
1986              51.185               12.874         25,2     -32,9 
1987              75.019               19.955         26,6        5,8 
1988            129.175               45.273         35,0      31,8 
1989            230.370             103.168         44,8      27,8 
1990            397.178             189.268         47,7        6,4 
1991            634.393             318.035         50,1        5,2 
1002         1.103.605             593.890         53,8        7,3 
1993         1.997.323          1.137.178         56,9        5,8 
1994         3.887.903          2.686.953         69,1      21,4 
1995         7.854.887          6.596.840         84,0      21,5 
1996       14.978.067          8.358.098         55,8     -33,6 
1997       29.393.262        22.378.663         76,1      36,4 
1998       53.518.332        44.170.423         82,5        8,4 
1999       78.282.967        45.853.918         58,6     -29,0 
2000     125.596.129        68.747.977         54,7       -6,6 
2001     179.480.078      118.851.323         66,2      21,0 
1968-1980 Ortalaması            36,0   
1981-1990 Ortalaması            35,6   
1991-2001 Ortalaması            59,0   
1968-2001 Genel Ortalaması            45,0   
(*) 1987 yılı için ekonometrik yöntemle bulunan (yo/yu) 1987=26.6 oranı alınarak 
(Bkz.Ilgın,1999.156) diğer yıllardaki kayıt dışılık buna göre bulunmuştur. 

 

1.6.2. Vergisel açıdan kayıt dışı ekonomi 

Vergi kayıp ve kaçağı kayıt dışı ekonominin önemli bir unsurudur. Türk vergi sisteminin 

içerdiği istisna ve muafiyetlerin fazlalığı, yarattığı bürokrasi, vergi idaresinin yeterince 
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etkinliğe kavuşmamış olması ve vergi denetiminin sınırlı kalması kayıt dışı ekonominin 

oluşumunda etkili olmaktadır.75

Ülkemizde, vergisel açıdan kayıt dışı ekonomik faaliyetleri, büyük ölçüde, yasal olarak 

yaptığı (kanunlarla yasaklanmış bir faaliyet olmayan) ekonomik faaliyetleri gerçek şekilde 

kayıtlarına yansıtmayan ancak görünürde vergi mükellefi olan veya hiç mükellefiyet kaydı 

bulunmayan insanlar veya kurumlar yürütmektedir. Türkiye’de kayıt dışı ekonomik 

faaliyetlerin büyük kısmı vergi idaresinde kaydı bulunan fakat defter ve belgelerinde ticari 

faaliyetlerinin bir kısmı yer almayan yükümlüler tarafından yapılmaktadır. Ticari faaliyette 

bulunduğu halde vergi idaresine bildirilmeyen ve mükellefiyet kaydı yaptırmayanların sayısı 

diğer gruba göre daha azdır.76

Vergi inceleme sonuçlarında görülebileceği üzere, Maliye Bakanlığı denetim 

görevlilerince 1985-2001 döneminde yapılan vergi incelemeleri sonucu bulunan matrah 

farkları, söz konusu dönem ortalaması olarak, vergi mükelleflerinin beyan ettikleri vergiye tabi 

gelirlerinin yüzde 65,7’si kadarını vergi yetkililerinden gizlediklerini göstermektedir.  Bulunan 

söz konusu matrah farkının incelenen matraha oranının 1985-2000 döneminde yüzde 25,9 ile 

yüzde 129,5 arasında değiştiği, kriz yılı olan 2001 yılında ise yüzde 184,3’e kadar ulaştığı 

görülmektedir. Bunalım yıllarında vergi kaçağının arttığı söylenebilir.77 (Tablo1.3) 

2003 yılında yapılan incelemelerde 68 bin 251 rapor düzenlendi.25.5 katrilyonluk matrah 

incelemesi yapan denetim elemanları 18.8 katrilyon matrah farkı buldu.  

Vergi inceleme sonuçlarının vergi türleri itibariyle dağılımına bakıldığında ana vergi 

kalemlerinde en yüksek beyan dışılık kurumlar vergisinde ortaya çıkıyor. Her yüz liralık 

beyana karşılık kurumlar vergisinde 162 , gelir vergisinde 75 , KDV’de 14, banka ve sigorta 

muameleleri vergisinde 81, Damga vergisinde 2438, KDV iadesinde 18, Geçici vergide 74 

liranın beyan dışı bırakıldığı ortaya çıktı .78 (Tablo 1.4.) 

 

                                      

 

 

 

 

                                                 
75Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Kayıt Dışı  Ekonomi Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara, 2001, s.3, 
(www.ekutup.dpt.tr/plan/viii/plan8.doc)’den 
76 Aktürk, A.g.e.,s.56. 
77 Bilanço, A.g.d., s.2. 
78 Bilanço,”Kurum Kazançlarının Yüzde 162’si Beyan Dışı”,Bilanço, TÜRMOB Aylık Yayın Organı, Sayı:96, Ekim 2004, s.6. 



 59

                                        Tablo 1.3.  Türkiye’de Vergi İnceleme Sonuçları 
 
                
 

 

 

 

YILLAR  
İncelenen 
Matrah    

(Milyar Tl)  

Bulunan Matrah 
Farkı  

(Milyar TL) 

Matrah Farkı 
Oranı (%) 

Yıllık Değişim 
(%) 

1985                   300                    294                    98,2                   - 
1986                1.157                 1.498                  129,5                   31,8 
1987                2.950                    764                    25,9                  -80,0 
1988                3.093                    953                    30,8                   18,9 
1989                4.287                 1.933                    45,1                   46,3 
1990                9.969                 6.258                    62,8                   39,2 
1991              13.755                 6.876                    50,0                  -20,4 
1992              22.181               13.218                    59,6                   19,2 
1993              35.897               12.907                    36,0                  -39,7 
1994            120.146             135.755                  113,0                 214,3 
1995            169.827               71.167                    41,9                  -62,9 
1996            375.262               99.725                    26,6                  -36,6 
1997            723.888             284.900                    39,4                   48,1 
1998         1.763.430             684.221                    38,8                    -1,4 
1999         1.288.778          1.043.797                    81,0                 108,7 
2000         3.621.022          1.987.797                    54,9                  -32,2 
2001         7.312.698        13.479.142                  184,3                 235,9 
1985-2001 Ortalaması                      65,7   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak: Maliye Bakanlığı Denetim Birimleri, Vergi İstatistikler,http://www.gelirler.gov.tr 
(2 Temmuz 2002)'den hesaplanmıştır. 
 
                                                        

Tablo 1.4.  Vergi İnceleme Sonuçlarının Vergi Türleri İtibariyle Dağılımı 
( 01/01/2003-31/12/2003 Tarihleri Arasında ) 

 
Verginin Adı  Düzenlenen Rapor 

Sayısı İncelenen Matrah  Bulunan Matrah 
Farkı  

Gelir Vergisi                   16.605             822.177.651           617.120.044  
Kurumlar Vergisi                     8.571             762.037.174        1.237.498.373  
Katma Değer Vergisi                   17.468        11.171.196.071        1.516.704.183  
Banka ve Sigorta Muameleleri 
Vergisi                         504          4.156.824.975        3.362.179.232  
Veraset ve İntikal Vergisi                           72                 5.258.840             11.627.720  
Damga Vergisi                        441             349.831.174        8.529.012.912  
KDV İadesi                        952               89.217.362             15.763.644  
Geçici Vergi                     2.890               62.737.518             12.552.594  
Diğer                    20.748          8.143.914.506        3.424.518.438  
Toplam                    68.251        25.563.195.271      18.834.977.140  
 
Kaynak: Bilanço,”Kurum Kazançlarının Yüzde 162’si Beyan Dışı”,Bilanço, TÜRMOB Aylık 
Yayın Organı, Sayı:96, Ekim 2004, s.6. 
 

Hesap Uzmanları Kurulu, Türkiye'deki kayıt dışı ekonominin boyutunu milli gelirin 

yüzde 30.07'si olduğunu belirlerken, 90 milyar doları bulan kayıt dışı ekonomi nedeniyle 
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devletin 2004 yılındaki vergi kaybının ise 22.5 katrilyon lirayı bulduğunu hesapladı. Hesap 

Uzmanları Kurulu tarafından hazırlanan kayıt dışı ekonomiyle ilgili raporu Baş Hesap Uzmanı 

Serdar Koyutürk açıkladı. Buna göre 1998 yılında milli gelirin yüzde 37.26'sı düzeyinde 

bulunan kayıt dışı ekonomi, 1999 yılında yüzde 33.46'ya, 2000 yılında ise yüzde 26.12'ye indi. 

2001 yılında yeniden yüzde 31.48 olan kayıt dışı ekonominin GSMH'ye oranı 2002 yılında 

yüzde 29.74'e, 2003 yılında yüzde 29.61'e indi. Geçen yıl için ise yüzde 30.07 olarak 

hesaplanan kayıt dışı ekonomi yüzünden devlet önemli ölçüde bir vergi kaybına uğradı.79

                                           
Tablo 1.5.Yıllara Göre Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi ve Vergi Kaybı 

 

Yıllar             Kayıtdışılık oranı %        Vergi Kaybı (Trilyon TL) 

1998                           37,26                           3.423 

1999                           33,46                           4.573 

2000                           26,12                           5.692 

2001                           31,48                         11.612 

2002                           29,74                         15.216 

2003                           29,61                         19.667 

2004                           30,07                         22.524 
 

Kaynak: “Kayıtdışı Ekonomi:90 Milyar Dolar “www.milliyet.com.tr., 28.05.2005. 
 

1.6.3. İstihdam açısından kayıt dışı ekonomi 

Türkiye’de kayıt dışı ekonomiyi oluşturan nedenlerin başında kayıt dışı istihdam 

gelmektedir. Türkiye’de kayıt dışı istihdamla ilgili olarak; işverenin maliyetini yükseltici 

uygulamalar; sosyal güvenlik primleri, iş ve işçi sağlığı ile ilgili yasal düzenlemeler, çevrenin 

korunması için alınması gereken tedbirler vb. işverenleri kayıt dışılığa ittiği söylenebilir.  

İstihdam yaklaşımında  kayıtdışılık, tamamen bildirilmeyenler, kısmen bildirilenler, 

primden kaynaklanan eksik bildirme biçiminde olmaktadır. 80      

2001 yılında kayıt dışı istihdam yüzde 46,7 iken, 2002 yılında 52,6 ,2003 yılında 54,4 ve 

artış eğilimi sürerek 2004 yılı üçüncü döneminde yüzde 55,4’e yükseldi. (Tablo 1.6) 

Sosyal güvenlik primlerini artırarak, sosyal güvenlik sisteminin açıklarının finanse 

edilmeye çalışılması kayıt dışı istihdamın artmasında en önemli etken oldu. Adeta yüksek 

primler kayıt dışı istihdamın teşvikçisi oldu. 

                                                 
79 “Kayıtdışı Ekonomi:90 Milyar Dolar “www.milliyet.com.tr., 28.05.2005 
80 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ,A.g.e., s.53. 
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Ücretsiz aile işçilerinde her yüz çalışandan 96,7’si kayıt dışı.Yevmiyeli çalışanlarda da 

her yüz çalışandan 91.5’i kayıt dışı çalışıyor. Kayıt dışı istihdamda en düşük oran ücretlilerde. 

Her yüz ücretli çalışandan 22.2’si kayıt dışı. 81

 

  Tablo 1.6. İstihdam Edilenlerin Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Kayıtlılık Durumu   
                                                       ( III.Dönem ) 

 
                         2003                          2004   
  Toplam Kayıtdışı (%) Toplam Kayıtdışı (%) 
Toplam               22.411                 54,4             22.874                 55,4 
Ücretli                8.886                 18,5               9.376                 22,2 
Yevmiyeli                1.899                 92,3               1.968                 91,5 
İşveren                1.030                 17,9               1.080                 25,0 
Kendi hesabına                5.529                 65,9               5.425                 67,6 
Ücretsiz aile işçisi                5.068                 97,9               5.026                 96,7 
 
Kaynak: Bilanço, ”Kayıtdışı İstihdamın Önlenemeyen Yükselişi”,Bilanço, TÜRMOB Aylık 
Yayın Organı Sayı:99, Ocak 2005, s.10. 

 

Türk-İş kayıt dışı istihdam nedeniyle devletin yıllık kaybının 16.1 milyar YTL'yi (16.1 

katrilyon lira) bulduğunu açıkladı. 

Türk-İş'in hazırladığı raporda, Türkiye'de kayıt dışı istihdam edilen yaklaşık 4.5 milyon 

kişinin asgari ücret üzerinden kayıt altına alınması halinde 16.1 milyar YTL kar edeceği 

belirtildi 

Rapora göre söz konusu kar; 

-Devletin yıllık 10.8 milyar YTL (10.8 katrilyon lira) işçi-işveren SSK primi  

-4.3 milyar YTL (4.3 katrilyon lira) işçi gelir-damga vergisi  

-967 milyon YTL (967 trilyon lira) işçi-işveren işsizlik sigortası primi 

Raporda geçtiğimiz yıl itibarıyla Türkiye'de istihdam edilenlerin yüzde 53'ünün herhangi 

bir sosyal güvenlik kuruluşuna kaydının bulunmadığı, kayıt dışı istihdamın özellikle ücretsiz 

aile işçiliği, kendi hesabına çalışanlar ve yevmiyeli çalışanlarda yüksek olduğuna işaret edildi. 

Raporda ayrıca, kayıt dışı istihdamın yaygınlaşmasının kayıtlı işçi çalıştıranlar aleyhine 

haksız rekabete de yol açtığı ifade edildi. İşsizliğin yaygınlaştığı ve yeni istihdam alanlarının 

yeterli olmadığı bir ortamda işsizlerin istihdam imkanlarını kayıt dışı faaliyetlerde arayacağının 

altı çizilen raporda, işverenlerin de işçi maliyetlerini düşürmek ve istihdam ile üretim  

açısından esnek davranabilmek için kayıt dışına yöneldiği bildirildi. 

         İşletmeler küçüldükçe kayıt dışı işçi çalıştırmanın arttığı da raporda kaydedildi. 

                                                 
81 Bilanço, ”Kayıtdışı İstihdamın Önlenemeyen Yükselişi”,Bilanço, TÜRMOB Aylık Yayın Organı Sayı:99, Ocak 2005, s.10. 
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Türkiye'nin ücretliler hariç, mükellefler için bir “vergi cenneti” olduğu belirtilen raporda, vergi 

düzenlemeleri ve vergi idaresinin “vergi vermemeyi teşvik eder nitelikte” olduğu savunuldu. 

Raporda, "Çalışanların büyük bölümü iş tercih edecek konumda değildir. İnsanlar yoğun 

işsizlik ortamında, çalışma koşulları ne denli kötü olsa da bulabileceği bir işte çalışmak 

zorundadır. Sosyal güvenlik sisteminin etkin çalışmayışı, sisteme kayıtlı olmakla olmamak 

arasında fayda-maliyet kıyaslamasına yol açmakta ve tercihi belirlemektedir" denildi. 82

 
1.6.4.Yasadışı faaliyetler ve kayıt dışı ekonomi  

Ülkemizdeki  kayıt dışı  ekonominin  en  önemli  kalemini  yasadışı  yollardan  ve  kaçakçılık  

yoluyla  elde  edilen  gelirler  oluşturmaktadır.   Ülkemizde  kayıt dışı  ekonominin  ve  rüşvetin  

büyük  boyutlarda  olmasının  en  önemli  nedeni  budur.83

Yasadışı yollardan ve kaçakçılık yoluyla elde edilen gelirleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: 

 

1.6.4.1. Hayali ihracat  

Türkiye Büyük Millet Meclisi İhracat Komisyonu tarafından da belirlenen Türkiye’de hayali 

ihracat yapmak için uygulanan yöntemler şöyle özetlenebilir. 

-Ekonomik değeri olmayan malların ihraç edilmesi; Bu yöntemde hiçbir ekonomik değeri 

olmayan taş, toprak, hurda metal kırpıntıları ile döküntüler vergi iade listelerindeki mal isimleri 

altında ihraç edilmektedir. 

-İhraç edilen mal fiyatının gerçeğin çok üstünde gösterilmesi; Gerçek miktarın 5-10 bazı 

durumlarda 100 katına kadar gösterilerek gümrük çıkış beyannamesinde bu şekilde beyan 

edilmektedir. 

-İhraç edilen mal miktarının gerçeğin çok üstünde gösterilmesi, 

-İhraç edilen malın örneğinin gerçeğinden farklı gösterilmesi, 

-Fiilen ihraç edilmemiş malların ihraç edilmiş gösterilmesi; Ortada ihraç edilen bir mal 

olmamasına rağmen gümrük idarelerinden tasdikli gümrük çıkış beyannamesi sağlanmaktadır.  

-İhracata ilişkin belgeler üzerinde tahrifat yapılması,  

-Paravan şirketlerin  kurulması, 

-Sahte deklare belgesi (Döviz alım belgesi) ile gerçekte yurda gelmemiş ihracat bedeli 

dövizlerin, yurda gelmiş gibi  gösterilmesidir. 

                                                 
82“Kayıtdışı İstihdam Devlete Zarar “, www.e-kolay.net.Haber-ekonomi,17.09.2005. 
83 Hasan Yaşar Özfidan, ”Ülkemizde Vergi Adaleti Nasıl Sağlanır?” , www.malihaber.com, 28.05.2005. 
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Yukarıda belirtildiği üzere hayali ihracat yapanların çeşitli safhalarda yardımcıları vardır. 

Bunlara, belirli menfaat sağlayarak göz yumdurmaktadırlar. Etkin olmayan gümrük idaresinin 

varlığı da bu tür faaliyetlere hız kazandırabilmektedir.  

 

1.6.4.2. Hayali ithalat 

Hayali ithalat iki şekilde yapılmaktadır. 

-Mal bedelinin % 70’i satıcıya peşin ödenerek, kalan % 30 için ise (aslından ayrı olarak ) 

ikinci bir fatura temin edilmektedir. Türkiye’den yurt dışına transferler bu % 30 üzerinden 

yapılıyor.  

-Üçüncü bir ülkede şirket kurularak, satıcı firma faturayı bu şirket adına düzenliyor. Bu 

şirket de Türkiye’deki alıcıya düşük fatura ediyor. 

Gümrük vergisini ve fonu daha az ödemek için yapılan ithalatta, yurda ithal edilen 

malların Türkiye’de satışı için şu yöntem uygulanıyor. İthalatçı, malları naylon bir (A) 

firmasına ithal maliyetinin takriben % 10 fazlasına satıyor. Bu (A) firması ise maliyetinin % 

100’ünden fazla yani gümrüklü ithal maliyetine yakın fiyatla iç piyasaya satıyor. Herhangi bir 

incelemede (A) firması kayboluyor. 84

 

1.6.4.3. Yolsuzluklar   

Uluslar arası şeffaflık Kurumu (Transparency International) yolsuzluğu, “kamu görevinin 

özel çıkar sağlama amacıyla istismarı” olarak tanımlamaktadır. 

Ülkemizde yolsuzluk haritası incelendiğinde; yolsuzluk ekonomisinin aşağıdaki 

sektörlerde yoğunlaştığı görülmektedir: 

-Haksız KDV iadesi alınması, düşük faizli ihracat kredisi kullanımı, 

-Devlet ihalelerine fesat karıştırılması, 

-Kamuya ya da özel kişilere ait arsa ve Hazine arazilerinin yağmalanması, arazilerde 

gecekondu yapılmasına izin verilerek maddi ya da siyasi çıkar sağlanması, 

-Kamu ve özel banka yöneticilerince (bunlara güç veren bazı özel sektör yöneticileri ve 

siyasilerin katılımı ile) göstermelik kişilere (oduncu, işçi, çoban gibi) açılan ve geri dönüş 

imkanı olmayan (batık) kredilerin, doğrudan ya da dolaylı eski bürokratlara, banka 

yöneticilerine, siyasilere veya bunların yakınlarına aktarılması, 

-Özelleştirme ihalelerine girmek suretiyle, Kamu ya da Mevduat Sigorta Fonu 

yönetimindeki  bankaları satın alarak (veya Hazine’den gerekli izinleri alıp yeni bir banka 

                                                 
84 Nurettin Aydın, Türkiye’de Kayıtdışı Ekonominin Kayıt Altına Alınmasına Yönelik Önlem ve Öneriler,Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü , Malatya, 2000, s.17-18. 



 64

kurmak suretiyle) halktan yüksek faiz verileceği vaadi ile para toplayıp, bu paraları, 

kendilerine veya yakınlarına ait şirketlere başından beri dönmeyeceği belli olan düşük faizli 

kredi olarak verilmesi, bu vb. yolla bankalarının içlerinin boşaltılarak, devletin el koymasının 

sağlanması. Böylece daha önce özelleştirilen bankanın tekrar içi boşaltılmış olarak geri 

dönmesi, 

-Kamu bankalarınca (Emlak-Konut gibi) ya da bunların iştiraklerince üretilen ya da 

satılan konut, toplu konut ve işyerlerinin yapımı aşamasında gerek giderleri şişirerek, gerekse 

üretilen konutların satışı sırasında çekilişsiz, kurasız, izinsiz öncelikle tahsisi, peşinatsız ya da 

az getiri ve düşük faizli kredilerle satılması, böylece hem söz konusu konutların üretiminde 

hem de satışında haksız kazanç sağlanması, 

-Gübre ve pamuk gibi tarımsal girdi ve ürünlere Devlet tarafından verilen destekleme 

primi ve teşviklerin haksız olarak kişilere aktarılması, 

-İthalatla sınır ticareti, kaçak eşya girişi, dahilde işleme rejiminin ihlal edilmesidir. 

Yukarıda sayılan yolsuzluk türleri akla ilk gelenlerdir. Bunların sayısı, niteliği ve işleyiş 

tarzı ekonomilerin gelişmişlik düzeyine göre değişmektedir. 

Yukarıda çeşitleri belirtilen yolsuzluk incelenmesinde, genel işleyiş tarzının aşağıdaki 

şekilde gerçekleştiği anlaşılmaktadır: 

-Yolsuzluklar genelde çıkar elde etmek amacı ile oluşturulan suç örgütlerince ve organize 

bir şekilde yapılmaktadır. 

-Bu yolla kamusal varlıklar, çıkar gruplarının eline geçmektedir. 

-Bu kişiler, devlet hazinesini adeta soyarak elde ettikleri varlıkların gücünü kullanarak 

bürokrasiyi tayin etmekte, siyaset ve siyasetçileri belirlemekte, çoğu zaman kendi yararlarına 

ve ülke zararına olmak üzere seçimleri etkilemektedirler.  

-Çıkar amaçlı organize suç örgütlerince belirlenen bürokratik ve siyasi yapı, milletin 

menfaatini değil, kendilerini seçtiren veya seçilmesi için her türlü maddi destek veren örgüt 

mensuplarına veya çıkar gruplarına hizmet etmekte; bu yolla Devletin bütün hizmetleri de 

korkusuzca bu çıkar gruplarına tahsis edilmektedir. 

-Uzun yıllardan beri bir türlü vergilendirilemeyen kayıt dışı (yer altı) ekonomi çıkar 

amaçlı suç örgütlerince haraca bağlanmakta, bu ekonomiden elde edilen gelirler, yine suç 

örgütlerinin işini kolaylaştıran ya da işlerini takip eden bazı bürokrat ve siyasilere rüşvet olarak 

veya başka menfaatler şeklinde verilmektedir. Yani kayıt dışı gelirlerin büyükçe bir kısmı çıkar 

amaçlı suç örgütlerince haraca bağlanmak suretiyle toplanmakta, bu haraçlar kamu kurum ve 

kuruluşlarında bu suç örgütlerinin işlerini takip eden veya onların önündeki her türlü 

bürokratik engeli ortadan kaldıran bazı kamu görevlilerine rüşvet olarak dağıtılmaktadır. Bu 
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durum, bürokratik ve toplumsal yapıyı çürütmekte; toplumun yapısını, dokusunu 

yozlaştırmakta, toplum ahlakında çöküntü yaratmaktadır.85

Transparency International tarafından 2000 yılında 16 farklı araştırma ile yapılan 

yolsuzluk indeksinde incelenen ülkeler en yüksek not olan 10 üzerinden değerlendirmeye tabi 

tutulmuşlardır.  

Bu değerlendirme neticesinde Türkiye aldığı 3.8 notu ile kötü ve olumsuz bir intiba 

uyandırmıştır. Tablo1.7’de de  görüldüğü gibi Malavi, El Salvador, Namibya gibi ülkeler bu 

konuda Türkiye’ den iyi not almışlardır.86

 

Tablo 1.7. Dünya Yolsuzluk İndeksi 
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Kaynak: Transparency International (www.transparency.org) 
 
 

1.6.4.4. Tefecilik 

Yasalara aykırı olarak ödünç para verme işlemidir. Tefecilikte kullanılan belgeler (Çek, 

senet, mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış, satış vaadi sözleşmesi, ipotek, hacizli satış vb.) 

yasalara uygun olarak düzenlenerek ödünç para işlemine yasal güvenilirlik kazandırılmaktadır.          

Türkiye’de tefecilik sektörü konusunda yapılan bir araştırma sonuçlarına göre aşağıdaki 

bilgiler tespit edilmiştir. 

-Türkiye’de 2 binin üzerinde tefeci, yılda 100 trilyon (1993 fiyatlarıyla) 

hükmetmektedirler. Devlet ise beş kuruş vergi alamamaktadır. Ama tefeciler terör örgütlerine, 

kabadayılara, bazı devlet görevlileri ve politikacılara milyarlarca lirayı sadaka kabilinden 

vermektedir.   

                                                 
85 Hamza Kaçar, “Yolsuzluk ve Kayıtdışı  Ekonomi ile Sürdürülebilir Bir Kalkınma Gerçekleştirilemez”, Yaklaşım, Sayı:97, 
Ocak 2001, s.69.  
86  Taylan, A.g.m. 
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-Tefeciler Türkiye’yi kara para aklama merkezi haline getirmiştir.İsviçre, Lübnan  gibi 

ülkelerde insanlar dolarlarını aklatırken yüzde 5 civarında masraf vermektedirler. Bizde ise tam 

tersi olmaktadır.  

-Tefeciler, hayali ihracatın, uyuşturucu ve silah kaçakçılığının en büyük finansörü 

olmuştur.  

-Her tefecinin yanında bir hukukçu ile tahsilat çetesi vardır. Bunlar borçlularla 

konuşarak, bacaklarından vurarak, hatta öldürerek tahsilat yapmaktadırlar.  

-Tefeciler ceza evlerinden tahliye olan bir çok teröriste çek-senet mafyası adıyla güvenli 

ve düzenli bir gelir kaynağı yaratmaktadırlar. 

-Tefeciler genellikle beyaz eşya satıcısı, döviz büfesi, oto galerisi kimlikleri altında 

faaliyet göstermektedirler. 

-Tefeciler eliyle uluslararası mafyanın kara parasını aklama operasyonu gerçekleşmiştir.  

Yukarıda belirtilenlere ilave olarak küçük çaplı tefecilerin de var olduğundan hareketle 

çok büyük paraların bu sektörde dolaştığı anlaşılmaktadır.  

 

1.6.4.5. Korsanlık/Taklitçilik   

Dünyada son yıllarda en çok satılan ve karlı olan, ticari mallar, kültürel ürünler ile 

tanınmış markalı ürünlerdir. Bu ürünlerin yasal imalatçıları pazarlarını telif hakkı yasası ve 

ruhsat anlaşmaları aracılığıyla korumaktadırlar. Ancak, üretim masraflarına bağlı olarak gerçek 

mamullerin fiyatlarının çok yüksek oluşu, yetkisiz bir çok kaçakçı ve taklitçilere çok büyük 

imkanlar sağlamaktadır. Taklit mamullerin üretimi ve satışı dünya çapında her yerde görülen 

bir iş koludur.         

Eğlence alanı en önemli hedeflerden biri haline gelmiştir. Plaklar, kasetler, CD ve video 

kasetleri kolaylıkla üretilip çok yüksek kazançla satılabilmektedir.   

Korsanlar, uluslararası telif hakkı ve ticari marka kanunlarını ihlal ettikleri için 

işlemlerini oldukça gizli yürütmek zorundadırlar. Korsanlar çoğunlukla vergi ödemezler ve 

hükümet yönetmeliğine itaat etmemektedirler. 87

 

1.7. Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri  

Kayıt dışı ekonominin, mali, ekonomik, politik, sosyal, psikolojik ve hukuki birçok 

sebebi  bulunmaktadır. Bu çerçevede, ülkenin ekonomik sistemi ve yapısal özelliklerinin kayıt 

dışılığı oluşturmada rol oynadığı görülmektedir. 88  

                                                 
87 Aydın, A.g.e., s.20-21. 
88 Vuslat Us, Kayıtdışı Ekonomi Tahmini Yöntem Önerisi:Türkiye Örneği, Türkiye Ekonomi Kurumu, Haziran 2004, s.10. 
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1.7.1. Mali ve ekonomik nedenler  

         1.7.1.1. Gelir dağılımı dengesizliği  

Kayıt dışılığın  ekonomik sebeplerinden birisi de, milli gelirin ülke içerisinde bireyler ve 

firmalar arasında adil dağılmamasıdır. Gelişme yolundaki ülkelerde özellikle orta sınıfın azlığı, 

alt ve üst tabakaların yoğunluğu kayıt dışı ekonomiye yol açmaktadır. Gelir dağılımındaki 

bozukluk  küçük yaştaki çocukların kayıtsız olarak çalışmalarına yol açtığı gibi  marjinal 

kesimi (ayakkabı boyacılığı, jetonculuk, işportacılık vb.) genişletmekte ve işlemlerin kayıt dışı 

tutulması sebebiyle vergi  kaçakları artmaktadır. 89

Devlet, topladığı vergileri kamusal hizmetlerin finansmanında kullanmakta  ve bu 

vergiler ile gelir dağılımını da etkilemektedir. Özellikle kamu harcamalarının arttığı 

dönemlerde devletin vergi oranlarını  arttırması hatta ek vergiler ihdas etmesi, gelir dağılımını 

olumsuz yönde etkilemekte ve mükellefleri kayıt dışı ekonomide faaliyet göstermeye 

yönlendirmektedir. 90

Türkiye’de gelir dağılımının bozuk olması alıcı ve satıcıyı çıkar birliği içine itmektedir. 

Gelir ve Kurumlar vergisinde vergilendirme, mükellefi mükellefle kontrol yöntemine 

dayanmamakta, alıcı ile satıcı Devlete karşı çıkar birliği içine girmektedir. Çünkü ya satıcı 

vergi mükellefidir, alıcı vergi mükellefi değildir ya da genellikle olduğu gibi her ikisi de vergi 

mükellefi değildir. Dolayısıyla alıcı ile satıcının çıkar birliği içinde olması kayıt dışı 

ekonominin boyutlarını artırmaktadır. 91             

 

1.7.1.2. Vergi yükü ve vergi adaleti   

Vergi, vergi yükü ve ödeme gücü arasındaki ilişkiye bakıldığında; vergi arttığında vergi 

yükü artmakta, ödeme gücü arttıkça vergi yükü azalmaktadır. Diğer bir ifadeyle vergi ile vergi 

yükü arasında doğru orantılı, ödeme gücü ile vergi yükü arasında ise ters orantılı bir ilişki 

mevcuttur. Eğer mükellef fazla vergi ödediği fikrine kapılırsa daha az vergi ödemeye çalışacak 

ya da ödemeyecektir. Diğer önemli bir nokta da, vergi sisteminin adaletsiz olduğu inancının 

mükellefler arasında  yaygın olmasıdır. Vergi yükünün adaletsiz olduğu yönündeki inanç, vergi 

kaçakçılığına yol açarak kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin artmasına neden olmaktadır .92

                                                 
89 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ,A.g.e., s.22. 
90 Günay, A.g.e., s.20.  
91  Eyidemir, “Vergisel Yaklaşım Açısından Kayıtdışı Ekonomiye Giriş-2” A.g.d., s.40.  
92 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı , A.g.e., s.21.  
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Vergilemede adaletin sağlanabilmesi, iki temel vergileme ilkesinin hayata 

geçirilebilmesine bağlıdır. Bunlar, genellik ve eşitlik ilkeleridir. Bilindiği gibi, genellik ilkesi 

ülkede bulunan herkesin vergi ödemesini, eşitlik ilkesi ise, eşit durumda olanlara eşit işlem 

yapılmasını ifade eder. Eşit işlem yapılmasının daha açık ifadesi aynı gelire sahip kişilerin aynı 

miktarda vergi yüklenmesidir. Günümüzde, eşitlik ilkesinin somut ifadesi, herkesin ödeme 

gücüne göre vergi ödemesi şeklindedir. 

Maliye ilminde, vergilemede çok önemli bir unsur olan “ödeme gücüne” ulaşabilmek 

amacıyla geliştirilmiş üç araç mevcuttur. Bunlar, en az geçim indirimi, artan oranlı vergiler ve 

ayırma kuramı olarak sıralanabilir.  

En az geçim indirimi, mükellefin kendisi ve ailesinin geçimi için gerekli asgari tutarın 

vergi dışı bırakılmasını ifade eder. Bu tutarın ne olacağı, verginin verimini olumsuz etkiliyor 

olması sebebiyle, her zaman tartışma konusu olmuştur. Ancak, bu tartışmalar kişilerin kendileri 

ve aileleri için yaşamın devamı anlamına gelen, en az geçim indiriminin uygulanmasına engel 

olarak görülmemelidir.  

Vergi ödeme gücüne ulaşmada kullanılan diğer bir araç da, artan oranlı vergilerdir. 

Kişilerin gelirleri arttıkça vergi ödeme güçlerinin de artacağı temeline dayanan görüşler vergi 

tarifeleri kullanılmak suretiyle de vergi ödeme gücüne ulaşılabilmesini mümkün kılmaktadır. 

Bu görüşlere göre, kişilerin gelirleri arttıkça gelirin marjinal faydası azalmaktadır. Bu azalan 

fayda üzerinde vergi yükünü adil dağıtabilmekte, ancak daha yüksek vergi oranı uygulamakla 

mümkün olabilmektedir. Bu gerekçe ile günümüzde vergi oranları tarifeleri artan oranlı bir 

yapıya sahiptir.  

Vergi ödeme gücüne ulaşabilmede kullanılan üçüncü ve son araç, adına ayırma kuramı 

denilen ve emek ve sermaye gelirlerinin farklı vergilendirilmesini savunan görüşlerdir. Bu 

görüşlere göre, sermaye gelirleri elde edilişindeki rahatlık dolayısıyla emek gelirlerine göre 

daha fazla vergi yükünü kaldırabilecek durumdadır. Ancak, günümüzde sosyal güvenlikle ilgili 

yasalar ve sendikal hareketlerdeki gelişmeler sebebiyle, emek gelirlerinin de en az sermaye 

gelirleri kadar güvenli olduğunu söylemek herhalde yanlış olmayacaktır. 93

Bir ülkede, vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı incelenirken, dolaylı ve dolaysız 

vergilerin, toplanan vergiler içindeki payının karşılaştırılması, çok sık kullanılan bir yöntemdir. 

Bunun nedeni, dolaysız vergilerin (gelir vergisi, kurumlar vergisi, taşıt vergisi), vergi adaletini 

sağlamada daha etkili olmasıdır. Çünkü dolaysız vergilerde; en az geçim indirimi, artan oranlı 

vergi tarifeleri, indirim, istisna ve muafiyet gibi uygulamalarla, vergi ödeme gücü arasında 

                                                 
93Mehmet Korkusuz, ”Bazı Meslek Gruplarının Matrah Beyanlarının Düşüklüğü Üzerine Bir Değerlendirme”, Yaklaşım, 
Sayı:96, Aralık 2000, s.61.  
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ilişki kurulabilmektedir. Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) gibi 

dolaylı vergilerde ise bu vergilerin uygulandığı mal ve hizmetlerin, düşük gelirlilerin 

bütçesindeki payı, yüksek gelirlilere göre daha fazladır. Vergi yükü, asıl olarak düşük ve sabit 

gelirlilerin üzerinde kalmaktadır.  

Türkiye’de  dolaylı  ve  dolaysız  vergilerin  yıllara  göre  dağılımı  ise  şöyledir: 

 

Tablo 1.8. Dolaylı  ve  Dolaysız  Vergilerin  Yıllara  Göre  Dağılımı 
 

Yıllar Dolaylı  Vergiler          Dolaysız  Vergiler 

1980 37 63 

1990 48 52 

1999 55 45 

2000 59 41 

2001 60 40 

2002 66 34 

2003 67 33 

2004 69 31 

2005 71 29 
 
Kaynak: (www.gib.gov.tr) Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi İstatistikleri  verilerinden yararlanarak 
hazırlanmıştır.  
 
 
Dolaysız ve dolaylı vergilerin AB Ülkelerindeki payları ile ülkemizdeki paylarının  

karşılaştırılması aşağıda yapılmıştır.  

AB Ülkelerinde Toplam Vergi Gelirleri 
İçindeki Dolaysız ve Dolaylı Vergilerin 

Payı 

65%

35%

Dolaysız Vergi Dolaylı  Vergi 

                                                               

Şekil 1.1. AB Ülkeleriyle Türkiye’de Dolaysız ve Dolaylı Vergilerin Karşılaştırılması 
(2005 Yılı) 

 

Türkiyede  Toplam Vergi Gelirleri İçindeki 
Dolaysız ve Dolaylı Vergilerin Payı 

29%

71%

Dolaysız Vergi Dolaylı  Vergi 
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        Grafiklere bakıldığında,  AB ülkelerinde  dolaylı  vergilerin  toplam  vergi  gelirleri  

içindeki  payı  ortalama  %35,  Türkiye’de   ise,  %71’ dir.  “Bir  ülkede,  dolaylı  vergilerin  

topla

dır. Bu durum yıllık beyanname ile gelirlerini beyan eden kesimin giderek 

vergi

lduğu görülmektedir. Ülkemizin 

vergi g lirleri, Gelir Vergisi tevkifatı, Katma Değer Vergisi ve Akaryakıt Tüketim Vergisi 

üzeri

leri hızlı bir artış trendine girmektedir. Bu durumda mükelleflerin 

bazı kazançlarının vergi idaresinden gizlenmesi sonucunu doğurmaktadır. Ancak, 2004 yılında 

enfla yle bu sakınca önemli oranda giderilmiştir.97

                                                

m  vergi  gelirleri  içindeki  payı,  dolaysız  vergilerden  yüksekse,  bu  ülkede  vergi  

adaletinin  varlığından  söz edilemez.”   şeklindeki   yaygın  görüşe  göre  Türkiye’de   vergi 

adaletinden  her  yıl  biraz  daha  uzaklaşılmaktadır. Bu  durum  ise,  Anayasanın  73 cü  

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

ödemekle  yükümlüdür” hükmüne aykırı  düşmektedir.  Aynı  zamanda  “Vergi  yükünün  

adaletli  ve  dengeli  dağılımı,  maliye  politikasının  sosyal  amacıdır”  ilkesine de  aykırı  

düşmektedir.  94      

Vergi sistemimizde, beyana dayalı vergi gelirlerinin toplam vergi gelirleri içindeki payı 

giderek azalmakta

 ödemediğini, bir şekilde gelirlerinin gizlendiğini ve vergi adaletinin 

gerçekleştirilmediğini göstermektedir.  Alan itibariyle gerek Katma Değer Vergisi gerekse 

Gelir ve Kurumlar Vergisi açısından bakıldığında, Türk vergi sisteminde önemli bir şekilde 

kayıt dışı ekonominin tabanında vergilendirilmeyen bir alan o

e

nde oturmaktadır. Zira, vergi gelirlerinin yüzde 70'ini bu üç gelir unsuru 

oluşturmaktadır.95

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde ve Türkiye’ de önemli bir sorun haline gelmeye 

başlayan kayıt dışı ekonomi vergi yükünün fazla olması sonucunda kayıt altına alınamayan 

vergi dışı faaliyetleri arttırmaktadır. Türkiye’ de 1985 yılında vergi yükü % 10.8 iken, bu oran 

2000 yılında % 21.1’ e, 2002 yılında % 21.8’e yükselmiştir. 96

 
1.7.1.3. Enflasyon 
Kayıt dışı ekonominin yoğun bir şekilde yaşandığı ülkelerde en önemli ekonomik 

sorunlardan birisi enflasyondur. Çünkü enflasyon  mükelleflerin fiktif karlarının  da 

vergilendirilmesine neden olmaktadır. Özellikle artan oranlı gelir vergisi tarifesine sahip olan 

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

dilimine kayarak vergi yük

syon muhasebesine geçilmesi

 
94 Özfidan, A.g.m.  
95Abdullah Aslan, ”Türk Vergi Sistemi Ciddi Bir Şekilde Masaya Yatırılmalı”, www.activefinans.com/activeline/sayı 16, 2001 
96Esra Siverekli Demircan, ”Vergilendirmenin Ekonomik Büyüme ve Kalkınmaya Etkisi”, Erciyes Ünivesitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı:21, Temmuz-Aralık 2003, s.106 
97 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ,A.g.e., s.22 
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Bu konuda yapılan araştırmalara göre, enflasyon oranı ile vergi kaybı arasında gerek 

mutlak gerek nispi olarak pozitif bir ilişkinin varolduğu saptanmıştır. Enflasyon oranındaki  

% 1 düzeyindeki bir artış, eksik beyan edilen gelir oranında %0,14 düzeyinde bir artış 

getirmektedir. Dolayısıyla enflasyon, kişilerin gelirlerinin beyan oranını azaltarak kayıt dışı 

ekonomiyi artırmaktadır.

  

 

liyetlerde aramaktadırlar. İşletmeler de krizin olumsuz 

etkile

r 

tara k 

ve 

in yeterince fazla olmaması ve kredi olarak kullanılacak fonların pahalı 

olma

rşı esnek bir yapıya 

sahiptirler. Buna rağmen kayıt dışı faaliyetler bu işletmelerde yoğunlaşmaktadır. Özellikle 

büyük ölçekli işletmeler personel masrafları, vergi ve bunun gibi maliyetlerden kaçınmak 

amac  üretim süreci içinde belirli safhaları küçük ölçekli işletmelere fason üretim şeklinde 

yaptı akta ve hatta tüm üretimi küçük ölçekli işletmelere yaptırarak kendi markalarını bu 

ü

nazaran daha rahat 

g

                                                

98

1.7.1.4. Ekonomik krizler  

Ülkemizde arda arda yaşanan ekonomik krizler kayıt dışı faaliyetlerin artmasına zemin 

hazırlamıştır. Ekonomik kriz dönemlerinde, işsiz kitleler kayıtlı ekonomide bulamadıkları 

istihdam imkanlarını kayıt dışı faa

rini azaltmak için üretimlerini kayıt dışı faaliyetlere yönelterek istihdam ve üretim 

maliyetlerini düşürmeye çalışmaktadırlar. 

 

1.7.1.5. Küçük ölçekli fason üretim yapılması   

Kayıt dışı ekonomik faaliyetler daha çok şirketleşmemiş girişimler ve küçük işletmele

fından gerçekleştirilmektedir. “Ülkemizde işletmelerin çok büyük bir bölümü (yüzde 98,8) küçü

orta ölçekli işletme niteliğindedir”. 99

Sermaye birikimin

sı ülkemizde küçük ölçekli işletmelerin üretim sürecinde daha fazla rol oynamasına yol 

açmaktadır. Küçük ölçekli işletmeler üretim sürecinde yaşanan krizlere ka

ı ile

rm

rüne koymaktadırlar.  

Fason üretim yapan firmalar kayıt dışı faaliyetlerini büyük firmalara 

izleyebilmekte ve kayıt dışı ekonominin boyutunu arttırmaktadırlar. 100    

 
 
 
 
 
 

 
98 Eyidemir,A.g.m., s.40.  
99 Sarılı, A.g.m.,  s.42. 
100 İkiz, A.g.e, s. 68. 
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1.7.2. Hukuki  nedenler  

1.7.2.1.Yasaların basit ve açık olmaması, sık sık değişikliğe uğraması 

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

miyorsa, sade, kolay anlaşılır bir yapıda değilse, sürekli değişme ihtiyacı gösteriyorsa ve istikrarl

yapı arz etmiyorsa vergi kaçağı artar. 

 

ver ı 

bir 

rgi idaresi ve denetimi ile 

vergi

r, mülga, geçici maddeler, değişik maddeler, ek geçici maddelerle 

uzma

ararı, çeşitli genel tebliğ, otuz üç iç genelge, dört tasarı ve çok sayıda 

genel

 

sirkü

ormu gibi iddialı bir çok düzenlemenin çok sayıda maddeleri uygulamaya bile 

girmeden yürürlükten kaldırıldı. Birbirine atıf yapan, kaldırılan, geçici maddeler, mükerrer 

madd lmasına sebep oldu.103        

                                                

101   

Türk vergi sistemi deyince, vergi mevzuatı, vergiler demeti, ve

 yargısı aklımıza gelmektedir. Vergi mevzuatımız, çok sayıda ve çok değişen yasalar, 

bakanlar kurulu kararları ve genel tebliğlerle karmaşık bir yapı içerisindedir. Vergi 

kanunlarımız mükerre

nların bile izlemekte güçlük çektikleri bir görünüm içerisindedir. Aynı kanunda aynı 

numarayı taşıyan birden fazla madde bulunmaktadır. Bu durum vergi idaresinin işlerini 

güçleştirdiği gibi, sade vatandaşlar yönünden de büyük güçlükler yaratmaktadır. İnsanlar, bu 

mevzuat karmaşası karşısında kayıt dışılığa yönelebilmektedirler. 102

2002 yılında Vergi mevzuatında değişiklik yapan yedi adet kanuni düzenleme, yirmi dört 

adet Bakanlar Kurulu K

 yazı yayınlandı. 

2003 yılında gelir vergisi kanunu ile ilgili olarak dört genel tebliğ ve sekiz adet gelir 

vergisi sirküleri yayınlandı. Kurumlar vergisi ile ilgili olarak altı tebliğ ve iki kurumlar vergisi

leri, Katma Değer Vergisi Kanunu ile ilgili olarak dört genel tebliğ ve altı katma değer 

vergisi sirküleri yayınlandı. Vergi Usul Kanununa ilişkin olarak da on beş tebliğ ve sirküler, 

Özel tüketim vergisi kanunu ile ilgili olarak üç tebliğ ve on sekiz Bakanlar Kurulu Kararı 

yayınlandı. 

Vergi ref

elerle vergi mevzuatı tam anlamıyla içinden çıkılmaz bir hal a

Vergi mevzuatında o kadar sık değişiklikler yapılmaktadır ki, konunun uzmanları dahi 

yüzde yüz emin oldukları konularda bile mevzuata bakmadan konuşamaz hale gelmişlerdir. Bu 

konuyu mevzuatı anında uygulamak zorunda olan ancak, iş yükü altında boğulmuş vergi 

dairesi açısından ele alındığında, sonuç ister istemez el yordamıyla giden işler şeklinde 

olmaktadır. 104

 
101 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı , A.g.e., s.21  
102 Aydın, A.g.e., s. 22 
103 Bilanço, TÜRMOB Aylık Yayın Organı, “Vergi Sistemine Mevzuat Dayanmıyor”, Sayı:87,Ocak 2004, s. 4.  
104Nazmi, Karyağdı; Toplam Kalite Yönetimi ve Türk Vergi İdaresi, Ankara Sanayi Odası Yayını, No:51, 
(http://www.maliye.gov.tr/kalite/kitap/bolum2_d4.pdf)’den. 
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1.7.2.2. Vergi oranlarının ve S.S.K primlerinin yüksekliği 

Vergi oranlarının ekonomik faaliyetlere olan etkisi teorik çapta birçok çalışmayla 

kanıt

ı ararlar. Vergi 

oranl

k etmesi bir yerde mükelleflerin vergiye karşı 

göste

ısa vadede 

vergi g  Türkiye’nin uzun vadeli düşünmeyen bir maliye bürokrasisi 

tarafından idare edildiğini de kanıtlamaktadır.  

Rasyonel vergi rejimi ile vergi oranlarının uluslararası düzeyde rekabet edilebilir bir 

orana i i kast, söz konusu bir vergi oranı indirimi, kısa vadede vergi gelirlerinde 

bir düşüş yaratabilm in kayıt altına alınması 

suretiyle, hem teşvik edilen üretimin artışından kaynaklanan bir üretim ve gelir artışının 

etkisiyle, hem de düzelecek yatırım ortamının cı sermaye yatırımının 

etkisiyle vergi gelirlerine yansıyacak, toplam vergi gelirlerinde artış yaratacak

                                    

 

 

            

                                                

lanmıştır, ancak bunlar içerisinde en çok bilineni Arthur Laffer 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 yolların

arı artmaya başladığında esasen ekonomik faaliyetlerde rakamlarla ifade edildiği şekilde 

azalma olmaz sadece yüksek vergi oranları sebebiyle kayıtlı ekonomiden kayıt dışılığa kayma 

söz konusu olur. Bu durumda da kayıtlı ekonominin boyutu küçülmektedir. 105   

Vergi kayıp ve kaçağının en önemli nedeninin vergi oranlarının yüksekliği olması ve 

yüksek vergi oranlarının vergi kaçırmayı teşvi

rdiği tepkinin sonucudur. Bu durum vergi matrahını erozyona uğratmakta ve gelir kaybına 

neden olmaktadır. Buna karşılık, düşük vergi oranları vergi kaçırma ve vergiden kaçınma 

isteğini sona erdirerek, vergi tabanının genişlemesine katkıda bulunmaktadır.106

Vergi oranlarında indirime giderek 10 yıl içinde başarı kazanmış ülke örnekleri olduğu 

halde, ülkemizde 50 yıldır maliye politikası yönetenler vergi oranlarında indirime karşı 

çıkmışlardır. Sundukları tez hep aynıdır: Vergi oranlarında indirim yapıldığında, k

elirleri düşer. Bu tez,

ndirilmesindek

ekle birlikte, orta vadede hem kayıt dışı ekonomin

 çekebileceği yerli-yaban

tır. 107

         

 
105 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı , A.g.e., s.20.  
106  Demircan, A.g.m., s.106. 
107 Oğuz Satıcı, “İş Dünyasının Vergiye Bakışı ve Yeni Politika Önerileri “, XVII. Türkiye Muhasebe Kongresi , TÜRMOB 
Yayınları-199, İstanbul Ekim 2002, s.252. 
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Tablo 1.9.Bazı Ülkelere Ait Gelir Vergisi Tarifesi 
 

  
            r Vergisi Tarifesi    GeliÜlkeler  

    Üst Dilim  İlk Dilim  
Yunanistan 5 40 
İtalya 10 51 
Japonya 10 50 
Hollanda 13 60 
Portekiz 15 40 
İngiltere 20 40 
ABD 15 31 
Brezilya 15 25 
Kanada 17 34 
Arjantin  15 30 

 
Kaynak: Devlet Planlama Teşkilatı; Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Kayıt Dışı Ekonomi 
Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara, 2001, s.33. 
 
Ülkemizde Gelir vergisine tabi gelirlerin ilk dilimi  % 15, üst dilimi % 35 oranında olmak 

üzere 4 dilimde vergilendirilmektedir. 108   

Kayıt dışı ekonominin en önemli nedenlerinden biri de katma değer vergisi oranlarının 

yüksekliğidir. Bu durum fatura-fiş pazarlığını hızlandırmakta ve belgesiz alış-verişi 

yaygınlaştırmaktadır. Dolayısıyla katma değer vergisi oranlarının düşürülmesi bu tür 

pazarlıkların azalmasına sebep olacaktır. 109

Vergi, sigorta ve benzeri kesintiler nedeniyle istihdam üzerindeki maliyetlerin yüksek 

olması, hem işçiyi hem de işvereni kayıt dışı istihdama yönelten önemli bir etkendir. İstihdam 

üzerindeki maliyetlerin yüksek olması, işverenlerin bu maliyetlerden kısmen veya tamamen 

kurtulma çabası içine girmelerine neden olabilmektedir. İşverenler bu maliyetlerden kısmen 

veya tam

en kurtulmalarıdır. Örneğin, aylık net 500 milyon TL ücret alan bir işçinin 

ıtlarda asgari ücret olarak gösterilerek vergi, sigorta ve benzeri kesintiler 

                                                

amen kurtulmak için iki farklı yönteme başvurmaktadırlar. Bunlardan birincisi, 

işverenlerin çalıştırdıkları işçilerin maaşlarını tamamen kayıt dışında tutarak istihdam 

üzerindeki maliyetlerden tamamen kurtulmalarıdır. İkincisi ise, çalıştırılan işçilerin maaşlarını 

asgari ücret üzerinden göstererek ücret farkını açıktan vermek suretiyle söz konusu maaşlar 

üzerinden daha az vergi, sigorta ve benzeri kesintilerin ödenmesiyle istihdam üzerindeki 

maliyetlerden kısm

maaşı, resmi kay

asgari ücret üzerinden ödenmektedir. 110

 
108 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, Madde- 103.  
109 Kıldiş, A.g.m. 
110 Sarılı,A.g.e., s.40.  
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2000 yılı içinde işverenlerin istihdama ilişkin yasal yükümlülüklerinin, toplam işgücü 

maliyeti içindeki payı %20,9’dan %22’lere çıkmıştır. Bu oranın %15’ler mertebesine geri 

çekilmesinde yarar vardır. Türkiye OECD ülkeleri içinde en fakir ülke olmasına karşın vergi 

yükü ABD, Japonya gibi zengin ülkelerden daha çoktur. Dünyada bir çok ülkede vergi 

yükü lik artışla % 31’lere 

tırma 111

kavra

aymak mümkün değildir. 113

addeler var. Bu maddelerin  hiçbir şekilde, vergi teorisine ve  uluslararası 

uygulamalara uygun tarafları yok ve o teşvik maddelerinin hiçbirinden de hemen hemen 

bekle

Bu müesseseler her ne kadar vergi ödeme gücü olmayanları  vergi dışı bırakmak 

amacıyla konulmuş olsa da siyasi ve idari nedenlerle muafiyet kapsamının geniş tutulması, 
                                                

nün GSYİH’ya oranı azalırken Türkiye’de son 15 yıldır %15’

nmıştır. 

Piyasa ekonomisinin varlığını belirleyen en önemli unsur rekabettir. Rekabet şartlarını 

zedeleyen kayıt dışı ekonomi son dönemde yaşanılan krizi daha da ağırlaştırmıştır. Sonuçta 

çalıştırdığı sigortalıyı kuruma bildiren işveren, üzerine yüklenen ağır mali yükümlülükleri 

yerine getirmekle rekabette geri kalmaktadır. Kârı azalan işveren, kaçak işçi ile üretim yapana 

göre dezavantajlı olacağından belirli bir süre sonra kayıt dışılığa itilmektedir. 112

 

1.7.2.3. Vergi yasalarında yer alan çeşitli istisna ve muafiyetler 
 
Yasalarla bazı faaliyetlerden elde edilen gelirler vergiden muaf veya istisna tutulmuştur. 

Vergiden muaf olanların satın aldıkları mal ve hizmetler için belge almaları zorunlu olmakla 

birlikte bunların defter tutma yükümlülükleri yoktur. Herhangi bir faaliyetin tam olarak 

nabilmesi için gelirlerinin ve giderlerinin belgelendirilmesi zorunluluğu vardır. Ancak 

vergiden muaf esnafın veya küçük çiftçinin gelirlerini tam olarak bilmek veya ölçmek mümkün 

değildir. Yasal çerçeve içinde de olsa kayda geçirilmeyen tüm ekonomik faaliyetlerden elde 

edilen gelirleri gerçek anlamda kayıtlı s

1980 sonrasında, özel tasarrufları artırıcı, sermaye birikimini sağlayan ve yatırım 

maliyetini düşürecek vergisel teşviklere ağırlık verilmesiyle, gerek vergi sisteminin büyük 

ölçüde bozulması ve gerekse kayıt dışı fonların sisteme girmesi kolaylaştırılarak, kayıt dışı 

ekonomide büyüme kaydedilmiştir. 114  

Vergi kanunları dışında 160 civarında kanunda yaklaşık olarak 270  indirim, istisna ve  

muafiyetlerle ilgili m

nen sonuçlar alınamamaktadır. 115

 
111 Muammer Kaya,”Kayıt Dışı Ekonomi ve Kayıt Dışı İstihdam”, www.turk.internet.com, 3.10.2002.  
112 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı , A.g.e., s.28.  
113 Aydın, A.g.e. s.26. 
114 Us, A.g.e. s.11.  
115 Recep Bıyık, ”Gelirlerin Vergilendirilmesinde Sorunlar ve Öneriler”, XVII.Türkiye Muhasebe Kongresi, TÜRMOB 
Yayınları-199, İstanbul, Ekim 2002,  s.304. 



 76

müke

 Basit usul mükellefiyet  

rlüğe giren değişiklikle, 

ticari

ceği hususu hüküm altına 

alınm

da; 

eni düzenlemelere 

intiba

no.lu G.V.G.T ile 31.12.1999 tarihine, 230 seri no.lu  G.V.T. ile  30.6.2000 

tarihi

hiç belge düzenlemeyip meslek odasında fiktif belge düzenlemesi gibi 

algıla

                                                

lleflerin muafiyet koşullarını tam olarak taşıyıp taşımadıklarının tespit edilmemesi ve bu 

nedenle hak etmeyenlerin de bu muafiyetten yararlanması ve muafiyetten yararlananların kayıt 

dışılığa sebebiyet vermeleri nedeniyle verginin genellik ilkesine aykırı bir uygulama 

olmuştur.116

 

1.7.2.4.

Gelir Vergisi Kanununda öteden beri yer alan götürü usulde ticari kazancın tespitine 

ilişkin hükümler kaldırılmış, bunun yerine basit usul esası getirilmiştir. 4369 Sayılı Kanun ile 

GVK’nun 37’nci maddesinde yapılan 1.1.1999 tarihinden itibaren yürü

 kazancın VUK. hükümlerine göre ve Gelir Vergisi Kanununda yazılı gerçek (bilanço 

veya işletme hesabı esası) veya basit usule göre tespit edile

ıştır.117

Basit usulün getirilmesinde kayıt dışı ekonominin kontrol altına alınması, belge 

düzeninin yerleştirilmesi ve vergilendirmede gerçek kazancın esas alınmasının sağlanması 

hedeflenmişti. Hesap uzmanları Kurulu tarafından hazırlanan rapor

Basit usulden en fazla beklenen unsur olan, belge sisteminin yerleşmesi amacı Maliye 

Bakanlığı’nca çıkarılan tebliğlerle, daha baştan zaafa uğratılmıştır. 

Önce 215 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile mükelleflerin y

k etmeleri ve gerekli hazırlıkları yapabilmeleri amacıyla 1.1.1999 tarihinden 30.6.1999 

tarihine kadar belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura 

düzenleyebilmeleri imkanı getirilmiş daha sonra ise bu uygulama; 

225 seri 

ne, 234 seri no.lu G.V.G.T. ile 31.12.2000 tarihine, 238 seri no.lu  G.V.G.T. ile 31.12 2001 

tarihine, 244 seri no.lu G.V.G.T. ile 31.12.2002  tarihine kadar uzatılmıştır.  

Yukarıda belirtilen söz konusu tebliğler belge düzeninin belge verme ayağını ortadan 

kaldırmıştır. Tebliğlerle getirilen hüküm; gün boyunca hiç belge düzenlemeyip gün sonunda 

belge düzenleme ya da 

nmıştır.  

Kısaca belirtmek gerekirse basit usulün üç yıllık uygulama sonucunda belge düzeninin 

yerleşmesi konusunda hiçbir olumlu katkısı olmamıştır. Dolayısıyla da düzenlemeden, bu 

açıdan beklenen amaç gerçekleşmemiştir.Basit usul, belge düzeninin yerleşmesinden ziyade 

 
116 Selçuk İpek, ”Türkiye’de Gelir Vergisinin Mali, Ekonomik ve Sosyal Fonksiyonları Açısından Analizi (1980 Sonrası 
Dönem)-II”, Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, Sayı:206, Haziran 2005, s.115. 
117 Yusuf Akay,”Basit Usulde Vergileme Rejimi”, Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, Sayı:130, Şubat 1999, s.23. 
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tıpkı götürü usulde vergilendirmede olduğu gibi belge düzeninin yeterince işlememesine 

katkıda bulunmuştur.118

asit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili 215 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel 

Tebli rı için gün sonunda tek bir fatura 

düzen

.2.5. Defter tutma hadlerinin yükseltilmesi  

rı işlenir. Borç/alacak, senet ve çek hesapları kayıtlarda (defterde) yer 

alma

t dışı ekonomik faaliyetleri artırıcı vergi gelirlerini azaltıcı bir olgu olarak 

değer

rın ödemelerine ilişkin (çek, senet, 

kredi

atın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı 

01.01 , satışlarının tutarı 130.000 YTL’yi  aşanlar birinci 

sınıf,

                                                

B

ği ile getirilen, belge vermedikleri günlük hasılatla

lemesine ilişkin uygulamanın, 31/12/2005 tarihine kadar devam etmesi 28 No.lu Gelir 

vergisi Sirküsü ile, 31/12/2006 tarihine kadar devam etmesi ise  41 No.lu Gelir Vergisi Sirküsü 

ile  Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesindeki yetkiye istinaden uygun 

görülmüştür. 

 

1.7

Türk vergi mevzuatına göre şirketler ve 1. sınıf tacirler “bilanço esası”na göre defter 

tutmakla yükümlüdür. Bilanço esasında (Yevmiye, Defter-i kebir, Envanter) üç defter 

tutulur.119Mal alış ve satış faturaları, borçlar/alacaklar, senetler/çekler bu defterlere kaydedilir. 

2. sınıf tacirler ise işletme esasına göre (tek defter) tutarlar ve bu deftere sadece mal alış/satış 

ve masraf/gelir faturala

z. 

İşletme esasına göre defter tutma sınırlarının siyasal nedenlerle çoğu zaman Maliye 

Bakanlığınca her yıl enflasyon oranından daha fazla yükseltilmesi vergi denetimini 

kolaylaştıran “bilanço esası” ndan kaçışı körüklemiştir. Bilanço esasına göre defter tutma 

esasından kaçış kayı

lendirilmektedir.  

İşletme esasında, alınan ve satılan mal ve hizmetlerin faturaları resmi kayda geçilir. 

Bilanço yerine “gelir tablosu”na dayanır. Alış ve satışla

 kartı vb.) belgeler kayıt dışıdır. İşletme esasına göre defter tutma hadlerindeki artışlar ve  

götürülüğün sınırlarının olağanüstü arttırılması Türkiye’de “belge düzeni”nin kurulması gereği 

ile çelişmektedir. 120

S

.2006 tarihinden itibaren 96.000 YTL

 bunun dışında kalanlar ikinci sınıfa dahildirler.  121  

 
118 Bilanço, TÜRMOB Aylık Yayın Organı,   “Basit Usul Belge Düzenini Bozuyor”, Sayı:78, Nisan 2003, s. 10.  
119 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, Md.182. 
120  Aydın, A.g.e., s.55. 
121  213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, Md.177. 
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Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarı 

01.01.2006 tarihinden itibaren 50.000 YTL veya yıllık satış tutarı 72.000 YTL’yi aşmayan 

mükellefler ise  “Basit Usule” tabi olurlar. 122  

 

1.7.2.6. Servet beyanının olmayışı  

“Servet beyanı esası” ülkemizde daha önce uygulanmış olup  beklenen sonuç 

alınamamıştır. Ancak vergi uygulamalarında servet karşılaştırılmasından yararlanılması normal 

bir denetim usulüdür ve bu usulün kullanılmasının diğer denetim araçlarıyla birlikte ve uyum 

içinde ele alınması gerekir. Servet beyannamelerinin kaldırılması, kayıt dışı servetlerin devletin 

bilgisi ışına çıkmasına sebebiyet vermekte olup Türkiye’de kayıt dışılığın ve “vergi yerine 

borç 

ıkla alınıp satılabilmektedir. Bunun neticesi olarak 

düşük

ğı izah edilemeyen gelirlerin 

vergi

Görüldüğü gibi amaç hem vergi mantığı açısından hem de bilimsel olarak yerinde bir 

                                                

d

al, vergi yerine oy al” felsefesinin bir kanıtıdır.  

Servet beyanı esasının olmayışı, vergi denetimini olumsuz etkilemekte ve gelir vergisi 

açısından karşılaştırma yapılmaması gibi sakıncalar oluşturmaktadır. Ayrıca  karapara 

aklanması da, servet beyanı verilmeyeceğinden dolayı kolaylaşmakta, çok yüksek fiyatlarla 

yalı, yat, villa vs. gibi gayrimenkuller rahatl

 bedelle gösterilen tapu değerleri ve emlak beyannamelerinden dolayı çok önemli 

boyutlarda vergi kaybı oluşmaktadır. 123   

 

1.7.2.7. Gelirin tanımı ve vergi yasalarındaki yetersizlik 

Kayıtdışılığın en önemli kaynağı ülkemizdeki gelirin tanımıdır. Kayıtdışılığın 

önlenebilmesi için öncelikle safi artış (nereden buldun) teorisine dayanan tanıma geçilerek 

hangi sebeple olursa olsun elde edilen gelirin, kaynağına bakılmaksızın vergilendirilebilir hale 

gelmesi mümkün olmalıdır.124

Gelir vergisinde dar anlamda gelir kavramının benimsenmesi nedeniyle bir anlamda 

verginin konusu sınırlandırılmış ve bu durum gelir vergisinin diğer vergilerle olan bağlantısını 

azaltarak vergi güvenliğini de olumsuz yönde etkilemiştir. 125

Verginin konusuna giren gelir kavramı genişletilerek kayna

lendirilmesine yönelik yasal bir düzenleme 4369 sayılı kanunla yapılmıştır. Yeni gelir 

anlayışının temel amacı, kişilerin gelirlerini kavramak, vergi tabanını genişletmek vergi 

yükümlülükleri arasında vergi adaletini sağlamak, kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına almaktır. 

 
122 Gelir Vergisi Kanunu, Madde 48. 
123 Aydın, A.g.e.,s.29. 
124 Kayıtdışı Ekonomi Nedeniyle Yılda 74 milyar $ Vergi Kaybı” www.haberX.com ,21.05.2005. 
125 İpek, A.g.m., s.117. 
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saptamadır. Ancak, kanunun kamu oyunca yeterli düzeyde ve doğru olarak algılanamaması ve 

kamu  oyunun yeterince aydınlatılamaması gibi nedenlerle uygulanma şansı kaçırılmıştır. 126  

4444

mli eksikliği sadece kayda giren vergisel olayları 

vergi

 Vergi 

kanu

amaya 

yöne

enetlerde "hamiline" ibaresi kullanılmaktadır. Hukuk 

sistem iz biraz geri kalmış, yani çağdaş ilke ve esaslara uygun bir hale getirilememiştir. Oysa 

vergi rak özel hukuk sağlıklı bir 

şekild

e çek 

     

 sayılı kanunla bu düzenlemenin yürürlük tarihi 2003 yılına ertelenmiş, 9.1.2003 tarihinde 

yayımlanan 4783 sayılı kanunla da yürürlükten kaldırılmıştır. 127  

Türk vergi sisteminin en öne

lendirmesi, bunun dışındaki olayların tespitini ve vergilendirmesini tam olarak 

yapamamasıdır. Getirilen her yasal düzenleme, vergi ödeyen kesimin vergi yükünün daha da 

artması sonucunu doğurmaktadır. Gerek idari uygulamalar ve gerekse denetim kayıtlı 

mükellefler üzerinde yoğunlaşmaktadır 

Bugünkü mevzuatımızın dili ağır, vergileme ile ilgili işlemleri çok karışıktır.

nları gözden geçirilerek metinler kısa ve kesin hükümlerle sadeleştirilmeli, herkesin 

anlayabileceği bir dil kullanılmalıdır.  

Vergi Mahkemeleri ve Danıştay kararlarının dikkatlice incelenmesi sonucunda görüleceği 

üzere, kararların dayanağını teşkil eden kanun maddelerinin yeterince açık ve uygul

lik olmamasından dolayı, Vergi Mahkemesi ve Danıştay'ca karar verilirken, Bakanlığın 

yayımladığı genel tebliğ, iç genelge, uygulama iç genelgesi gibi uygulamaya ışık tutan 

hususların dikkate alınmamasından dolayı vergi dairesi aleyhine sonuçlar doğmaktadır. 

Kararların idare aleyhine sonuçlanması idarenin mükellef nezdinde güvenilirliğini 

yitirmesine neden olmaktadır. Bu nedenle bu tür aksaklıkların giderilmesi amacıyla kanun 

koyucunun kanunu yayınlamadan önce içeriğini ayrıntılı olarak belirlemesi ve uygulamaya 

yönelik açıklamaların da olabildiğince kanun maddesinde yer alması uygun olacaktır. 128

Türkiye gümrüklerine hâlâ hakim değildir. Gümrüklerine hakim olmayan bir ülkede 

ithalat ve ihracatın kayıtlara geçmemesi, bütün bu ihracat-ithalat ve buna bağlı üretim 

sektörlerinin, perakende ticaret sektörlerinin, kayıt dışı kalmasına neden olmaktadır. Öte 

yandan Türk hukuk sisteminde çeklerde, s

im

 sistemi üst yapı sistemidir. Hukuk kuralı içinde,  altyapı ola

e düzenlenmezse bunun yansıması olan vergi sistemi de doğru bir şekilde kurulamaz. 

Dolayısıyla da vergilendirilecek olay, doğru şekilde ortaya çıkarılamaz. Hamiline yazılı sistem, 

nama yazılı hale getirildiği zaman, daha sağlıklı bir yapıya kavuşulacaktır. Çünkü hamilin

                                            
126 Salih Özel,”Türk Vergi Sisteminin Genel Değerlendirilmesi ve Son Değişiklikler”, Mali Çözüm, İSMMMO Yayın Organı, 
Sayı:51, Nisan, Mayıs, Haziran 2000, s. 62. 
127 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, Madde:1.  
128Karyağdı, A.g.e. 
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ve senetler, ekonominin kayıt dışı kalmasına ve vergilendirilecek gelirlerin daralmasına, vergi 

tabanının aşılmasına neden olmaktadır.129

layısıyla ilerde 

herha

müşavirlik 

mesle ine geçişin kolay olmasından dolayı istenilen etkinlik sağlanamamıştır.  

irlik mesleği bilgi ve davranış yönünden yüksek kaliteyi 

gerek be ve mali analiz teknikleri gibi konularda 

uzma

na getirmektedir. Çalışma 

stand

                                                

 

1.7.2.8. Muhasebe ve müşavirlik hizmetlerinin yetersizliği 

Muhasebeci ve müşavirler, devlet ile mükellef arasında bir köprü görevi görecek 

kişilerdir. Mükelleflerin kayıt ve beyanlarının yasalara uygunluğunu ve do

ngi bir işleme tabi tutulmamalarını sağlama görevi muhasebeci ve müşavirlerindir. 

Mükelleflerin vergi yasalarını uygulamakta güçlük çektiği zamanlarda, sorunlarının 

çözümü için başvurduğu muhasebeci ve müşavirlerin, yeterince bilgili olmaması  ya da vergiye 

yaklaşımlarının yasalara uymamak şeklinde olması giderilmesi mümkün olmayan sakıncalar 

doğurmaktadır. 130

3568 sayılı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik, Yeminli Mali 

Müşavirlik Yasası ile eskiye oranla oldukça iyi adımlar atılmıştır. Kısmen de olsa bu yasal 

düzenleme ile kayıt dışı faaliyetler kayıt altına alınmış, fakat yeminli mali 

ğ

Yeminli mali müşav

tirmektedir. İlgili tüm mevzuat, muhase

nlık düzeyi, bilgi ve iş ahlakı ve meslek disiplini konularında özel disiplini gerektiren 

yeminli mali müşavirlik mesleğinde bu niteliklere sahip olmayan bir takım kişilerin faaliyet 

gösteriyor olması şimdiden önemli sorunlar yaratmaya başlamıştır. Bu durum mükelleflerin 

kayıt dışı faaliyette bulunma eğilimleri için ortam meyda

artlarının, yetki ve sorumlulukların belli olmadığı bir ortamda çalışan kişilerden, 

mesleklerinin gereğini yerine getirebilmelerini beklememek gerekir.131  

 

1.7.3. İdari nedenler  

1.7.3.1. Vergi idaresinin etkin olmayışı  

Türkiye’deki temel sorunlardan birisi de idari yapılanmadaki eksikliklerdir. İdari 

yapılanmada öteden beri var olan bürokrasinin karmaşıklığı, çok başlılıktan kaynaklanan 

denetim yetersizliği ve birimler arası eşgüdüm eksikliği gibi olumsuzluklar, kayıt dışı 

çalışanların tespitini ve kayıt altına alınmasını zorlaştırmaktadır.  

 
129 Aslan , A.g.m. 
130 Aydemir, A.g.m., s.66. 
131 Eyidemir, A.g.m., s. 42. 
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Gelir idaresi bugünkü yapısıyla kayıt dışı ekonomiyle mücadele edebilecek yetkilerle 

donatılmış değildir. Gelir idaresinin taşra teşkilatı bugün itibariyle il yönetimi içinde yer 

alma

etersizdir. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele 

edilm

r ileri sürülmüştür.  

ğlı “Gelir 

İdaresi Başkanlığı “ şeklinde  örgütlenmiştir. Başkanlığın taşra teşkilatı ise  doğrudan merkeze 

bağlı i dairesi başkanlıkları ile vergi dairesi başkanlığı kurulmayan yerlerde bu Kanunun 

24 ve 25 inci maddelerindeki görev ve yetkilere haiz vergi dairesi müdürlükleri şeklinde 

örgüt

                                                

ktadır. Bu durum bir yandan taşra teşkilatının mevcut yetkilerini kullanmasında sorunlar 

doğurmakta diğer yandan idari hiyerarşideki basamak sayısını çoğaltmak suretiyle bürokrasiyi 

artırmakta, vergi idaresinin çabuk hareket edebilme kabiliyetini azaltmaktadır.  

Vergi idaresi taşra teşkilatı sahip olduğu idari (politika tespiti, kaynakların tahsisi, 

harcama yetkisi gibi) yetkiler bakımından çok y

ek isteniyorsa merkezi idare yanında, taşradaki gelir idaresi de daha geniş yetkilerle 

donatılmalıdır. Bugünkü haliyle gelir idaresi gerek yetkililer gerekse kaynakların tahsisinde 

merkezi ön planda tutan bir yaklaşım içindedir.  

Gelir idaresinin etkinleştirilmesi amacıyla, yeniden yapılandırılması konusunda bugüne 

kadar çeşitli önerile

Gelir idaresinin Maliye Bakanlığı içerisinde “müsteşarlık” veya bağımsız bir “Türk Vergi 

Kurumu” şeklinde örgütlenmesi veya ayrı bir Gelirler Bakanlığının oluşturulması şeklindeki 

öneriler, değişik çevrelerce dile getirilmektedir. Bu çerçevede, taşra teşkilatının doğrudan 

merkezdeki gelir birimine bağlanarak merkez-taşra ilişkisinin sürekli bilgi iletişimine olanak 

sağlayacak şekilde örgütlenmesi istenmektedir.132

Gelir idaresi, 16.05.2005 tarihinde 5345 sayılı kanunla Maliye Bakanlığına ba

 verg

lenmiştir.133  

Ancak Gelir İdaresi Yasasının ihtiyaçları karşılamadığı, IMF dayatması ile yapıldığı, yasa 

ile birlikte vergi denetiminin çok parçalı hale getirildiği,vergi denetiminin eşgüdümlü  olması 

gerekirken 5 unsur tarafından yapılmasını getirdiği, yasayla vergi denetmenlerinin “nereden 

buldun” sorusunu sorma hakkının ellerinden alınarak elinin kolunun bağlandığı, maliye 

çalışanlarının özlük haklarını da elinden aldığı, yasanın vergi adaletsizliğini ve yüzde 50’lere 

varan kayıtdışılığı önleyecek maddeleri içermediği şeklinde eleştiriler yapılmıştır. 134

 

 

 

 
132 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, A.g.e., s. 6-38. 
133 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun. 
134 www.evrensel.net.İşçi-Sendika, “Gelir İdaresi Yasası İhtiyaçları Karşılamaz”, 23.05.2005. 
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1.7.3.2. Vergi yargı organlarının etkin olmayışı  

Vergi sisteminin son halkası ve son karar yeri vergi yargısıdır. Vergisel konularda ortaya 

çıkan

r. 

Yarg

si için, her şeyden önce 

vergi yargısı organlarının üyelerinin de en az Maliye denetim elemanları kadar ciddi bir işe 

alma si gerekmektedir. Maalesef, günümüzde vergi yargısı 

bilirk

atrah takdirlerine karşı vergi 

müke

tay’da ise %83,9 oranında onama kararı verilmiştir. Takdir 

komi

in yetersizliği  

ürkiye’de vergi denetimi nicelik itibariyle yeterli olmadığından, mükellefler vergi 

denetiminden çekinmemektedirler. 

                                                

 uyuşmazlıkların yasalar çerçevesinde değerlendirilerek sonuca bağlandığı yargı 

organları; bu işlevleriyle yalnızca uyuşmazlıkları çözmekle kalmaz, aynı zamanda kararları ile 

geriye doğru bir etki yaratarak, vergi denetimine, vergi idaresine ve vergi yasalarına da yön 

verir. Bu anlamda vergi yargısı, sistemin derleyicisi ve toparlayıcısı durumundadır. Yargı 

organlarında ortaya çıkan kararların çelişkili olması, uzun zaman alması ya da yasalara uygun 

bulunmaması, hem mükelleflerin hem de vergi idaresinin sisteme olan inancını zayıflatı

ının başarısızlığı hukuk sistemine inanan insanların son başvuru yeri, sığınağı olan yargı 

organlarına karşı güvensizliği beraberinde getirir. Bu durumda, kişi ve kurumlar 

uyuşmazlıklarını yasaların öngördüğü zeminin dışına çıkarak çözmeye kalkışırlar. Bu aşama 

ise tüm vergi sisteminin çöküşüne neden olabilir.135

Vergi  denetimi sonucu yapılan uygulamalardan sonuç alınabilme

 ve eğitim sürecinden geçirilme

işi yargısı haline gelmiş bulunmaktadır. İnceleme elemanlarının yazdığı raporlar, birçoğu 

inceleme elemanı kadar iyi bir eğitim safhasından geçmeyen vergi hakimlerinin önüne 

gelmekte, vergi hakimleri bu konuları daha çok bilirkişi incelemelerine havale etmektedir. 136

İnceleme elemanlarının raporlarına dayanarak yapılan m

lleflerinin açtıkları davalarda vergi mahkemelerinde %59,3 vergi mükellefi lehine, %17,8 

ise aleyhine karar verilmiştir. Danış

syonlarınca yapılan matrah takdirlerinde ise, vergi mükellefleri tarafından vergi 

mahkemelerinde açılan davaların %65’i kabul, %8,1’i red edilmiştir.137

 

1.7.3.3. Denetim

Vergi kayıp ve kaçağına neden olan ve dolayısıyla kayıt dışı kalan bir ekonomik 

faaliyetin vergi idaresi tarafından izlenmesi ve denetlenmesi şarttır. Vergi idaresi tarafından 

izlendiğine ve vergi denetimine tabi tutulacağına inanmayan bir mükellef, ekonomik 

faaliyetlerinin bir çoğunu kolaylıkla kayıt dışında yürütecektir. 

T

 
135 Aydemir, A.g.m., s.45. 
136 Özcan Sarı , “Vergi Denetiminde Sorunlar ve Yeni Yaklaşımlar”, XVII.Türkiye Muhasebe Kongresi, A.g.e.,s.447.  
137 Nihal Saban,Türk Yargı Sisteminin Etkinliği Araştırma Projesi Vergi Yargısının Etkinliği Araştırma Raporu , İstanbul, 
2000, (www.ceterisparibus.net.)’den.  
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Vergi idaresinin en önemli görevlerinden birisi, vergi yasalarının etkin bir şekilde 

uygu

i, bir yatırımın üretime dönüşmesi süreci içinde çok sayıda 

kamu idaresini içine alan 172 imzanın gerekli oluşu vb. nedenlerle işletmelerin ağır bir 

bürok aktadır. Yatırım ve üretim süreci içinde 

belirt yatırım maliyeti” ise işletmeleri kayıt 

dışı ç

un olmaması, kamu 

kurum

leşme  

ciddi bir konunun, benzeri hiçbir gelişmiş ülkede olmayan muhtarlık gibi yetersiz bir kurumla 

izlenmeye çalışılıyor olması da başlı başına bir sorundur. Normal koşullarda, insanların 

                                                

lanıp uygulanmadığını kontrol etmektir. Ancak, bugün ülkemizde vergi mükelleflerinin 

yaklaşık %3-4’ü incelenmekte ve yapılan vergi incelemelerinin de etkin olduğu 

söylenememektedir.  

Etkin vergi denetiminin yokluğu, kayıt dışı çalışan mükellefle, kayıt içinde çalışan 

mükellef arasında haksız rekabete neden olmakta, kayıt dışı faaliyette bulunan kesim devamlı 

gelişirken, diğerleri devamlı küçülmekte ve hatta yok olmaktadır. Bu durum dürüst çalışan 

mükellefi de rekabet edebilmesi için kayıt dışı işlem yapmaya zorlamaktadır. 138

 

1.7.3.4. Bürokratik işlemlerin fazlalığı  
Kayıt dışı ekonomiyi besleyen bir diğer neden de kamu yönetiminin etkin çalışmaması ve 

ortaya çıkan “aşırı“ bürokrasidir. Bürokrasinin hizmete dönük değil “cezacı” bir yaklaşım takip 

etmesi, girişimciye “potansiyel suçlu” olarak davranılması, işletmelerin zamanının % 20’sinin 

bürokratik işlemlerle heba edilmes

 

ratik iş yükü ile karşı karşıya oldukları vurgulanm

ilen türden bürokratik yükümlülüklerin doğurduğu “

alışmaya itmektedir.  

Bunun yanında, kamu idareleri arasında eşgüdüm ve koordinasyon

ların bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı imkanlardan yeterince yararlanmaması  

da etkin bir kamu yönetiminin oluşturulmaması sonucunu doğurmaktadır. Etkin olmayan bir 

kamu yönetimi ise ortaya çıkardığı sosyal maliyetler yanında işletmelerin rekabetçi güçlerini 

olumsuz yönde etkilemektedir. 139

 

1.7.4. Sosyolojik, psikolojik ve siyasi nedenler 

1.7.4.1. Nüfus artışı , iç göç ve çarpık kent
 
Nüfusun hızla artması, bölgeler arası gelişmişlik farkının yarattığı iç göç olgusu ve çarpık 

kentleşme Türkiye’nin karakteristik özelliklerinden biri haline gelmiştir.  

Nüfusun hareketli olduğu kentlerde  insanların ikametgahları bile  izlenemezken 

ekonomik faaliyetlerin ve elde edilen gelirlerin izlenmesi  olanaksızdır.  Ayrıca ikametgah gibi 

 
138 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, A.g.e., s.34. 
139 Naci Ağbal,”Büyüyen Kayıtdışı Sektör”, Yaklaşım, Sayı 113, Mayıs 2002, s. 45. 
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ikametgahını izleyebilecek sağlıklı bir yapı yokken,  bir de bu derece yüksek nüfus 

hareketliliğinin olduğu ülkemizde, vergi idaresinin ve diğer ilgili birimlerin kayıt dışı yaşamı, 

faaliy

ın istendiği ölçüde düzenlenememesine neden 

olmaktadır. Hızlı kentleşme ile ortaya çıkan bir takım ihtiyaçların karşılanması konusunda 

yasal ini 

kurum

de, halkın da ahlak 

kural

                                                

eti ve geliri kavrayabilmesi beklenemez. 140

Köyden kente göç ve nüfus artışına bağlı hızlı kentleşme sonucu ortaya çıkan gecekondu 

olgusu, kayıt dışı ekonominin gelişimi açısından özel bir öneme sahiptir. Gecekondular 

önceleri kent yoksullarına yaşam olanağı sağlaması ve Hazine arazilerine yapıldığından 

bireysel çıkarlara ters düşmemesi nedeniyle yasal olmasa da toplumsal olarak meşru 

sayılmıştır. Bu durum kayıt dışılığı meşru gören değer yargılarının yerleşmesi açısından 

önemlidir. 141

Sonuç olarak hızlı nüfus artışına ve bazı bölgelerin nispi geri kalmışlığına paralel biçimde 

boyutları genişleyen çarpık kentleşme olgusu, hukuk siteminin işletilememesine  vatandaşın 

takip edilememesine ve toplum hayatın

 kurumlar yetersiz kalmakta, bu kurumların yerini yasa dışı kişiler alarak faaliyetler

laştırmaya başlamakta ve en kötüsü bu faaliyetlere karşı hoşgörülü davranma geleneği 

oluşmaktadır. Gerek yasal, gerekse yasadışı faaliyetlere yönelerek, geçimini sağlamaya ya da 

daha fazla haksız kazanç elde etmeye çalışan kişileri izleyebilmek, devletin hiçbir kurumu için 

kolay olmamaktadır. Böylesi bir ortamda vergi idaresinin hem elde edilen geliri, hem de gelir 

elde edenleri izleyebilmesi olanaksızdır. 142

 

1.7.4.2. Ahlaki normların değişmesi, suça bakış açısı ve yaptırımların etkinsizliği  

Ahlak, iyi bir sosyal düzen için temel kurumsal altyapılardan birisidir. Ahlakın tesis 

edilmemiş olduğu toplumlarda hukuk, tek başına sosyal düzenin iyi işlemesini sağlayamaz. Bu 

bakımdan ahlak, iyi bir sosyal düzenin inşası için gereklidir, dahası zaruridir. Öncelikle devlet 

yöneticilerinin kendilerinden beklenen şekilde ahlaki davranmamaları halin

larını hiçe saymaları ve ahlaka uygun olmayan davranış ve eylemlere yönelmeleri 

kaçınılmaz olur. Devlet yönetiminde rüşvet, yolsuzluk, torpil vesaire hastalıkların  ortaya 

çıkmasının birinci derecede sorumluları devlet yöneticileridir. Bu tür siyasal hastalıkların 

zamanla tüm topluma bulaşıcı bir hastalık gibi yayılması tehlikesi mevcuttur. Siyasal ahlakın 

dejenerasyonu, hukuk sistemini de deformasyona uğratır. Toplumsal ahlakın genel olarak 

 
140 Aydemir, A.g.e., s.58.  
141 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, A.g.e., s.3.  
142 Aydemir, A.g.e.s., 59.  
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yozlaşması  vergi ahlakı üzerinde  de son derece olumsuz sonuçlar doğurur. Vergi ahlakının 

bozulduğu bir toplumda ise vergi dışı piyasa ekonomisi daha da genişler.143

Toplumun vergi kaçırma suçuna bakış açısı ile vergi ödeme gayreti arasında çok sıkı bir 

ilişki vardır. Mükelleflerin, vergi yasalarının ve esas olarak da kamu vicdanının vergi 

kaçırmayı basit, sıradan, yüz kızartıcı olmayan ve dolayısıyla da hoş görülebilir bir olgu olarak 

görmesi ekonomik faaliyette bulunanların gelirlerini kayıt dışına çıkarmalarında önemli rol 

oyna kılırsa, kayıt dışı ekonomiyi ortaya çıkaran 

neden

asalarla konulan vergilerin toplanmasında en etkili araç olan 

cezal

ın dahi yoruma 

girme

 istemezler.  

yle vergiye karşı koymanın 

farklı

esi şeklinde olabilir (vergiden kaçınma) 

olunu yeğledikleri halde, küçük ve orta ölçekli 

işletm ğrudan vergi kaçakçılığına başvururlar. Sabit ve dar gelirli ücretliler ise 

ayakl

                                                

r.Eğer vergi ödeme iradesi mükellefe bıra

ler olarak belirtilen her bir konu vergi ödememe gerekçesi olarak ileri sürülerek vicdani 

rahatlık sağlanabilir. Bu nedenle y

arın iyi tanımlanması ve işletilmesi gerekmektedir. Belirsiz yoruma açık cezaların 

uygulanmasında her zaman güçlükler vardır. Vergi cezaları, yargı organların

sini gerektirmeyecek belirlilikte olmalıdır. Yoruma açık cezalar, uygulamada adaletsizlik 

yaratmaya uygun ortam hazırlar. 144

 

1.7.4.3. Mükellefin vergiye karşı direnci 
 

Dünyanın hiçbir yerinde gelir elde edenler, bu gelirlerinin önemli bir kısmını devlete 

vergi olarak ödemek

Vergi konusunda uzlaşmanın sağlanamamış olması nedeni

 biçimlerde ortaya çıktığı görülmektedir. Bunlar dört grupta toplanabilir: 

-Bireysel olarak ya da topluca kamu gücüne karşı baskı yapılabilir. Örneğin bir verginin 

kabulü sırasında parlamento üzerinde veya vergilendirme işlemleri ile ilgili mali idare üzerinde 

baskı yapılabilir ki, bu her zaman suç niteliğinde değildir.  

-Hukuksal yollarla daha az vergi ödenm

-Doğrudan doğruya vergi kanunlarına ve mali idarenin uygulamalarına karşı gelinebilir 

(vergi kaçakçılığı), 

-Ayaklanmaya yakın biçimde vergiye karşı koyma olabilir.  

Hemen belirtmek gerekirse; vergiye karşı koyma yolları, zamana, ekonomik ve sosyal 

sınıflara göre değişik biçimlerde olabilir. Örneğin büyük sanayici ve işadamları hukuksal 

yollardan yararlanarak vergiden kaçınma y

eler do

anmaya yakın yöntemleri seçebilirler.  

 
143 Aktan, A.g.e. 
144 Aydemir, A.g.m., s.51. 
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Sonuçta, vergiye karşı direnç; insanın doğasında vardır ve uygun zemin oluştuğu zaman 

daha az vergi ödemenin ya da hiç vergi ödememenin yolları aranır. 145   

Bu durumu en aza indirebilmek için, verginin aslında kamu hizmetinin bir karşılığı 

olduğu, vergiler ödenmediği takdirde kamu harcamalarının enflasyonist etkiler  doğuran 

borçlanma ile karşılanacağının ve bedelin er geç yine kendilerince ödeneceğinin mükelleflere 

iyi anlatılması büyük önem taşımaktadır. 146

 

1.7.4.4. Mükelleflerin devlet harcamalarına bakış açısı  
Vergiye karşı dirençte etkili olan faktörlerden biri de vatandaşların devlet harcamalarına 

bakış kelleflerin  üzerinde durdukları konulardan biri toplanan 

vergi

töre kayma eğilimlerini artırıcı bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. 

sebebiyle oluşan vergi dışı fonlarla birlikte, tahsil edilemeyen vergi aslı ve cezalarını devlet 

hazinesine kazandırmak ve ekonomik istikrarı sağlamak için çıkarılmıştır. Vergi yargısında 

                                                

 açısıdır. Vergi ödeyen mü

lerin nerelere ve nasıl harcandığıdır. Eğer toplumda toplanan vergilerin kötü harcandığına 

ilişkin genel bir kanı oluşmuşsa, mükellefin vergiye karşı direnci artmaktadır. Zaman zaman 

kamuoyuna da yansıyan kamu ihalelerinde yolsuzluk, hayali ihracat, örtülü ödenek tartışmaları 

vatandaşların ödedikleri vergilerin harcandığı yerler konusundaki kuşkularını artırıcı 

niteliktedir. Bu tür gelişmeler vergi ödemekle yükümlü vatandaşların vergi ödememek için 

kayıt dışı sek 147

 

1.7.4.5. Mali af beklentisi  

Mali af, idare ile mükellef arasında barış ya da uzlaşma olarak kısaca tanımlanabilirse de, 

esasen vergi kanunlarına aykırı hareket edenlere karşı uygulanan idari ve hukuki yaptırımların 

ortadan kaldırılmasıdır. Devlet mali af yasaları ile kendi koyduğu kuralların bozulmasına karşı 

yaptırım olarak kullandığı cezalandırma hakkından vazgeçmektedir. Bir başka deyişle mali af, 

vergi mükelleflerinin ziya uğrattıkları vergiyi gönüllü olarak geri ödemeleri için bir zaman 

fırsatıdır. 148

Ülkemizde sonuncusu 27.02.2003 gün 4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu (kamuoyunda ve 

halk arasında “Af Kanunu” olarak adlandırılan) olmak üzere 36 kez af kanunu çıkarılmıştır.  

1980 öncesi mali aflar genellikle siyasi gerekçeler için çıkarılırken, 1980 sonrası mali 

aflar, geçmişte kalan yüksek enflasyon, döviz dar boğazı, siyasi ve ekonomik istikrarsızlık 

 
145 Şinasi Aydemir, Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi, İstanbul, 1995, s.47. 
146Nihat Işık-Mustafa Acar, ”Kayıtdışı Ekonomi: Ölçme Yöntemleri, Boyutları, Yarar ve Zararları Üzerine Bir Değerlendirme” 
Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı:21, Temmuz-Aralık 2003, s.122. 
147 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı , A.g.e., s.4. 
148 Zeynep Arıkan ve Hatice Yurtsever, ”Türkiyede Mali Affın Nedenleri, Etkileri ve Sonuçları-1”,Yaklaşım, Sayı 136, Nisan 
2004, s.59. 
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meydana gelen tıkanmalar ve vergi idaresinin etkin çalışmaması mali affı gündeme getiren 

diğer sebeplerdendir.149

Ülkemizde, af kanunları ıslah edici olmaktan çıkmış, vergi kaçakçılığını ve kayıt dışı 

ekonomiyi özendirici bir duruma gelmiştir. Vergi afları popüler ifadeyle “bir kereye mahsus ve 

son defa” olmak üzere gündeme getirilmiş, tahsilatı hızlandırma amacıyla yapıldığı gerekçe 

gösterilmiş ancak, 1950 yılından sonra vergi aflarının arası 10 yılı geçmemiş, tahsilatın 

hızlandırılması gerekçesi ise af beklentisi nedeniyle mükelleflerin ödemelerini geciktirmeleri 

ile sonuçlanmıştır.150

Sıklıkla vergi affı çıkarılmasının nedeni toplumda sağlıklı bir vergi kültürünün 

oluşm

yan bireylerin 

böylesine etkili bir aracın önemini kavrayamamaları, o ülkede toplumsal dayanışma bilincinin 

olma indir ki Türkiye’de vergi kaçıranlar toplumsal baskı altında 

değil

kanunları uygulayanlar, kanunların oluşumuna 

katılam

bir diğer deyişle devletin saygınlığını yitirmesi, ekonomik faaliyetlerin 

kayıt d

                                                

amasıdır. Oysa vergi bir ülkede hızlı ve dengeli ekonomik gelişmeyi sağlamanın, sosyal 

ve kültürel değişmeleri gerçekleştirmenin en etkili aracıdır. Bir ülkede yaşa

dığını gösterir. Bunun iç

dirler. Aksine bu kişiler toplumda hoşgörü ile karşılanmakta ve “işbilir” olarak 

görülmektedirler. 

Yaratılan böyle bir ortamda kaçakçılar çok daha rahat davranmakta, vergi ödeme 

konusunda yasaların değil kendi iradelerinin geçerli olduğunu bilmektedirler. 151

 

1.7.4.6. Siyasi nedenler  

Türkiye’de kayıt dışı ekonominin boyutlarının artmasının nedenlerinden biri de siyasi 

yapıdır. Gelişmiş ülkelerin demokrasilerinde, devletin vatandaşı denetlemesinin yanında, 

vatandaş da devleti denetleme hakkına ve yetkisine sahiptir. Türkiye’deki demokrasi anlayışına 

göre ise, kanunlara tabi olanlar ve 

amakta ve ayrıca vatandaşlar da devleti denetleme hakkına sahip olamamaktadırlar. 

Kanunların oluşumuna katılamayan veya kanunların uygulanmasını denetleyemeyen 

vatandaşlar, tepkilerini kayıt dışı faaliyetlere kayarak ortaya koyabilmektedirler. Devlete 

bağlılığın azalması, 

ışında tutulmasının toplum tarafından hoşgörüyle karşılanmasına neden olarak kayıt dışı 

ekonominin gelişmesine yol açmaktadır.152

 
149 Muharrem Erim, ”Mali Affın Suç Psikolojisi Açısından Doğurduğu Sonuçlar ve Vergi Hasılatına Etkisi”, Vergici ve  
Muhasebeci ile Diyalog, Sayı 186, Ekim 2003, s. 98. 
150 Yavuz Akbulak ve A.Koray Tahtakılıç, ”Kayıtdışı Ekonomi Üzerine Düşünceler”, Banka-Maliye ve Ekonomik Yorumlar 
Dergisi, Mart 2003, s.24-25. 
151 Fidan, A.g.e, s.68. 
152 Sarılı,a.g.m.,s.42. 
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Siyasi iktidarlar, genellikle baskı gruplarının, oy temin ettikleri çevrelerin istekleri 

doğrultusunda kararlar alarak, oy uğruna vergilendirme ile ilgili gerekli yasal düzenlemeler 

yapabilmekte, bazı kesimlerin vergi yükünü azaltırken, bazı kesimlerin vergi yükünü de 

artırabilmektedirler. 

Ayrıca siyasi partilerin vergileme konusunda değişik görüşleri, birbirinden zıt 

uygulama projeleri bulunduğundan, politik istikrarın bulunmadığı bir ülkede her seçim 

döneminde, ayrı siyasi partilere mensup mükelleflerin beklentileri de başlamaktadır.  

Siyasi partilerce kendi programları çerçevesinde hazırlanan ve her şeye yeniden 

başlanacağı kanaati oluşturan vergi paketleri ve projelerinin çokluğu, kamuoyunda mevcut 

haliy di ve istikrarlı vergi politikası olmadığı izlenimini de uyandırmakta, vergi 

mükellefleri kendi kararlarıyla şahsi menfaatlerini korumaya çalışmaktadırlar.  153
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153 M.Bülent Aydın, ”Kayıt Dışı Ekonomi-Vergi Denetimi-İdari Yapı-2”, Maliye ve Sigorta Yorumları, Sayı: 458, 15 Şubat 
2006, s.77. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
 

2.  MUHASEBE HAKKINDA GENEL BİLGİLER, MUHASEBEDE HATA VE 

HİLELER VE MUHASEBE DENETİMİ  

2.1. Muhasebenin Tanımı  

Muhasebe bir ya da birkaç şahıs tarafından yapılan ekonomik faaliyetlerin kaydına 

olanak veren kuralları öğreten bir bilimdir. 

Muhasebe hesap bilimidir ve işletmenin varlıklarında ve kaynaklarında değişime neden 

olan mali nitelikteki olayları  metodlu bir şekilde kaydetmeyi  öğretir.  

e ve kaydetmeye ve belli bir dönem sonunda son durumu 

tespit

ımlarda ekonomik olayların kaydı, işletmenin çeşitli değerlerinin tespit ve 

kontr almış 

bulun

nci tanım muhasebenin bilim olduğunu, ikincisi ise teknik olduğunu 

göstermektedir. 

a muhasebeyi aşağıdaki gibi tanımlamak mümkündür.  

dilebilen işlemlere (ticari işlemler) ait bilgilerin ilgili 

kayn ının saptanması, kaydedilmesi, sınıflandırılması, elde 

edile şilere sunulması ve bu bilgilerin analiz edilip 

yorum

-İşletme içi bilgi gereksinmesi, 

-İşletme içi ölçümleme gereksinmesi, 

                                                

Muhasebe işletmelerin başlangıç durumunu çıkarmaya, bu durumu değiştiren bütün değer 

hareketlerini para birimiyle izlemey

 etmeye olanak veren bir bilimdir.  

Bütün bu tan

olü, elde edilen sonuçların ortaya konması gibi muhasebenin temel amaçları yer 

maktadır. Bununla beraber muhasebe için yapılan bütün tanımları ikiye ayırmak yerinde 

olur.  

Gerçekten bir kısım yazarlar muhasebenin bilim olduğunu, diğer bir kısım ise san’at ve 

teknik olduğunu öne sürmüşlerdir.  

Yukarıdaki biri
154

Bu kısa açıklamalardan sonr

Muhasebe; İşletmenin varlıklarında ve kaynaklarında değişme yaratan tamamen veya 

kısmen mali nitelikteki ve para ile ifade e

aklardan toplanması, doğruluklar

n sonuçların rapor halinde ilgili ki
155lanmasıdır. 

 

2.2. Muhasebenin Amacı  

Muhasebe sistemi hemen hemen her örgütte yer alan temel sayısal bilgi sistemidir. Bu 

sistem üç farklı amaçla bilgi sunmalıdır.  

 
154Mehmet Ali Canoğlu, ”Vergi Hukukumuzun Muhasebeden İstedikleri”, Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog Dergisi, 
Temmuz-Ağustos 1997, s.5. 
155 Nihat Küçüksavaş, Genel Muhasebe İlkeler ve Uygulaması, Genişletilmiş 7. Baskı, Beta Yayın, İstanbul,1998, s. 5. 
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-İşletme dışı bilgi gereksinmesi. 

İşletme içi bilgi gereksinmesinde maliyet yönetimi ve faaliyetlerin planlanması ve 

kontr

i gereken ürünlerin seçilmesi, teçhizatlara yatırım yapılması ve 

işletm ünü kapsayan politikaların belirlenmesi ve uzun vadeli planlama yapılması gibi 

konu e taktiksel kararlar almalarında bilgiye ihtiyaç vardır.  

raporlanarak 

gider

gittik uhasebe şu avantajları sağlar: 

ağlıklı bir biçimde 

yöne lar 

ari olaylar nedeniyle tüccarlar arasında delil olarak kabul edilebilir. 

ğı verir ve böylece milli ekonominin 

gelişimi de kontrol edilir. 

ından kesin bilgiler sağlar. Kamu iktidarlarının 

tehlik

avramları  

 ve güvenilir bir bilgi kaynağı olabilmesi 

bakım tutulmasında ve sonuçlarının sunulmasında vazgeçilmez 

koşullardır. Bu nedenle de muhasebe uygulamalarına temel bir dayanak oluşturmaktadır.  

                                                

olü hususunda yöneticilere bilgi sunulmaktadır.  

İşletme içi ölçümleme bilgi gereksinmesinde, mal ve hizmetlerin fiyatlandırılması, önem 

verilmesi ve önem verilmemes

enin tüm

larda yöneticilerin stratejik v

İşletme dışı bilgi gereksinmesinde, yatırımcılar, hükümet otoriteleri ve diğer işletme 

dışındaki menfaat gruplarının bilgi ihtiyaçlarının finansal tablolar yardımıyla 

ilmesi söz konusudur. 156

 

2.3. Muhasebenin Önemi  

Bugün muhasebenin teşebbüslerin ticari hayatında ve milli ekonominin kontrolünde 

çe artan bir rolü vardır. Teşebbüs yönünden m

Bir kontrol ve açıklık organı olması nedeniyle teşebbüsün s

tilmesini ve düzgün işleyişini sağ

Ticari ilişkilere sağlam temeller hazırlar 

Hakim tarafından tic

Teşebbüslerin finansal hayatlarını düzenler. 

Milli ekonomi yönünden ise muhasebe aşağıdaki avantajları sağlar: 

Tasarrufun korunmasını sağlar. 

Ticaret ve endüstrinin gelişmesine kontrol olana

Kamu iktidarlarına vergi matrahları bakım

ede olduğunu gördüğü bazı endüstrileri koruması, genel faaliyetin gelişimi bakımından 

bazı vergileri azaltması ya da artırması, ihracatı teşvik etmek veya yüküm altına sokmak gibi 

konulara el atması olanağı hazırlar.157

 

2.4. Muhasebenin Temel K

Muhasebenin temel kavramları, sağlıklı

ından muhasebe kayıtlarının 

 
156 Reşat Karcıoğlu, Stratejik Maliyet Yönetimi Maliyet ve Yönetim Muhasebesinde Yeni Yaklaşımlar, Erzurum, 2000, s.7. 
157 Canoğlu, A.g.m., s.7. 
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Bu kavramlara dayanmadan üretilen muhasebe bilgilerinin sağlıklı ve güvenilir 

olam

mları şunlardır: 

ı 

ı  

  

  

dirme Kavramı  

.Tam Açıklama Kavramı  

nı, yerini ve amacını göstermektedir. Sosyal sorumluluk 

kavra

timinde gerçeğe uygun, tarafsız ve dürüst 

davra

dan daha düşük 

gösterilmesi de sosyal sorumluluk kavramı ile bağdaşmaz.” Ancak Sosyal Sorumluluk 

Kavr r eğitim yanında hukuk kuralları ile de desteklenmelidir. Bunun 

                                                

ayacağı da gayet açıktır. 158

Muhasebenin temel kavra

1.Sosyal Sorumluluk Kavram

2.Kişilik Kavramı  

3.İşletmenin Sürekliliği Kavramı  

4.Dönemsellik Kavram

5.Parayla Ölçülme Kavramı

6.Maliyet Esası Kavramı

7.Tarafsızlık ve Belgelen

8.Tutarlılık Kavramı  

9

10.İhtiyatlılık Kavramı  

11.Önemlilik Kavramı  

12.Özün Önceliği Kavramı  

 

2.4.1. Sosyal sorumluluk kavramı  

Bu kavram, muhasebenin işlevini yerine getirme hususundaki sorumluluğunu belirtmekte 

ve muhasebenin kapsamını, anlamı

mı; muhasebenin organizasyonunda, muhasebe uygulamalarının yürütülmesinde  ve mali 

tabloların düzenlenmesi ve sunulmasında, belli kişi veya grupların değil, tüm toplumun 

çıkarlarının gözetilmesi ve dolayısıyla bilgi üre

nılması gereğini ifade eder. 159

Özetle; bu ilkeden anlaşılan, muhasebenin kamuya bilgi vermesidir. Bu bilgi verilirken 

de tüm kişi ve kuruluşlar dikkate alınarak gerçeğe uygun, tarafsız ve sosyal sorumluluk 

duygusu ile hareket edilmesini gerektirmektedir.  

Bu husus, muhasebenin mesleki ve ahlaki sorumluluğunu ifade etmektedir. “Bir 

bankadan kredi alınırken işletmenin durumunun olduğundan iyi gösterilmesi bu ilke ile çatışır 

ya da devlete ödenecek verginin hesaplanmasında işletmenin karını olduğun

amı, mesleki ve ahlaki bi

 
158 Neşe Çarpraz, Bağan Gidersoy ve Kenan Aydemir, ”Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri, Muhasebenin Temel 
Kavramları ve Uygulanabilirlik sorunları”,Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, Sayı 164, Aralık 2001, s.96. 
159 Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği, Sıra No:1.  
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yanın

eğin; 

işletm fından yapılan bir satış sonucu alınan nakit, işletme sahibinin cüzdanına değil, 

işletm meden ancak borç alabilir. Aynı şekilde işletme 

sahib

aksızın, sürdürüleceğini ifade 

eder. Bu nedenle işletme sahiplerinin yada hissedarlarının yaşam süreleriyle bağlı değildir. 

İşletm et esasının temelini oluşturur. 

sellik kavramı; işletmenin sürekliliği kavramı uyarınca sınırsız kabul edilen 

ömrü

 göre muhasebeleştirilmesi, 

hasıla

liğinin bulunmadığı veya ortadan kalktığı 

durum

iden açılır. 

                                                

da işletmelerin işletme dışında bilgi vermemeleri ya da bundan çekinmeleri ve sadece 

yasal zorunlulukları yerine getirmeleri uygulamada karşılaşılan sorunlardır. 160

 

2.4.2. Kişilik kavramı  

Bu kavram; işletmenin sahip veya sahiplerinden, yöneticilerinden, personelinden ve diğer 

ilgililerden ayrı bir kişiliğe sahip olduğunu ve o işletmenin muhasebe işlemlerinin sadece bu 

kişilik adına yürütülmesi gerektiğini öngörür. 161

Muhasebe işlemleri ayrı bir kişilik olan “muhasebe kişiliği” için tutulur.Bundan  dolayı 

muhasebenin işletme sahibinden farklı ve ayrı bir “hesapsal kişiliği” mevcuttur. Örn

e tara

enin kasasına girer. İşletme sahibi işlet

inin özel bir gideri işletmenin kasasından ödenmiş ise bu gider, işletmeye ait 

olmadığından işletme için bir gider olmayıp işletme sahibine borç para verilmiş sayılır. 162

 

2.4.3. İşletmenin sürekliliği kavramı  

Bu kavram, işletmelerin faaliyetlerini bir süreye bağlı olm

enin sürekliliği kavramı maliy

Bu kavramın, işletmeler açısından geçerliliğinin bulunmadığı veya ortadan kalktığı 

durumlarda ise, bu husus mali tabloların dipnotlarında açıklanır. 

 

2.4.4. Dönemsellik kavramı  

Dönem

nün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden 

bağımsız olarak saptanmasıdır. Gelir ve giderlerin tahakkuk esasına

t, gelir ve karların aynı döneme ait maliyet, gider ve zararla karşılaştırılması bu kavramın 

gereğidir.  

Bu kavramın, işletmeler açısından geçerli

larda ise, bu husus mali tabloların dipnotlarında açıklanır. 163

Defterler hesap dönemi itibariyle tutulur. Kayıtlar her hesap dönemi sonunda kapatılır ve 

ertesi dönem başında yen

 
160 Çarpraz-Gidersoy- Aydemir,  A.g.m., s.97.  
161 Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği, Sıra No:1.  
 162Çarpraz-Gidersoy- Aydemir,   A.g.m., s.98.  
163 Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği, Sıra No:1.  
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Hesap dönemi normal olarak takvim yılıdır. 

Şu kadar ki, takvim yılı dönemi faaliyet ve muamelelerinin mahiyetine uygun 

bulun

eniden işe başlama ve işi bırakma hallerinde, hesap dönemi içinde bir yıldan eksik olan 

faaliy

 tablolardan yararlanacak olan çıkar gruplarını 

yanıl

ştir. 166

 bu durum, mükelleflerin 

serm

tur. Bu açıdan mükelleflerin 

                                                

mayanlar için, bunların müracaatı üzerine Maliye Bakanlığı 12’şer aylık özel hesap 

dönemleri belli edebilir. 

Y

et süresi hesap dönemi sayılır. 

Bu maddeye göre özel hesap dönemi tayin edilenlerin ticari ve zirai kazançları hesap 

dönemlerinin kapandığı takvim yılının kazancı sayılır. 164

 

2.4.5. Parayla ölçülme kavramı 

Parayla ölçülme kavramı, parayla ölçülebilen iktisadi olay ve işlemlerin muhasebeye 

ortak bir ölçü olarak para birimiyle yansıtılmasını ifade eder.  

Muhasebe işlemleri ulusal para birimine göre yapılır. 165

Bu ilkenin uygulanabilirlik sorunu enflasyonlu dönemlerde paranın satın alma gücündeki 

değişmeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü enflasyon dönemlerinde tarihi maliyetlere 

göre hazırlanmış finansal tablolar firmaların gerçek mali durumlarını tam olarak ortaya 

koyamazlar. Öncelikle stokların değerini olduğundan çok şişkin, buna karşılık satılan mal 

maliyeti tutarının düşük hesaplanmasına ve yetersiz amortisman ayrılmasına neden olan reel 

kurların olduğundan fazla gösterilmesi mali

tacaktır. Fakat değişen fiyatların finansal tablolar üzerindeki etkilerini yansıtacak tek bir 

yöntem üzerinde uluslararası bir uygulama sağlanamamasına rağmen bu etkileri gidermek için 

bir kısım varlıkları kapsayan “değerleme” ya da tüm varlıkları kapsayan “enflasyon 

muhasebesi” gibi teknikler geliştirilmi

Yüksek enflasyon ortamlarında mükellefler, servetleri üzerinden gelir (kurumlar) vergisi 

ödemektedirler. Uzun süreli yüksek enflasyon yaşanan dönemlerde

ayelerinin erimesine ve zaman içerisinde varlıklarını devam ettiremeyecek hale gelerek 

tasfiyelerine neden olmaktadır.  

Mükellefler bu nedenle, içgüdüsel bir hareketle, sermayelerini vergi olarak ödemek 

zorunda kalmamak için vergi kaçırma yoluna gidebilmektedirler. 167

Türkiye’deki yüksek enflasyon oranlarının sermayeyi ve karları eritmemesi için gerekli 

olan zamların yapılmasına ekonomik açıdan her zaman olanak yok

 
164 Vergi Usul Kanunu, md.174. 
165 Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği, Sıra No:1.  
166 Çarpraz-Gidersoy- Aydemir,  A.g.m., s.100. 
167 Mahmut Vural,”Enflasyon Muhasebesi”, Vergi Dünyası, Sayı262, Haziran 2003, s.65. 
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başvu

ergi uyumsuzluğunu da 

artırm

 

tablo

ise de vergilemenin enflasyonun etkisinden 

arınd

n ikili bir yaklaşım getirmiş 

ve 31/12/2003 tarihli mali tabloların düzeltilmesiyle ilgili farklı düzenlemeler ihtiva etmiştir. 

Sürek ine ilişkin ana esasların belirlendiği hükümler Vergi Usul 

Kanu

.6. Maliyet esası kavramı 

sı gereğini ifade 

eder.

                                                

racağı en kolay yol vergi kaçırmaktır. Enflasyon dönemlerinde özellikle ferdi teşebbüsler 

sermayelerini savunmak için istedikleri ölçüde zam yapamayışları dolayısıyla vergi 

kaçakçılığına yönelmekte ve vergi kaçakçılığı, enflasyonun büyümesine engel olmak için 

işlenmiş suç olarak sanki matematiksel bir savun kazanmaktadır.  

Enflasyon oranlarının ülkemizdeki vergi uyumu üzerinde neden olduğu en büyük 

olumsuzluk ise yarattığı alışkanlık nedeniyle ileriye yönelik v

asıdır. Çünkü vergi kaçakçılığı bir alışkanlıktır. Dürüst kişiler bile, kendilerini 

sermayelerini savunduklarına inandırarak bu yola başvurduklarında, kazanma şansı oldukça 

büyük olan bir talih oyununun heyecanı ve eğlencesine kapılarak oyun masasından kolayca 

ayrılmazlar. Enflasyonun toplumda açtığı en büyük yara da budur. 168

Ülkemizde uzun yıllardır süren yüksek enflasyon, çok çeşitli tahribatların yanında, mali

ları da bozmuş ve mali tabloların gerçek durumu yansıtmaktan uzaklaşmasına yol 

açmıştır. Enflasyona karşı alınan tedbirler ile sorunun kökten çözülmesi hedeflenmiş ve bu 

konuda çok ciddi mesafeler kat edilmiş 

ırılarak gerçekleştirilebilmesi ihtiyacı, varlığını halihazırda da devam ettiren bir olgudur.  

Vergi Usul Kanununda değişiklik yapan, 5024 sayılı Kanunun amacı da mali tabloların 

enflasyonun etkisinden arındırılması ve böylece vergileme üzerindeki enflasyondan 

kaynaklanan olumsuzlukların giderilmesidir.  

Enflasyon düzeltme işlemi ile ilgili olarak 5024 sayılı Kanu

lilik arz eden ve düzeltme işlem

nunun mükerrer 298 inci maddesinde; 31/12/2003 tarihli mali tabloların düzeltilmesine 

ilişkin hükümler ise Geçici 25 inci maddesinde yer almaktadır. 169

 

2.4

Maliyet esası kavramı; para mevcudu, alacaklar ve maliyetinin belirlenmesi mümkün 

veya uygun olmayan diğer kalemler hariç, işletme tarafından edinilen varlık ve hizmetlerin 

muhasebeleştirilmesinde, bunların elde edilme maliyetlerinin esas alınma
170

 
168 Mehmet Tuncer,”Enflasyon,Vergi Uyumu İlişkisi ve Türkiye”, Vergi Dünyası, Sayı:247, Mart2002, s. 156. 
169 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Sıra No: 328.  
170 Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği, Sıra No:1.  
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Maliyet değeri, iktisadi bir değerin elde edilmesi ya da değerinin sürekli artırılması için 

yapılan ödemeler ile bunlara ilişkin giderlerin toplamından oluşur. Muhasebe özellikle 

kayıtlanma aşamasında varlıkların maliyetlerini ortaya koymak zorundadır.  

Bunun için de ortak para ölçüsünü kullanmaktadır. Böylece muhasebe nitelikleri gereği 

işletmenin para ve alacakları dışındaki varlıklarının da kaça mal olduğunu bilmek zorundadır. 

Bu da maliyet esası kavramı ile gerçekleşir.  

Ayrıca Maliyet Esası Kavramı, Süreklilik Kavramı ile bağlantılıdır. Çünkü işletmenin 

sürek

halin eki değeri düşünülecek, dolayısıyla piyasa fiyatlarının 

değiş

 varlıklarının değerinin muhasebe kayıtlarında 

değiş

a da ikinci olarak; değeri düşen, bozulan malları maliyet değeri ile değerlemek karın 

olduğ

run 

karşı

e kavramı  

                                                

liliği kavramında değinildiği gibi eğer işletmenin sürekliliği kabul edilmediğinde, 

edinilen varlığın tasfiye d

mesine paralel olarak varlıkların değeri de her an değişiklik gösterecektir.Bu da 

piyasadaki her değişikliğe göre işletme

tirilmesi anlamına gelecektir. Bundan dolayı değişmez nitelikteki maliyet esası kabul 

edilir.Ancak maliyet esası kavramı uygulanabilirlik açısından şu sorunlarla karşılaşabilir. 

Bunlardan birincisi; paranın satın alma gücündeki azalmaların etkisiyle maliyet değeri 

anlamsız bir hale gelebilir.  

Y

undan fazla çıkmasına neden olabilir. 

Bundan dolayı yukarıda belirtilen birinci sorun ilgili varlığın değeri o günün para değeri 

üzerinden yeniden belirlenerek ortadan kaldırılabilir. İkinci sorun da ancak ilgi malın emsal 

bedeliyle değerlenmesi ile ortadan kaldırılabilir. O halde yukarıda belirtilen iki so

sında maliyet esası kavramından sapmalar söz konusu olabilmektedir. 171

 

2.4.7. Tarafsızlık ve belgelendirm

Bu kavram, muhasebe kayıtlarının gerçek durumu yansıtması, usulüne uygun olarak 

düzenlenmiş objektif belgelere dayandırılması ve muhasebe kayıtlarına esas alınacak 

yöntemlerin seçilmesinde tarafsız ve ön yargısız davranılması gereğini ifade eder.172

Ancak, işletmelerde objektif belgelere dayanmayan işlemler de söz konusudur. Belge 

temininin mümkün olmadığı durumlarda yapılan giderler için belge aranmayacağı V.U.K.’nun 

228. maddesinde hükme bağlanmıştır.  

Ticari defterlere yapılacak kayıtlar belgelere dayandırılarak yapılmalıdır. Kayıtlara esas 

alınacak belgelerin neler olduğu VUK’da belirtilmiş ve her belge ayrı ayrı ele alınarak 

incelenmiş, şekil ve içerik konuları ile düzenlenme esasları kapsamlı olarak açıklanmıştır.  

 
171 Çarpraz-Gidersoy- Aydemir, A.g.m., s.101. 
172 Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği, Sıra No:1.  
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Belge, ticari defterlere yapılan kaydın; hangi ilişki ve işlemi gösterdiğini ifade etmelidir. 

Peşin ticari mal satışı yapıldığında, faturanın kapalı olarak düzenlenmesi kayıt için yeterli 

olmamakta, kasaya giren mal bedeli nakte ait bir kasa tahsil fişi /makbuzunun düzenlenmesi 

gerekmektedir. Kapalı olarak düzenlenmiş satış faturası ve kasa tahsil fişi/makbuzuna 

dayan

belgelere dayandırılarak yapılması esas olmalıdır. Nitekim, VUK’nun 227. 

Madd

e yanıltıcı belge düzenlenmesi ve kullanılması fiilleridir. Vergi doğuran 

olay ve işlemlerle ilgili olarak düzenlenen belgelerin sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı 

olma ılarak yapılan defter kayıtlarının gerçeği yansıtmamasına ve 

daha 

nması gereğini ifade eder. işletmelerin mali 

durum

tmeler, uyguladıkları muhasebe 

                                                

dırılarak yapılacak kayıt, hangi ilişki ve işlemi gösterdiğini ispat edecektir. Defter 

tutmanın amaçlarını gerçekleştirebilmek ve yasal sorumluluğu yerine getirebilmek için, 

kayıtların kişilere göre değişmeyen özellikleri taşıyan, gerekli işlemi tespit eden şekil ve içerik 

koşullarına haiz 

esinde, bu konuda aksine hüküm olmadıkça VUK’na göre tutulan ve üçüncü şahıslarla 

olan ilişki ve işlemlere ait kayıtların ispatının zorunlu olduğu belirtilmektedir.  

Belgenin; hukuki geçerliliğini sağlayan, VUK’da belirtilen şekil ve içerik koşullarını 

taşıması onun gerçek bir belge olduğunu gösterir. Eğer bir belge, hukuki geçerliliğini 

sağlaması zorunlu ve yeterli bilgilere sahip değilse, bu belge sahte belge olarak ifade 

edilmektedir. 173

Bugün, vergileme sistemimizin karşı karşıya olduğu önemli sorunlardan biri de, sahte ve 

muhteviyatı itibariyl

sı, önce, bu belgelere dayan

sonra da bu kayıtlar üzerinden hesaplanan vergi matrahlarının gerçek dışı olmasına, yani, 

hazine kaybına yol açmaktadır. Takibinin ve ortaya çıkarılmasının, sistem içinde mevcut 

yöntemlerle çok zor olması sebebiyle de, bu sorun, sistemin bugün karşı karşıya olduğu en 

önemli sorundur. 174

 

2.4.8. Tutarlılık kavramı  

Tutarlılık Kavramı; muhasebe uygulamaları için seçilen muhasebe politikalarının, 

birbirini izleyen dönemlerde değiştirilmeden uygula

unun, faaliyet sonuçlarının ve bunlara ilişkin yorumların karşılaştırılabilir olması bu 

kavramın amacını oluşturur. Tutarlılık kavramı, benzer olay ve işlemlerde, kayıt düzenleri ile 

değerleme ölçülerinin değişmezliğini ve mali tablolarda biçim ve içerik yönünden tek düzeni 

öngörür. Geçerli nedenlerin bulunduğu durumlarda, işle

 
173 İhsan Doğan, Funda Diril, ”Sahte ve Muhteviyatı İtibari ile Yanıltıcı Belge Kullananların Vergi Yasaları Karşısındaki     
Durumu” Vergi Dünyası, Sayı 263, Temmuz 2003, s.184. 
174 Mehmet Korkusuz, ”Yeminli Mali Müşavirlerin, Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenlenmesi ve 
Kullanılması Fiillerinden Sorumlu Tutulmaları Gerçekçi Bir Yaklaşım mı “, Yaklaşım, Sayı 91,Temmuz 2000, s.126. 
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politikalarını değiştirebilirler. Ancak bu değişikliklerin ve bunların parasal etkilerinin mali 

tablo orunludur. 175

p 

döne

.4.9. Tam açıklama kavramı 

ali tabloların, tablolardan yararlanacak kişi ve kuruluşların 

doğru

u kavram gereğince, hasılatlar, gelir ve karlar gerçekleştiği anda muhasebeye kayıt 

edilm der ve zararlar ise; gerçekleşmeden de tutarı tam olarak 

kestir

arlara atmamız bu kavramın gereğidir. Bu kavramın ana temeli hiç kar 

bekle

                                                

ların dipnotlarında açıklanması z

Tutarlılık kavramı, dönemsellik kavramının süreklilik kavramını bozmaması için bütün 

dönemlerin süreklilik içinde karşılaştırılmaya uygun halde olmasıdır. Böylece her hesa

mi aynı kural, ilke ve yöntemler uygulanarak muhasebenin temel kavramlarından 

süreklilik kavramını bozmayacak şekilde tutarlı olacaktır. 176

 

2

Tam Açıklama Kavramı; m

 karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli, açık ve anlaşılır olmasını ifade eder. 

Mali tablolarda finansal bilgilerin tam olarak açıklanması yanında, mali tablo kalemleri 

kapsamında yer almayan ancak alınacak kararları etkileyebilecek, gerçekleşmesi muhtemel 

olaylara da yer verilmesi bu kavram gereğidir. 

 

2.4.10. İhtiyatlık kavramı  

Bu kavram, muhasebe olaylarında temkinli davranılması ve işletmenin karşılaşabileceği 

risklerin gözönüne alınması gereğini ifade eder. Bu kavramın sonucu olarak, işletmeler, 

muhtemel giderleri ve zararları için karşılık ayırırlar, muhtemel gelir ve karları için ise 

gerçekleşme dönemlerine kadar herhangi bir muhasebe işlemi yapmazlar. Ancak bu kavram 

gizli yedekler veya gereğinden fazla karşılıklar ayrılmasına gerekçe oluşturamaz.177

B

elidir. Ancak, masraflar, gi

ilemese de kaydedilerek muhasebeleştirilmelidir. Örneğin; tahsil etmek için dava 

açtığımız bir alacak için; bu aşamada bunu tahsil edemeyeceğimizi düşünerek muhasebede 

karşılık ayırarak zar

memek, bütün zararlara karşı tedbirli bulunmak şeklinde ifade edilebilir. 178

 

2.4.11. Önemlilik kavramı 

Önemlilik kavramı, bir hesap kalemi veya mali bir olayın nisbi ağırlık ve değerinin, mali 

tablolara dayanılarak yapılacak değerlemeleri veya alınacak kararları etkileyebilecek düzeyde 

olmasını ifade eder. 

 
175 Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği, Sıra No:1. 
176 Çarpraz-Gidersoy- Aydemir, A.g.m., s.102. 
177 Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği, Sıra No:1. 
178 Çarpraz-Gidersoy- Aydemir,  A.g.e., s.103. 
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Önemli hesap kalemleri, finansal olaylar ve diğer hususların mali tablolarda yer alması 

zorun

Ama

 180

e kullanılabilmektedir. Bu durumda çek, ödeme aracı olarak değil, özünde 

bir kredi aracı olarak kullanılmaktadır. Böyle durumlarda bir kredi aracı olan ileri tarihli çekler, 

m t ya da hazır değer olarak değil, bir alacak olarak işlem görür. 

B

2.5

 

işle  

doğ ş 

olm ş 

muhasebe ilkeleri ve muhasebe standartlarına uygun kayıt ve belge sistemi ile mümkündür.  

     

ludur. 179

Muhasebede herhangi bir bilgi, verilmediği takdirde mali tablo doğru yorumlanamıyorsa, 

o bilgi “önemlidir”. Raporlarda yer alan muhasebe bilgileri önemli ise raporlarda yer almalıdır. 

 önemli değilse raporlarda yer almayabilir. Özetle bu ilkeye göre, önemli olmayan 

durumlarda temel kavramlardan ve varsayımlardan uzaklaşabilmektedir.

 

2.4.12.Özün önceliği kavramı  

Özün önceliği kavramı, işlemlerin muhasebeye yansıtılmasında ve onlara ilişkin 

değerlendirmelerin yapılmasında biçimlerinden çok özlerinin esas alınması gereğini ifade eder.  

Genel olarak işlemlerin biçimleri ile özleri paralel olmakla birlikte, bazı durumlarda 

farklılıklar ortaya çıkabilir. Bu takdirde, özün biçime önceliği esastır.181

Bir örnekle açıklayacak olursak; yasal açıdan bakıldığında çekte vade yoktur. Çünkü, çek 

bir ödeme aracıdır. Ancak uygulamada çeklerin keşide tarihleri yerine ileri bir tarih yazılarak 

çek vadeli bir biçimd

uhasebe uygulamalarında naki

öyle bir işlem görmesinin gereği de, “özün önceliği kavramı” gereğidir. Bunun yanında yine; 

vergi hukuku açısından şüpheli alacak sayılan kanuni takipteki bir alacağın tahsilinde pratik 

açıdan şüpheli bir durum görülmüyorsa, muhasebe bu alacağa şüpheli alacak gibi işlem 

yapmamalıdır.182  

 

. Muhasebe Standartları  

İşletmelerin sahip ve ortakları, yöneticileri, işletmeye borç veren kesimler, resmi kurumlar

tme ile ilgili olarak finansal tablolara ihtiyaç duyarlar. Finansal tablolar,   kullanacak kişilerin

ru bilgilere ulaşması için güvenilir muhasebe verileri ve muhasebe bilgisi ile donatılmı

alıdır. Muhasebeden istenen bu bilgilerin doğru ve güvenilir olması,  genel kabul görmü

Dünya üzerindeki bütün uluslararası işletmeler, finansal kurumlar, gelişmiş devletler 

kendi iç yapılarında bu finansal tabloları her ay düzenli olarak oluşturmakta ve denetim 

                                            
179 Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği, Sıra No:1. 
180 Çarpraz-Gidersoy- Aydemir,  A.g.e., s.103. 
181 Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği, Sıra No:1. 
182 Çarpraz-Gidersoy- Aydemir,   A.g.e., s.104. 
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standartlarını en üst düzeye çıkarmaktadırlar. Ülkemizde ise uluslararası piyasada yer alan 

işletm

si için bir takım çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmaları yapan 

kurul Standards 

Com

uştur. Bu komite 2001 yılında IASB (International Accounting Standarts 

Boar

özeten, yüksek kaliteli, kolaylıkla anlaşılabilen ve tüm dünyada 

uygu

uymayan kısımlarının açıklanmasını sağlamak ve hükümetleri, sermaye 

piyas

usunda ikna etmeye çalışmak, 

eler hariç, ya  vergi dönemlerinde yada finansal kurumlarla olan ikili ilişkilerde finansal 

tablolar düzenlenmektedir. Bu tablolarında ne kadar doğru bilgiler içerdiği de tartışma 

konusudur. 

Finansal tabloların ve finansal raporlama düzenlerinin uluslararası düzeyde anlaşılır 

olması ve uyumlu hale gelme

uşların başında Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi (International 

mittee) IASC gelmektedir. 

IASC’ın kurulması, 1972 yılında Sidney’de toplanan X.Uluslararası Muhasebe 

Kongresinde  gündeme gelmiş ve 1973 yılında Kanada, Japonya, Meksika, Hollanda, İngiltere, 

İrlanda Fransa, Almanya ve ABD’deki profesyonel muhasebe kurumları tarafından yapılan 

anlaşma ile kurulm

d) -UMSK adını almıştır. 

Kurulun ana hedefleri kuruluş anlaşmasında açıklanmış olup bazıları şunlardır. 

-Kamu yararını g

lanması zorlanabilir nitelikte tek bir standartlar manzumesi geliştirerek, finansal raporların 

yüksek kalitede, şeffaf ve birbirleri ile karşılaştırılabilir nitelikte olmasını sağlamak ve dünya 

sermaye pazarlarında işlem yapanlarla diğer kullanıcıların ekonomik kararlar vermesinde 

kolaylık sağlamak, 

-Bu standartların kullanımını ve tam olarak uygulanmasını teşvik etmek, 

-Ulusal muhasebe standartları ile uluslararası muhasebe standartlarının birbirine 

yaklaşmasını sağlamak, 

-Finansal tabloların standartlara uygun olarak düzenlenmesini veya bu tabloların 

standartlara 

alarını ve iş hayatındaki ilişkileri düzenleyen yetkili kuruluşları yayınlanan finansal 

tabloların bu standartlara uygun olması gerektiği hus

-Denetçiler tarafından yapılan denetimlerde, tabloların standartlara uymadığının tespiti 

halinde bunun denetim raporunda belirtilmesini sağlamak, buna uymayan denetçiler hakkında 

gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak, 

-Kurucu ve ortak üyelerin Kurul tarafından yayınlanan standartları desteklemelerini 

sağlamaktır. 

Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi (IASC), 31 tanesi halen yürürlükte olan 41 

tane uluslararası muhasebe standardı yayınlamıştır. 
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Muhasebe, mali raporlar aracılığıyla işletme ile ilgili çeşitli kişi ve kuruluşların 

birbirinden farklı olan bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır.Bu ihtiyaçların giderilmesinde 

bütün li tabloların 

işletm çık, uygun olarak, anlaşılabilir biçimde 

tarafs larak yansıtması istenir. Bu nedenle, 

finan

“muh

kate alınmadan hazırlanan mali tablolar; nicelik ve nitelik yönünden yetersizliği 

neden

 standartlarına duyulan ihtiyaç aşağıdaki başlıklarda ele alınabilir: 

bilgilerin diğer 

kulla

ı benzer 

şekild

lanabilmektedir. 

alışmada bulunan, kamu tüzel 

kişili

enellikle Türk Ticaret Kanunu ve 

Verg

yeter mlerdeki muhasebeye ilişkin düzenlemelerin farklı olması nedeniyle 

değiş malar 

yapm

 ilgili kişi ve kurumların ortak bilgi ihtiyaçları dikkate alınmalıdır. Ma

enin faaliyetlerini ve ekonomik gerçeklerini; a

ızca karşılaştırılabilir bir anlayış içinde ve tam o

sal bilgilerin gerek üretilmesi, gerekse ilgili kişi ve kuruluşlara sunulması sırasında 

asebe standartları” adı verilen kurallar göz önünde bulundurulmalıdır. Muhasebe 

standartları dik

iyle, yanlış değerlendirmelere ve kararlara yol açabilir.  

Muhasebe

-Uygulamadaki farklılıkları ortadan kaldırmak,  

-Muhasebe ilkelerinde tekdüzeni gerçekleştirmek,  

-Mali tabloların açık, uygun, anlaşılabilir, tarafsız ve karşılaştırılabilir olmasını sağlamak,  

-İşletmeyle ilgili kişi ve kurumların yanlış değerlendirmelerine ve karar vermelerine 

engel olmak,  

-Uluslararası alanda finansal bilgi üretimi ve sunulması sırasında ortak bir dil 

oluşturmaktır.  

Muhasebenin sermaye piyasası ve muhasebe sisteminden edinilen 

nıcıları için beklenen fonksiyonu yerine getirebilmesi ve işletme faaliyetlerine ilişkin 

sağlıklı bilgi aktarabilmesi gerekmektedir. Bunun için muhasebe; benzer olaylar

e ifade etmeli, ürettiği bilgiler doğru, güvenilir, anlamlı, gerçeğe uygun ve 

karşılaştırılabilir olmalı, dolayısıyla belirli standartlara göre hazırlanarak belirli formlardaki 

mali tablo ve raporlarla ilgililere ulaştırılmalıdır. Sermaye piyasasında kamunun aydınlatılması, 

yatırımcıların sermaye piyasası araçları hakkında tam olarak bilgilendirilmesi de kaliteli 

"muhasebe standartları" oluşturulması ve uygulanması ile sağ

Ülkemizde muhasebe ve denetim standartları konusunda ç

ğine haiz, idari ve mali özerkliğe sahip kurum olarak TMUDESK bulunmaktır.   

Ülkemizde muhasebe uygulamaları ile ilgili konular g

i Usul Kanunundaki hükümlerle yönlendirilmeye çalışılmıştır. Ancak bu hükümlerin 

sizliği ve hükü

ik kurum ve kuruluşlar muhasebe standartlarını oluşturma yönünde çalış

ışlardır. Bu çalışmalar şöyle sınıflandırılabilmektedir : 

-Bankalar ve Sigorta Şirketleri’ne Yönelik Düzenlemeler  

-İktisadi Devlet Teşekküllerine Yönelik Tekdüzen Muhasebe Sistemi  Uygulaması 
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-Sermaye Piyasası Kurulu’nun Yaptığı Düzenlemeler  

-Maliye Bakanlığı  Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleriyle Yapılan  

0 yılında Muhasebe 

Stand

nan 1 no.lu yönerge ile kurulan “Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları 

Kuru

lenmesini esas almak, muhasebe ilkelerinde tekdüzeni 

gerçe

asebe standartlarının saptanmasında aşağıdaki ilkeleri 

benim

a 11 adet standart taslağını “Türkiye Muhasebe 

Stand rtlar, 01.01.1997 tarihinden 

itibar 999 tarihinde yaptığı toplantıda daha önceki 

döne  standartlardan birincisi 

TMS  adet Türkiye Muhasebe Standardı oybirliği ile kabul 

edilm itibaren yürürlüğe girmiştir. Daha sonraki 

çalışm n yürürlüğe giren dört yeni standart ile şu anda 19 

adet T

ağıdaki gibidir: 

                                                

Düzenlemeler  

-Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu’(TMUDESK) nun Çalışmaları 

Ülkemizdeki standart karmaşasına son vermek ve tüm kesimleri bağlayıcı standartları tek 

elden yayınlamak üzere, çeşitli kesimlerden temsilcilerin katılımıyla 199

artları Komisyonu kurulmuştur. Bu komisyon görevini, çalışma esasları 9.2.1994 

tarihinde yayınla

lu’na devretmiştir.  

TMUDESK’in amacı; tüm ülkede faaliyette bulunan işletmelerin ve diğer kuruluşların 

mali tablolarının düzen

kleştirmektir. TMUDESK’in diğer bir amacı ise, meslek mensuplarının, mali tabloların 

bağımsız denetiminde esas alacakları denetim standartlarını saptamaktır.  

TMUDESK ulusal muh

semiştir:  

-Saptanan muhasebe standartları uluslararası muhasebe standartları ile uyumlu olmalıdır.  

-Standartlar belirlenirken; Türk ekonomisi, işletmelerin yapısı ve gereksinimleri göz 

önünde bulundurulmalıdır.  

Bu ilkeler doğrultusunda çalışan standart komisyonu, ön taslaklar ve son taslakların 

hazırlanmasında ilgili kişi ve kuruluşlarla sürekli iletişim içinde olarak tam bir görüş birliği 

içerisinde standartları oluşturur.  

Kurul, 14.04.1996 tarihli toplantısınd

ardı” olarak kabulüne oy birliği ile karar vermiştir. Bu standa

en yürürlüğe girmiştir. Kurul, 17.06.1

mde hazırlanan muhasebe standart taslaklarını ele almıştır ve

-1’in yerini almak üzere beş

iştir. Standartlar 01.01.2000 tarihinden 

alar sonucunda 2001 tarihinden itibare

ürkiye Muhasebe Standardı vardır. 183

Yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları aş

TMS - 1 Finansal Tabloların Sunuluşu  

 
183 Murat Kiracı,Tunç Köse,”IASC,FASB ve TMUDESK’teki Muhasebe Standartları Oluşturma Süreci ve Uyumlaştırma” 
Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:3, Sayı:1, Haziran 2002, s.2-18. 
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TMS - 2 Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama  

TMS - 4 ağan Gelirler  

 

rın Muhasebeleştirilmesi  

ükenmeye Tabi Varlıklar 

rında   

AYE 

ası 

esi  

an 

kavram ve ilkeler doğrultusunda düzenlenecek finansal tablolar ticari bilançonun oluşumu ile 

ilgilid ğerlendirilmesine ilişkin hükümler 

vergi  ile ilgilidir. Bu itibarla, mükellefler Türkiye Muhasebe 

Standartlarına göre düzenledikleri tek tip finansal tablolarında oluşan ticari kardan hareketle, 

Vergi Usul Kanunundaki farklı değerleme hükümlerinin olumlu ve olumsuz etkileri ile 

                                                

TMS - 3 Nakit Akış Tabloları 

Satışlar ve Diğer Ol

TMS - 5 Konsolide Finansal Tablolar 

TMS - 6 İştiraklerdeki Yatırımların Muhasebeleştirilmesi 

TMS - 7 Yatırımla

TMS-  8 Maddi, Maddi Olmayan Duran Varlıklar ile Özel T

TMS - 9 Amortismanların Muhasebesi  

TMS-10 Dönem Net Karı veya Zararı, Temel Hatalar ile Muhasebe Politikala

Değişiklikler 

TMS -11 Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanm

TMS -12 Kur Değişim Etkilerinin Muhasebeleştirilmesi  

TMS- 13 Stoklar  

TMS -14 Borçlanma Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi  

TMS -15 Araştırma ve Geliştirme Maliyetleri  

TMS -16 Banka ve Benzeri Finansal Kuruluşların Finansal Tablolarının Kamuya  

               Açıklanması 

TMS -17 Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilm

TMS -18 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Sözleşmeleri  

TMS -19 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Aktifler 184E 

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre bilanço 

esasına göre defter tutmakla yükümlü kılınan, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

kapsamı dışındaki gerçek ve tüzel kişilere ait finansal tabloların ihtiyaca uygun, güvenilir, 

anlaşılabilir, karşılaştırılabilir ve tutarlı olmasını sağlayan Türkiye Muhasebe Standartlarını 

kavramsal çerçeveye uygun olarak saptar ve yayınlar.  

Türkiye Muhasebe Standartları ve Yorumları ile bu Kavramsal Çerçevede yer al

ir. Vergi Usul Kanunundaki iktisadi kıymetlerin de

 matrahının hesaplanması

 
184 Ahmet Başpınar,”Türkiye’de ve Dünyada Muhasebe Standartlarının Oluşumuna Genel Bir Bakış”, Maliye Dergisi, Sayı: 
146, Mayıs-Ağustos 2004,s.50. 
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kanu

.6.Muhasebede Yapılan  Hata ve Hileler 

ında belli başlı muhasebe hataları ”5” başlık altında toplanabilir. 

ar. 

rneğin; genel giderleri, giderler hesabının borç bakiyesi 1.100.000.000 TL iken 

1.200.000.000 TL olarak hesaplanması ve dönem kar veya zararı hesabına bu şekilde 

aktar

ın 100.000.000 TL eksik hesaplanması 

sonuc

rını üç grupta toplamak mümkündür. 

si şeklinde kendini gösterir. 

 mal satışı karşılığı alınan 150.000.000 lira değerindeki senedin sonradan tahsil 

edilm ılması gereken kaydın “Yurt İçi Satışlar” 

hesab

                                      

nen kabul edilmeyen giderler ve vergiden muaf veya müstesna gelirlerini bu kara eklemek 

ve indirmek suretiyle haricen gelir veya kurumlar vergisi matrahlarını hesaplayacaklardır.185

 

2

2.6.1.Muhasebe hataları 

Muhasebe hataları unutkanlık, dikkatsizlik veya bilgisizlik yüzünden muhasebe ile ilgili 

işlem, kayıt ve hesaplarda yapılan yanlışlardır. Genelde kasıt unsuru taşımayan yanlışlıklardır. 

İşletmelerin muhasebe kayıtlar

 

2.6.1.1 Matematik hataları 

Muhasebe sisteminde yapılmak durumunda kalınan hesaplama işlemlerindeki 

yanlışlıklardır. Genellikle hesapların bakiyeleri hesaplanırken yapılan toplama veya çıkarma 

hataları şeklinde ortaya çık

Ö

ılması bir matematik hatasıdır. Bu hata genel gider hesabı bakiyesinin yanlış 

hesaplanmasından kaynaklanmıştır ve dönem kazancın

unu doğurmuştur.186

 

2.6.1.2. Kayıt hataları 

Belgeleri muhasebeleştirirken kayıtlarda yapılan rakam ve hesap yanlışlıklarına 

denir.Kayıt hatala

1-Belgelerdeki rakamın defter kayıtlarına yanlış yazılmasıdır.Bu hata çoğunlukla 

rakamda yer alan sıfırların eksik ya da fazla yazılması veya takdim tehir diye adlandırılan 

rakamların yer değiştirme

2-Bir işlemin yanlış algılanması sonucunda ait olduğu hesaba değil başka bir hesaba 

kaydedilmesidir. 

Örneğin

esi üzerine alacak senetleri hesabına yap

ına yapılması gibi. 

           
a ve Sunulma Esaslarına İlişkin K185 Finansal Tabloların Hazırlanm avramsal Çerçeve Hakkında Tebliğ Sıra No: 1, 16.01.2005 

tarih, 25702 sayılı Resmi Gazete. 
 
 

186 Hesap Uzmanları Derneği , Denetim İlke ve Esasları,1.cilt, Güncellenmiş ve Genişletilmiş 3.Baskı,  Temmuz 2004, s.148. 
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3-Muhasebeleştirme sırasında ilgili hesabın borç ve alacağının karşılaştırılması biçiminde 

ortaya çıkar. Örneğin müşteriden alınan 500.000.000 liralık senedin kaydı aşağıdaki gibi 

olaca tır: 187

ESABI        500.000.000.- 

 

üzeltilmesi ise kayıtlara alınan tutar iki katı ile ters kayıt düşerek 

yapıl

ABI      1.000.000.000.- 

eya defter-i kebir gibi 

başka bir deftere aktarılırken yapılan yanlışlıklardır.  

ları  iki şekilde 

deftere aktarılırken 

rakam  olan kayıt 

, deft i kebirde ilgil - TL olarak geçirilebilir. 

i gibi iken; 

        

İDERLERİ HESABI    5.000.000.- 

rak borç 

kayd

 

                                                

k

                                                                     / 

            120 ALICILAR HESABI                 500.000.000.- 

                        121 ALACAK SENETLERİ H

                                       / 

Böyle yanlış kayıtların d

ır.Şöyle ki; 

                                                   /  

            121 ALACAK SENETLERİ HES

                    120 ALICILAR HESABI                                          1.000.000.000.- 

                                          / 

 

2.6.1.3. Nakil hataları 

Yevmiye defterlerindeki muhasebe kayıtlarının başka bir sahifeye v

Nakil hata yapılmaktadır. 

1-Yevmiye defterindeki muhasebe kaydının başka bir sahifeye veya 

da hata yapılması şeklinde olur. Örneğin yevmiye defterinde 150.000.000.- TL

er i hesaba aktarılırken 15.000.000.

2- Nakil sırasında ilgili hesapta yanlışlık şeklinde olur. Örneğin, taşıtlar için alınan 

5.000.000.- TL ‘lık  akaryakıtla ilgili yevmiye kaydı aşağıdak

 

                                   / 

            770 GENEL YÖNETİM G

                    100 KASA HESABI                                                     5.000.000.- 

                                             /      

Bu kayıt defteri kebirde taşıt giderleri yerine taşıtlar hesabına 5.000.000.- TL ola

edilirse tipik bir nakil (aktarma) hatası yapılmış olur. 188

 

 
187 Mehmet Altındağ, Vergi ve Revizyon Rehberi, Genişletilmiş ve Güncelleştirilmiş 2.Baskı,Yaklaşım Yayınları Eylül 2001,s.685. 
188 Hesap Uzmanları Derneği, a.g.e.,s.150. 
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2.6.1.4. Unutma ve tekrarlama 

İşletmeye ait alış, satış, gider gibi işlemlerin ilgili döneme kaydedilmemesi veya kayıtlara 

hiç al aması unutma hatasıdır.Örnek: satış faturalarının bir veya birkaçının kaydedilmesinin 

unutu şlemlerin  bir döneme  yansıtılması gibi. 

işlemin defter kayıtlarına iki defa 

kayd

değerlemesi ile amortisman ve 

karşı

sonundaki mal mevcudunun yüksek veya düşük değerlenmesi, aktifleştirilip 

amor

rinden işletme ile ilgili sağlıklı 

analiz yapılmasını önler.Tek Düzen Hesap Planı uygulamasında bu sakınca büyük ölçüde 

gider

eden Worldcom ve Xerox  şirketlerindeki muhasebe hilelerine bağlı finansal raporlamanın 

yatırımcılara maliyeti 225 milyar dolar civarındadır. İşletmelerde her kim tarafından yapılırsa 

                                                

ınm

lması, birden fazla dönemi ilgilendiren i

Tekrarlama ise unutmanın tersine bir 

edilmesidir.Mükerrer kayıt da denilen bu hata çoğunlukla ödemesi sonradan yapılan  

işlemlerin hem belge aslı ile hem de ödeme  sırasında iki defa muhasebeleştirilmesi olarak 

görülür. 

 

2.6.1.5. Bilanço  hataları 

Bilanço hataları üç grup halinde ele alınabilir. 

1-İşletmenin aktif ve pasifinde bulunan kıymetlerin 

lık ayrılması konularında  muhasebe ilkelerine, ticari kurallara ve yasa hükümlerine uygun 

hareket edilmemesi suretiyle ortaya çıkan hatalardır. Kısaca bu tür hatalara değerleme hataları 

da denilebilir. 

Dönem 

tismana tabi tutulması gereken harcamanın doğrudan gider yazılması ile amortisman ve 

karşılıkların yanlış ayrılması belli başlı değerleme hatalarıdır. 

2-Bilançoda niteliği belirsiz ve kapalı hesapların  bulunmasıdır. Bu tür hesaplar 

bilançonun açık, anlaşılır olma niteliğine uymaz. Bilanço üze

ilmiştir. 

3-Aktif ve pasif hesapların karşılaştırılarak tek bir hesapta birleştirilmesidir.Alacaklar  ve 

borçlar hesabının karşılaştırılarak tek bir hesapta birleştirilmesidir.Bu hataların dönem 

sonucuna hiçbir etkisi olmaz ama bilançonun açıklık, sadelik , anlaşılır olma ilkelerine 

aykırıdır.Bilanço analizlerini güçleştirir, yanıltıcı olabilir.189    

 

2.6.2. Muhasebe Hileleri 

Muhasebe hileleri günümüzde işletmelerin iflasına ve yatırımcıların mağdur olmasına 

kadar varabilecek çok büyük zararlara neden olmaktadır. Başta Enron olmak üzere onu takip 

 
189 Altındağ, A.g.e., s.685-687. 
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yapılsın muhasebe hilelerinin, finansal  tablolara yansıması durumunda başta yatırımcılar ve 

işletme sahip ve çalışanları olmak üzere, devlet, kredi verenler, işletmeyle ticari ilişkide olanlar 

gibi 

evam etmektedir.Ancak 

özell

n hemen silinebilmekte, fonlar iş görenlerin 

hesap

r amaçla işletmenin işlem, kayıt ve belgelerinin bilerek tahrif edilmesine 

muha be hatalarının bilgisizlik ve dikkatsizliğe dayanmasına karşın 

muha lır. 

nın amaçları çok çeşitli olabilir. Bunları şu şekilde sıralamak 

müm

a istekleri,  

                                                

birçok kesimin zarar görmesi söz konusu olabilecektir. Başta yatırımcıların korunması 

sonra işletme ortaklarının ve işletmenin ve denetim firmasının korunması için bağımsız 

denetçinin hileleri dikkate alması ve denetimi hile riskine göre yürütmesi etkin bir denetim 

çalışması için şarttır.190

Hileler her zaman işletmeler için bir sorun olmuştur ve olmaya d

ikle ABD’de işletmeler tarafından açıklanan son olaylar, hilelerin çok daha vahim bir 

soruna dönüştüğünü göstermektedir. Muhasebe işlemlerinin bilgisayar ortamında 

gerçekleştirilmesi elektronik ticaret ve fon transferleri hilelerin belgelendirmesini 

güçleştirmekte, bu durum da hileler için yeni olanaklar yaratmaktadır. 

Elektronik veri değişiminde müşteri olarak gönderilmekte, fon transferleri imzalı bir çek 

olmaksızın sadece bir banka referans numarası ile gerçekleştirilmektedir.Uygun kontroller 

yapılmadan işlem kayıtları bilgisayar kütüklerinde

larına aktarılabilmekte, mevcut olmayan mal iadeleri yapılabilmektedir.191  

Belli bi

sebe hilesi denir. Muhase

sebe hileleri bilinçli olarak (kasden) yapı

Muhasebe hilesine başvurma

kündür. 

-Zimmetlerin gizlenmesi, 

-Ortakların birbirini yanıltm

-Daha az kar dağıtma isteği, 

-Yolsuzlukların gizlenmesi, 

-Hak edilmeyen teşviklerden yararlanma isteği, 

-Vergi kaçırma düşüncesi. 

Muhasebe hataları kayıtlar üzerinde yapılırken, muhasebe hileleri ağırlıklı olarak belgeler 

üzerinde yapılır. Hilenin, belgeler üzerinde ve bilinçli olarak yapılması nedeniyle muhasebe 

sistemi içinde kendiliğinden ortaya çıkarılması beklenemez. Aksine bilerek yapıldığından 

tespit edilip, ortaya çıkarılması son derece güçtür. Çünkü insan zekası bu konuda sürekli olarak 

yeni yöntem ve usuller bulmaktadır. Denetim elemanının görevi inceleme sırasında varsa bu 

 
190 Murat Kiracı, “Hile Riski Değerlemesinin ve Hileleri Bulmanın Denetimin Etkinliğindeki Rolü ve Türkiye’deki Denetim 
Firmalarına Yönelik Bir Araştırma”, Muhasebe ve Denetime Bakış, Ocak 2005, s.104. 
191 Nurten Erdoğan, “Hileler Karşısında Denetçinin Sorumluluğu ve Sas No.82”, Muhasebe ve Denetime Bakış,Sayı:6, Şubat 
2002, s.18. 
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tür hileleri belirleyip, ortaya çıkarmaktır. Bu konuda başarı sağlamak tamamen inceleme 

elemanının formasyon, tecrübe ve becerisine bağlıdır. Bu nedenle inceleme sırasında 

denetçilerin çok dikkatli ve araştırıcı olması zorunludur. Vergi inceleme elemanı ortaya 

çıkar

ta yetkililerin konuya ilişkin açıklama veya ikrarlarının bulunması 

zorun

uhasebe hilelerinin vergi hukukundaki sonucu kasden vergi kaybına sebebiyettir ve 

kaçak 359) Ayrıca muhasebe hileleri çoğunlukla vergi suçu raporu 

yazıl

zliğe dayanır. Ancak 

söz konusu hatalar belli bir amaçla bilerek yapılırsa kasdi hata olur ve muhasebe hilesi 

sayılı

pılması ve defterlere yansıtılmamasına kayıt dışı işlem denir. 

ayıt dışı işlem alış faturası almamak, alınan faturayı gizlemek veya satış faturası 

düzen mlerle sağlanan kaynaklar  ya işletme dışında bir 

yerde

ile kayıt zamanı karıştırılmamalıdır.Kayıt zamanı muhasebe kayıtlarının yapılması için tanınan 

bir süredir ve ilke olarak 10 gündür.(VUK.Md.219) 

                                                

dığı hileleri, vergi hataları ile yapılan açıklamalar doğrultusunda ayrıntılı ve tam olarak 

tutanağa alır.Delillerin kaybolmamasına yönelik önlemlerin alınması bu gibi durumlarda özel 

önem taşır. Alınacak tutanak

lu olmamakla birlikte faydalıdır. 

M

çılık sayılır.(VUK.Md.

masını da gerektirir.192

Belli başlı muhasebe hileleri aşağıda ele alınmıştır. 

 

2.6.2.1. Kasdi hatalar 

Daha önce belirtildiği gibi; muhasebe hataları bilgisizliğe, dikkatsi

rlar. 

Ancak yapılan yanlışlığın kasıtlı olup olmadığının tespit edilmesi çok güçtür.  Bu nedenle 

yapılan yanlışlığın hata mı yoksa hile mi olduğuna karar vermek zordur.  

 

2.6.2.2. Kayıt dışı işlemler 

Bilindiği gibi işletmelerin her türlü işlem ve kayıtlarının belgelere dayanması gerekir.Bir 

kısım işlemlerin belgesiz ya

K

lememek suretiyle yapılır. Kayıt dışı işle

 (bankalardaki özel hesaplar gibi) toplanır ya da bilançonun pasifinde yer alan kapalı 

hesaplar içinde gizlenir. 193

 

2.6.2.3. İşlemden önce ve sonra kayıt  

İşletme faaliyetleri düzenli bir şekilde ve zamanında defterlere kaydedilmelidir.İşlemlerin 

yapıldığı tarih önemlidir ve kayıtların o tarih itibariyle yapılması gerekir.İşlemin oluş zamanı 

 
192  Hesap Uzmanları Derneği, a.g.e.,151 
193 Altındağ, A.g.e.,s. 688. 
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İşlemin, gerçekleşme tarihinden önce veya sonraki bir tarih itibariyle kaydedilmesi gizli 

bir amacın varlığını gösterir. Mal stoklarının fazla görünmemesi için yıl sonlarında alınan 

malla n kaydının bilanço gününden sonraya bırakılması veya işletmenin likit durumunu iyi 

göste ıktan sonra gelecek naktin önceden kaydedilmesi gibi.194

a hesaplar belgesiz ve kayıt dışı olarak yapılan işlemleri 

denk

, uydurma bir 

kişiy

zmetin, fiktif bir kişi adına  yüksek  bedelli bir belge düzenlenmesi 

suretiyle gerçekleştirilir. Bu kişiler,  vergiye tabi olmayan  veya  basit  usulde vergiye tabi olan 

kişiler olabilmektedir.195

şvurulan belge sahtekarlığında iki taraf vardır. Bunlar sahte belgeyi 

düzen

enleyenler, genellikle bu işi meslek haline getirmişlerdir. Bunlar faturayı 

belli 

dairesinde kaydı olan ve defter tutan mükellefler olup, görünürdeki işine uygun beyanda da  

                                                

rı

rmek amacıyla bilanço kapand

 

2.6.2.4. Uydurma hesaplar 

Hasılatı gizlemek veya maliyetleri şişirmek amacı ile fiktif kişiler adına uydurma ve 

yanıltıcı hesaplar açılmasıdır. Uydurm

leştirmek amacı ile kullanılır. Burada hem işlem hem de belge vardır, ancak işlem ile 

belgenin içeriği birbirinden farklıdır. 

Gerçekte birisine yüksek bedelle ancak faturasız satılan mal, fiktif  bir  isme düşük bir 

bedelle satılmış gibi fatura edilebilir. Bu suretle aradaki hasılat farkı gizlenmiş olur.Aynı 

şekilde, aslında imalata verilen ve mamul şeklinde faturasız olarak yapılan satış

e hammadde olarak satılmış  gibi gösterilebilir. Gerçek satış bedeli ile faturadaki satış 

bedeli arasındaki fark, uydurma hesaplar aracılığı ile kayıt dışı bırakılmış olur.   

Uydurma hesaplar aracılığı ile maliyet şişirilmesi ise; gerçekte faturasız olarak alınan bir 

malın veya yaptırılan hi

 

 

2.6.2.5. Belge sahtekarlığı 

Gerçekte olmayan bir işlemi olmuş gibi göstermek için düzenlenen belgeye sahte belge 

denir. Belli bir amaçla ba

leyen ve bu belgeyi kullanan taraf olup, karşılıklı menfaat sağlandığı için sahtekarlık 

ortaklaşa gerçekleştirilir. 

Sahte belge düz

bir yüzde karşılığında kesen küçük çaplı işletmeler olup, kişi veya şirket  şeklinde 

örgütlenmiş olabilir. 

Sahte belge düzenlemeyi meslek edinenlerin görünürde ayrı bir işleri daha vardır. Bu 

işler belge sahtekarlığını maskelemekte ve kolaylaştırmaktadır. Bunlar genellikle vergi 

 
194  Hesap Uzmanları Derneği, A.g.e.,s.152.  
195 Altındağ, A.g.e.,s.688. 
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bulunurlar. Bu şekilde sahte belge düzenleyenlerin defter kayıtları  düzenli değildir ve 

düzenledikleri sahte belgeleri yasal defterlerine kaydetmezler. Vergi incelemesi olduğu 

zama

alar her türlü şekil şartına sahip ciddi bir işletmeye ait imajı verecek şekilde 

dizay

tır. Bu nedenle, ilk madde veya hammadde 

alıml

rülür. Bu işletmeler orta çaplı ve 

büyü

n olacaktır. Bu nedenle, işletmelerin sahte belge kullanmasının temel 

amac

n 

işlem

 

çıkar ası son derece güçtür. Bunun için mutlaka karşıt incelemelere başvurulması gerekir.196

ali yapısı ile karlılık 

ve lik

lmiş olur. 

Kıym z maskelenmiş demektir. 

uz yönde maskelenmesinin amacı; 

                                                

nda düzenledikleri sahte belgeleri ibraz etmezler. 

Sahte fatur

n edilirler. 

Sahte belge düzenleyenlerin amacı genellikle belli bir komisyon almak olmasına karşılık 

bunu kullananların amacı maliyetleri artırmak

arında sahte belge kullanımı daha fazladır. 

Sahte faturanın; belgesiz satış yapma imkanı olmayan fakat randıman oranlarını düşük 

gösterme olanağına sahip imalat işletmelerinde kullanıldığı gö

k ölçüde patronunun kontrolü altında olan işletmelerdir. 

Maliyetlerin arttırılması kazancı düşüreceğinden, sahte belge işletmenin ödeyeceği 

verginin azalmasına nede

ı vergi kaçırmaktır. 

Belge sahtekarlığı iki şekilde gerçekleştirilebilir. Birincisi, hem belgenin hem de 

içeriğinin gerçek olmamasıdır.Bu, tam anlamı ile sahte fatura kullanılması durumudur. İkincisi 

ise, faturanın kendisinin gerçek olup, içeriğinin gerçeğe uygun olmamasıdır.Bu gibi hallerde 

alınan malın miktar veya fiyatı olduğundan farklı gösterilir. Sonuç olarak alınan belge yapıla

i gerçek şekli ile göstermez. Bu belgelere de muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge denir. 

Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanımının tespit edilip, ortaya

ılm

  

2.6.2.6. Bilançonun maskelenmesi 

Bilançonun maskelenmesi; belli bir amaca dönük olarak bilançonun olduğundan farklı 

düzenlenmesidir. Bilanço maskelemenin amacı, işletmenin ekonomik ve m

iditesi hakkında yanlış, yanıltıcı bilgi vermek veya imaj yaratmaktır. 

Bilanço çıkarmak envanter çalışmalarının bir parçası ve son aşaması olduğundan, 

bilançonun maskelenmesine yönelik işlemler dönem sonunda değerleme sırasında yapılır. 

Değerleme yapılırken işletmenin mevcut kıymetleri, stokları olması gerekenden yüksek 

değerlenirse veya amortisman ile karşılık ayrılmasından vazgeçilirse bilanço iyileştiri

etlerin düşük değerlenmesi halinde ise bilanço olumsu

Bilançonun olums

 
196 Hesap Uzmanları Derneği, A.g.e., s. 153. 
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-Vergi kaçırmak, 

-Kar dağıtmamak veya az dağıtmak, 

-Hisselerin borsa değerini düşürerek spekülasyon yapmak olabilir. 

Bilançonun olumlu yönde maskelenmesine bilanço güzelleştirmesi denir. Bilanço 

güzel ını şöyle sıralayabiliriz: 

fazla kar dağıtmak, 

dirmek, 

atlarını arttırmak , 

o maskelemesi, üçüncü kişileri yanıltma amacı taşıdığından bir muhasebe 

hilesi ir.197

 Bu amaçla 

mükellefler çeşitli yöntemlere başvururlar. Bunlardan en önemli olanları şunlardır.  

be kayıtlarına geçirilmeden iş sahiplerince açıktan tahsil edilmesine satış yolsuzluğu 

denir

ilde gerçekleştirilir: 

alara satış, 

.Zarar satışı, 

 kazancını azaltıp, vergi kaçırmayı amaçlayan alış yolsuzlukları da üç şekilde 

yapıl

                                                

leştirmenin belli başlı amaçlar

-Daha fazla kredi alabilmek, 

-Çok ortaklı şirketlerde ortakları tatmin etmek için 

-İşletmenin kamuoyundaki imajını  güçlen

-Borsada hisselerin fiy

-Vergi ödeyebilmek. 

Bilanç

d

 

2.6.3. Vergi gizleme yöntemleri  

Muhasebe hilelerine başvurma sebeplerinden en önde geleni vergi kaçırmadır.

 

2.6.3.1.Satış yolsuzlukları  

Satılan mal bedellerinin veya görülen hizmet bedellerinin tamamen veya kısmen 

muhase

.  

Bu da dört şek

1.Gizli satış, 

2.Fatura sahtekarlığı, 

3.Uydurma firm

4

 

2.6.3.2.Alış yolsuzlukları 

Dönem

abilir: 

1.Kayıt dışı alış, 

2.Yüksek bedelle alış, 

 
197 Altındağ, A.g.e., s.689. 
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3.Alış iskontolarını kayıt dışı bırakma.198

Tekdüzen Hesap Planına uygun gelir tablosu örneği aşağıdaki gibidir:  

                                                                                           Cari Dönem       Önceki Dönem  

 

2.6.3.3. İşletme giderlerini yükseltme  

 
Tablo 2.1. Gelir Tablosu 

 
                                      
 
A-Brüt satışlar 
B-Satış İndirimleri (-) 
C-Net Satışlar 
D-Satışların Maliyeti (-) 
    BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI  
E-Faaliyet Giderleri (-) 
    FAALİYET KARI VEYA ZARARI  
F-Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar  
G-Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider  ve Zararlar (-) 
H-Finansman Giderleri (-)  
    OLAĞAN KAR VEYA ZARAR (SAFİ KAR)  
I-Olağandışı Gelir ve Karlar  
J-Olağandışı Gider ve Zararlar 

                DÖNEM NET KAR VEYA ZARARI 

K-Dönem Karı Vergi ve Diğer Yas.Yük.Karşılıkları  
   DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI  
 

Gelir tablosunda yer alan maliyet ve giderlerin herhangi birinin hileli yollarla artırılması  

suret

n 

amor

 aktifleştirilip amortismana tabi tutulması gereken 

harcamaların doğrudan gider yazılmasıdır.  

elli başlıcaları aşağıda sıralandığı gibidir: 

a, haberleşme, su, kapıcı, hizmetçi, giyim giderleri. 

ir ağırlama, yardım, bağış, hediyeler, tatil giderleri gibi. 

zel borç faizi, şahsi sigorta primi gibi . 

              

iyle  dönem kârı azaltılabilir.  

İmalat giderleri içinde yolsuzluğa en uygun kalemlerden birisi amortismanlardır. 

Amortismana tabi olmayan kıymetleri amortismana tabi tutmak, amorti edilen kıymeti yenide

tismana tabi tutmak ve yüksek oranda amortisman ayırmak bunun en güzel örnekleridir. 

Giderleri yükseltmenin bir diğer yolu

 

2.6.3.4. Özel giderleri işletmeye aktarma  

Bu giderlerin b

1.Ev giderleri 

Aydınlatma, ısıtm

2.Şahsi giderler 

Yolculuk, misaf

3.Mali giderler 

Ö

                                   
198 Altındağ, A.g.e., s. 691. 
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2.6.3.5. Değerleme hileleri  

Değerleme gününde işletmenin mevcut mal, borç ve alacakları belli usullere göre 

değerlenir. Mal stoklarının değerlemesi önemlidir.  

Dönem sonu stoklarının değerinin düşük veya yüksek olması, uzun dönemde işletmenin 

kazan

aracılığı ile dönem kazancını ve vergi matrahını ayarlama olanağı 

olduğ

rarlıdır ve zararların mahsup süresi sınırlıdır. Bu yüzden mahsup sıkıntısına 

düşm mek için bir kısım giderlerini sabit kıymetlerin maliyetine atıp, amortisman yolu ile itfa 

edebi

orti edilip tahsiline olanak kalmayan 

alaca an yapılan tahsilatlar, fatura dışı sağlanan özel indirim veya iskontolar ile hurda, 

deşe, 

ağımsız denetime meydan okurcasına ortaya çıkmış olmasıdır; şirket, 

son 1

lar indirilmiş olması, finansal raporlamaya uygulanan muhasebe kurallarının,  

“gevş

                                                

cını değiştirmez ama dönem kaymasına yol açar. Stok değerlemesinin düşük yapılması o 

dönem kazancının eksik, takip eden dönem kazancının ise fazla çıkması sonucunu doğurur.  

Değerleme 

undan, işletmeler bunu istisnadan faydalanma veya zarar mahsubu amacıyla 

uygulayabilirler. 

Bir başka değerleme hilesine yeni kurulan şirketlerde rastlanır. İşletmelerin ilk yılları 

genellikle za

e

lirler.  

 

2.6.3.6. Arızi giderleri gizleme  

Alınan çeşitli tazminatlar (sigorta tazminatı gibi), am

klard

ıskarta ve artıkların satış hasılatı gibi unsurlardır.199

 

2.6.4. Yaratıcı Muhasebe ve “ENRON” Örneği  

ABD'nin yedinci büyük şirketinin (Enron'un), 2 Aralık 2001'de iflas etmesi, muhasebe 

uzmanlığı mesleğinin geleceğini önemli biçimde etkilemeye başlamıştır. Bunun nedeni, zararın 

büyüklüğü ve iflasın, b

0 yılda mesleğin en güçlü denetim şirketlerinden biri tarafından denetlenmiş olmasına 

rağmen iflas etmiştir.  

İflastan sonra, Enron'un açıklanmış kârının 600 milyon dolar, açıklanmış sermayesinin de 

1.2 milyar do

ek”liğini, uygulayıcı yargısına fazla yer bıraktığını, açıkça ve dramatik biçimde ortaya 

çıkarmıştır.200

Enron olayı ile tüm dikkatleri üzerine çeken yaratıcı muhasebe (creative accounting) son 

yıllarda yabancı literatürde sıkça sözü edilen bir konu haline gelmiştir. Esasen yeni bir konu 

 
199Altındağ, A.g.e.,s.692-693. 
200 Mustafa Aysan,” Muhasebe Uzmanlığı Mesleği”, Radikal, 06.03.2002. 
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teşkil etmeyen yaratıcı muhasebe kavramı, dar anlamda finansal tablolara yapılan makyaj 

olarak ifade edilebilir. Yaratıcı muhasebe ayrıntılı standartların muhasebe uygulamalarına yön 

verdiği günümüzde kelime olarak ilk anda pozitif bir anlamı içermekle birlikte genel amaçlı 

mali 

eriye dönük olarak düzeltilmiş ve şirketin 

gerçe

tablolar yaklaşımı açısından doğru ve güvenilir mali tablo anlayışına ters düşen bir 

kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Yaratıcı muhasebe esas itibariyle finansal tabloların, işletmenin durumunu olduğundan 

daha iyi göstermesi amacına hizmet eden muhasebe uygulamaları olarak tanımlanabilir. Genel 

Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri ve yasal düzenlemelerdeki esnekliklerden yararlanan yaratıcı 

muhasebe uygulamalarında muhasebe metodları işletmeyi önceden belirlenen hedefe 

ulaştıracak biçimde seçilmekte ve uygulanmaktadır. Hatta kimi zaman  Genel Kabul Görmüş 

Muhasebe İlkelerinin tamamen dışına çıkılmakta, finansal tablolardaki bilgiler okuyucuları 

yanıltacak biçimde değiştirilmekte veya bazı bilgiler kasıtlı olarak finansal tabloların dışında 

bırakılmaktadır. Yaratıcı muhasebe uygulamalarına örnek olarak gider kaydedilmesi gereken 

bir meblağın aktifleştirilmesi, duran varlıkların ekonomik ömrünü uzatarak ya da hurda 

değerini artırarak giderlerin azaltılması, FIFO-LIFO, doğrusal-hızlandırılmış amortisman 

yöntemleri arasında işletmenin amacına uygun tercihler yapılması ya da kullanılan yöntemin 

değiştirilmesi gösterilebilir. Bunlardan başka, gelir kaydedilmesine ilişkin esnekliklerden de 

yararlanılmaktadır. Örneğin ABD’de yazılım endüstrisinde karlılığı artırmak amacıyla sipariş 

alınır alınmaz, mal alıcıya ulaşmadan, dolayısıyla siparişin iptal edilme riskini gözardı ederek 

zamanından önce gelir kaydedilmesi dikkat çekici bir uygulamadır. Yaratıcı muhasebe 

uygulamalarının en önemli çıkış noktasını bir işletmenin fonlama maliyeti ve hisse senetlerinin 

piyasa değeri üzerindeki olumlu etkileri oluşturmaktadır. Yaratıcı muhasebe uygulamaları 

genel olarak standartlardaki ve yasal düzenlemelerdeki esnekliklerden veya boşluklardan 

yararlanmak suretiyle hayat bulmaktadır. Söz konusu işlemlerle ilgili yasa ya da standart 

hükümleri o kadar farklı yorumlara açıktır ki bu açıdan bakıldığında yapılan uygulamada bir 

yanlışlık yok gibidir. Ancak çarpıtılmış ya da manipule edilmiş işlemlerin doğurduğu sonuçlar 

yanıltıcıdır. Yaratıcı muhasebe uygulamalarının yapıldığının anlaşılmasını takiben mali 

tablolar geriye dönük olarak düzeltilse bile hisse senedi fiyatlarının hızla dibe vurduğu bir 

aşamadan sonra iş işten geçmiş olmaktadır. Nitekim Enron olayında ortaya çıkan yaratıcı 

muhasebe uygulamalarından sonra mali tablolar g

k durumu açığa çıkarılmıştır. Ancak şirket hisselerinin piyasa değerinin sıfıra 

düşmesinden sonra yapılacak bir şey kalmamıştır.  
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Enron skandalı çok boyutlu bir olay olmakla birlikte bu şirketin çöküşünde yaratıcı 

muhasebe uygulamalarına tipik bir örnek teşkil eden Özel Amaçlı Şirketlerin (ÖAŞ) büyük rol 

oynadığı görülmektedir.  

ÖAŞ’ler bir kurucu işletme tarafından yalnızca belirli bir amaca hizmet etmek üzere 

kurulan, dolayısıyla sınırlı bir ömrü olan şirketlerdir. Sınırlı sorumlu şirket (limited liability 

comp

 özkaynakla 

finan

lı olarak gelişen olaylar başta yatırımcılar, hissedarlar ve şirket çalışanları 

olma

aflığını azaltmaktadır. Yaygın olan kanı bundan sonra geliştirilecek olan 

muhasebe kurallarının yoruma fazla imkan vermeyecek ve kolay anlaşılır nitelikte olması 

gerektiğidir. Aksi takdirde işletmelere ortaya çıkan belirsizlikleri manipule etme olanağı 

tanın

                                                

any), adi komandit şirket, tröst veya anonim şirket şeklinde kurulabilmektedirler. 

İşletmeler ÖAŞ’leri bir yapılandırılmış finansman (structured financing) aracı olarak 

kullanarak risklerini yönetmektedirler.  

1990’ların sonlarında Enron hızlı bir büyüme stratejisi izleyerek farklı alanlarda 

yatırımlara yönelmiştir. Kısa vadede nakit akışı yaratmayan bu yatırımlar Enron’un 

bilançosundaki borç yükünü önemli ölçüde artırmıştır. Bu nedenle Enron sıradaki yeni 

yatırımlarını borçla finanse ederek kredi derecelendirmesini (credit rating) düşürmekten 

kaçınmıştır. Öte yandan şirket yönetimi, hisse başına kazancın düşmesi endişesi ile

smana da sıcak bakmamıştır. Bu noktada gündeme ÖAŞ’ler gelmiştir. Enron konsolide 

etmeyerek bilançosunun dışında tuttuğu ÖAŞ’ler sayesinde uzun süre stratejik hatalarının yol 

açtığı zararları gizlemeyi ve finansal rasyolarını cazip hale getirmeyi başarmıştır.  

Şirketlere fonlama maliyetlerini düşürme ve hisse senetlerinin piyasa değerini yükseltme 

gibi avantajlar sağlayan yaratıcı muhasebe uygulamalarının ne derece yıkıcı sonuçlar 

doğurabileceği Enron skandalı ile anlaşılmıştır. ÖAŞ’lerin Enron tarafından manipule 

edilmesine bağ

k üzere bir çok kesimi zor durumda bırakmıştır. Sonuç olarak dünyanın en gelişmiş 

sermaye piyasasına sahip olan ABD’de finansal raporlamaya duyulan güven ciddi anlamda 

zedelenmiştir.  

Bu olaylar beraberinde çeşitli tartışmaları gündeme getirmiştir. En önemlilerinden biri 

Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri ve muhasebe standartlarının kimi zaman fazlaca 

yoruma açık olmasından doğan tehlikedir. Bu durum Enron olayında görüldüğü gibi finansal 

raporlamanın şeff

maktadır. 201

 

 

 
201 Müge Saltoğlu,”Yaratıcı Muhasebede Özel Amaçlı Şirketlerin Rolü ve Enron Örneği”, Muhasebe ve Denetime Bakış, 
Sayı:10, Eylül 2003, s.108-115. 
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2.7. Vergi Hukukunun  Muhasebeden İstedikleri  

Vergi ödeme gücü kriteri olarak bir zamanlar sahip olunan varlıklar (köleler, hayvanlar, 

gayrimenkuller, kaldırılan ürün miktarı vb.) esas alınırken ticaret ve sanayinin gelişmesiyle 

temel vergileme ölçüsü gelir olmuştur. Gelirin vergilenmesiyle (gelir ve kurumlar vergisi) 

birlikte devletler, alacakları vergiyi sağlıklı bir şekilde hesaplayabilmek ve faaliyet 

sonuçlarıyla gelirin vergilenmesine ilişkin ilke ve esaslar arasında uyum sağlamak için 

muhasebeye büyük bir önem vermişler ve çeşitli müdahalelerde bulunmuşlardır. Örneğin 

gelirin dönemsel olma özelliğine paralel olarak muhasebede dönemsellik kavramı ve bunun 

sonucu olarak gelir ve giderlerin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesi, gelirin safi veya 

net olma esasına paralel olarak maliyet esası kavramı, değer olarak ifade edilme ve hesaplanma 

esasına paralel olarak   parayla ölçülme kavramları benimsenmiştir.  Söz konusu müdahalelerin 

muhasebe disiplininin gelişmesine olumlu katkıları olduğu kadar özellikle ekonomi ve iş 

hayat şmelerle uyumlu olmadıkları durumlarda önemli boyutlarda olumsuz katkıları 

olma cu olarak gelirlerin dolayısıyla 

vergi

laması bakımından aşağıdaki 

maks

. Ancak, Maliye ve Gümrük Bakanlığı; muhasebe standartları, tek düzen hesap 

planı e, bunları mükellef, 

şirke

                                                

ındaki geli

ktadır. Asıl olan ekonominin dinamikliği ve bunun sonu

lerin artmasıdır. 202

 

2.7.1. Vergi hukuku bakımından muhasebenin amacı  

Mükellefler bu kanuna göre tutacakları defterleri vergi uygu

atları sağlayacak şekilde tutarlar: 

1.Mükellefin vergi ile ilgili servet, sermaye ve hesap durumunu tespit etmek; 

2.Vergi ile ilgili faaliyet ve hesap neticelerini tespit etmek;  

3.Vergi ile ilgili muameleleri belli etmek; 

4.Mükellefin vergi karşısındaki durumunu hesap üzerinden kontrol etmek ve incelemek;  

5.Mükellefin hesap ve kayıtlarının yardımıyla üçüncü şahısların vergi karşısındaki 

durumlarını (Emanet mahiyetindeki değerler dahil) kontrol etmek ve incelemek.203

Mükellefler bu kısımda yazılı maksat ve esaslara uygun olmak şartıyla, defterlerini ve 

muhasebelerini işlerinin bünyesine uygun olarak diledikleri usul ve tarzda tanzim etmekte 

serbesttirler

 ve mali tabloların çıkarılmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmey

t ve işletme türleri itibariyle uygulatmaya ve buna ilişkin usul ve esasları belirlemeye 

yetkilidir.  

 
202 M.Çetin Hacıosmanoğlu, ”Yeni Bir Bin Yıla ve Yüz Yıla Başlarken Muhasebe ve Vergi Sistemlerine Eleştirel Bir Bakış”, 
Vergi Dünyası, Sayı 237, Mayıs 2001, s.22 
203 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, Md.171 
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Ticaret Kanununun ticari defterler hakkındaki hükümleri mahfuzdur. 

Maliye Bakanlığı, muhasebe kayıtlarını bilgisayar programları aracılığıyla izleyen 

müke

ndartları ve 

uygu

sul Kanunu’nda bütün vergileri kapsar şekilde defterlerin 

(muhasebenin) hangi amaçlar için tutulacağı genel esaslar olarak belli edilmiştir.   

r ve muhasebelerin seçiminde 

müke

arttırmayı amaçlamış olmasına rağmen muhasebeyi 

ilgile ümlere yer vermiştir.  

bazın

a

-Vesikalara  ilişkin esaslar                                                                    

manlar ve Amortismana tabi malların satılmasına ilişkin esaslar                

mlar ve katma değer vergileri ile sıkı ilişki 

içeris

tutulm

                

               

                                                

llefler ile bu bilgisayar programlarını üreten gerçek ve tüzel kişilerce uyulması gereken 

kuralları ve bilgisayar programlarının içermesi gereken asgari hususlar ile sta

lamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. 204

Görüldüğü üzere Vergi U

Sayılan amaçların gerçekleşmesi için de tutulacak defte

llefleri serbest bırakmıştır.  

 

2.7.2. Vergi hukukunda muhasebe ile ilgili hükümler  

Vergi hukuku, vergi gelirlerini 

ndiren ve muhasebe uygulamalarını yönlendiren önemli hük

Bu kısımda, vergi hukukunda muhasebe ile ilgili hükümler sınırlı olarak ve sadece konu 

da irdelenmesi ile yetinilecektir.  

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nda yer alan  hükümler; 

-Defter tutmaya ilişkin esaslar                                                               (171-214.maddeler) 

-Kayıt nizamına ilişkin esaslar                                                               (215-219.m ddeler)  

  (227-Mük.md.242 ) 

-Değerleme Esasları                                                                              (258-312. maddeler) 

-Amortis

(313- 330.maddeler) 

Kayıt nizamı hükümleri gelir, kuru

indedir.  

Bu vergilerin sağlıklı bir biçimde hazineye intikal etmesi, düzgün belgelere ve doğru 

uş defter kayıtlarına dayanmaktadır.  

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan hükümler; 

-Ticari kazancın tespiti                                                                               (38-39.maddeler) 

-Ticari kazançta indirilecek giderler ve gider kabul edilmeyen ödemeler (40-41.maddeler) 

-Zirai kazançta hasılat, hasılattan indirilecek ve indirilmeyecek giderler (56-58.maddeler)  

-Zirai kazancın tespiti                                                                                (55 ve 59.madde) 

-Serbest meslek kazancının tespiti                                                                      (67.madde) 

 
204 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu,  Md.175  
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-Kanunen kabul edilen mesleki giderler                                                             (68.madde) 

-Gayrimenkul sermaye iradında hasılat ve kanunen kabul edilen giderler(72-74.maddeler)  

enkul sermaye iradının tespiti                                                               (75-78.maddeler) 

               

-M

     (80-82.maddeler) 

 

          (9.madde)                

 

             

n düzgün tutulmuş bir muhasebe istemektedir.. 

sına ve kontrolüne olanak verecek şekilde düzenlerler. Bu kayıtlarda en az 

aşağı

esaplanan vergi, indirilebilir vergi 

mikta

iden istisna edilen işlemlerin, indirim hakkı tanınan ve tanınmayanlara göre 

mahi

dirim konusu yapılamayacak işlemlerin niteliği ve bu işlemlerle ilgili vergi 

mikta

ecburdurlar.”205

                                                

-Diğer Kazanç ve iratların tespiti                                                          

-Zararların karlara takas ve mahsubu -diğer indirimler-matrahtan ve gelir unsurlarından 

indirilmeyecek giderler                                                                           (88-90.maddeler) 

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yer alan hükümler;  

-İstisnalar                                                                                                               (5.madde) 

-Safi kurum kazancı                                                                                               (6.madde)    

-İndirilecek  giderler                                                                                              (8.madde) 

-Zarar mahsubu                                                               

-Diğer indirimler                                                                                                 (10.madde )  

-Kabul edilmeyen indirimler                                                                              (11.madde)    

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nda yer alan hükümler 

Katma değer vergisi kanunu mükelleflerde

“1.Katma Değer vergisi mükellefleri, tutulması zorunlu defter kayıtlarını bu vergisin 

hesaplanma

daki hususların açıkça gösterilmesi şarttır. 

a-Vergi konusu işlemlerin mahiyeti, vergisiz tutarları, h

rları, 

b-Verg

yeti ve ayrımı ile hesaplanan indirilebilir vergi miktarı, 

c-İn

rları, 

d-Matrah ve indirim miktarlarındaki değişmelerle, ödenen, terkin edilen ve iade olunan 

vergiler. 

2.Emtia üzerine iş yapanlar, emtia envanterinde veya envanter defterinde, hesap dönemi 

sonunda mevcut emtiayı katma değer vergisine tabi olan ve olmayanlar itibariyle ayırıp 

göstermeye m

Görüldüğü gibi katma değer vergisi kanunu verginin sağlıklı ve doğru olarak tahsiline 

olanak verecek şekilde tutulmak suretiyle muhasebeden beklentilerini net olarak ortaya 

koymuştur.  

 
205 Katma Değer Vergisi Kanunu Md.54 
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Katma değer vergisinin başarı ile uygulanması düzgün tutulmuş muhasebe ve sağlıklı bir 

belge düzenine bağlı bulunmaktadır. Bu bakımdan muhasebenin katma değer vergisinin kader 

ortağı olduğu söylenebilir. 

Kuşkusuz diğer vergiler için de aynı şeyler söylenebilir. Ancak usul hükümlerini 

kapsa karda 

görül

iyle bulunacak şüpheli alacaklar için ayrılan karşılıklar. Ayrıca, yıllara 

yayg

şlemlerin bilinmesi hatta çok iyi bilinmesi yeterli değildir. 

Bunl

dahi uygulayamamaktadır. Sağlıklı ve kurallara uygun bir şekilde işleyen bir muhasebe, 

                                                

yan Vergi Usul Kanunu hariç, hiçbir vergi kanununda muhasebeden istekler yu

düğü gibi açık ve ayrıntılı bir şekilde belirtilmemiştir. 206

 

2.7.3. Vergi yasalarında yapılan değişikliklerin muhasebe uygulamasına etkisi 

Vergi yasaları ve uygulamaları gerek mevcut şekliyle gerekse de zaman zaman yapılan 

değişikliklerle, muhasebe uygulamasını büyük ölçüde yönlendirmektedir. Muhasebenin kendi 

kurallarını ortaya koyması ve bunu uygulaması, yürürlükteki hükümler karşısında pek mümkün 

değildir. Yapılan muhasebe işlemleri, ticari karı ortaya çıkarmakta daha sonra mali karı bulmak 

için yapılan işlemlerin (özellikle de gider hesaplarının kayıt işlemleri) belli bir kısmı kabul 

edilmemektedir. Örneğin; kıdem tazminatı karşılıkları, binek otomobillerinin motorlu taşıtlar 

vergisi, vadeli çekler için ayrılan amortismanlar, perakende satış yapanlarda, son iki hesap 

döneminde vadesinde tahsil edilmeyen alacakların, ilgili dönemlerdeki toplam vadeli satışlara 

uygulanması suret

ın inşaat ve onarım işlerinde, işin devam ettiği yıllar süresince kar-zarar beyan edilmeyişi, 

vergi yasalarının muhasebeye ve dönem karının her yıl itibariyle belirlenmesini engellemesine 

canlı bir örnektir.  

Burada yer verilmeyen sayısız örnekler de düşünüldüğünde, bu gidişle , “Kanunen Kabul 

Edilmeyen Giderlerin”, ticari karın da üzerinde olabileceği ve ticari kar ile mali kar arasındaki 

makasın giderek açılacağı anlaşılmaktadır. Günümüzde muhasebe uygulaması, vergi 

muhasebesine dönüşmüş durumdadır. Hesapların işleyişi, birbiriyle olan ilişkisi, yansıtma 

hesapları ve dönem sonundaki diğer i

arın da ötesinde, vergi mevzuatının ve uygulamasının çok iyi bilinmesi gerekmektedir. 

Bununla sözü edilen yalnızca vergi yasaları ve kararnameler değildir. Bu konudaki tebliğlerin 

de çok iyi bilinmesi gerekmektedir.  

Sonuç olarak yukarıdaki açıklamalardan ve verilen örneklerden de fark edileceği gibi, 

vergi yasalarının muhasebe ile yakın bir ilişkisi bulunmaktadır. Yapılan kimi değişiklikler, 

muhasebeyi bütünüyle yönlendirebilmektedir.Zaman zaman da muhasebe kendi kurallarını 

 
206 Canoğlu, A.g.m, s.9 
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ülkemiz vergi sistemi yönünden de son derece önemlidir. Vergi yasalarının hazırlanması 

sırasında, Maliye Bakanlığının bu konudaki yetkili elemanları ile Üniversiteler, TÜRMOB ve 

Odalar Birliği yetkililerinin de iştirakine olanak sağlanması, bu konudaki sorunları azaltarak 

belli 

 

düzen

nlarına aykırı hareket edenler, 

bu ki

rgi ziyaı cezası, usulsüzlük 

cezaları, özel usulsüzlük cezaları halini almıştır. Diğer cezalar ise, hürriyeti bağlayıcı 

cezal ından oluşmaktadır. 208

i ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya 

eksik

dir.  

zılı hallerle 

vergi

                                                

bir konsensüs sağlanmasına neden olabileceği düşünülmelidir. 207

2.7.4. Vergiden kaçınmak için yapılan hata ve hilelere karşı vergi   hukukuna göre 

uygulanan cezalar    

Toplumsal yaşamı düzenleyen ve kişilere belli görevler yükleyen kuralların eksiksiz 

uygulanmasının sağlanabilmesi için, kurallara uymama halinde bir takım yaptırımlarla 

karşılaşacağının öngörülmesi gerekir. Bu  yaptırımların bir türü de cezadır.Vergi  kanunlarına 

aykırı hareket edenler için öngörülen cezalar, Vergi Usul Kanunu’nun Dördüncü Kitabında 

lenmiştir. Anılan Kanunun ilgi bölümünde cezayı gerektiren fiiller, bu fiillerin tespit 

edilmesi, cezaların kesilmesi, ortadan kalkması gibi konularda geniş düzenlemeler yapılmıştır.  

Sözü edilen Kanunun 331’nci maddesine göre, vergi kanu

tapta yazılı vergi cezaları ve diğer cezalarla cezalandırılırlar. Bu tanımdan da anlaşılacağı 

üzere, vergi suçu, vergi kanunlarına aykırı hareket etme fiilidir.  

4369 sayılı Kanunla, 1.1.1999 tarihinden itibaren, Vergi Usul Kanunu’nun ceza 

hükümlerinde yapılan değişikliklerden sonra vergi cezaları, ve

ardan, diğer bir ifadeyle hapis cezalar

 

 2.7.4.1. Vergi ziyaı cezası  

Vergi Usul Kanunu’nun 341’inci maddesine göre, vergi ziyaı (kaybı), mükellefin veya 

vergi sorumlusunun vergilendirme ile ilgil

 yerine getirmesi nedeniyle, verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi veya eksik 

tahakkuk ettirilmesi anlamına gelmekte

Vergi ziyaı suçu, mükellef veya sorumlu tarafından 341’inci maddede ya

 kaybına sebebiyet verilmesidir.  

Bu suçu işleyenlere, vergi kaybına bağlı olarak “Vergi Ziyaı Cezası” kesilir. 

 
207 Ahmet Köprübaşı, Türkiye’de Vergi Kayıp ve Kaçakçılığının Önlenmesinde Muhasebe Denetimi ve Vergi Uygulamalarının 

Etkinliği,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,  Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2000, s.167. 
208 Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayını, “Beyanname Düzenleme Kılavuzu”,Acar Matbaacılık, İstanbul, 2005, s.1001-
1007 
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(4369 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle, madde başlığı ile birlikte değişen madde 

Yürürlük: 01.01.1999) Vergi ziyaı suçu, mükellef veya sorumlu tarafından 341 inci maddede 

yazılı hallerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesidir.  

yenlere, ziyaa uğrattıkları verginin 

bir ka

ergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra 

verile ni süresi geçtikten sonra verilen vergi beyannameleri için bu 

madd

r. Bu şekil ve usul hükümlerine uymama 

usuls

e ilgilidir. Çoğu kez bu hareketler belli bir süre 

içind

apsam itibariyle vergi ziyaını önlemek suretiyle konulmuş 

yaptı

anunu’nda usulsüzlük sayılan fiiller iki ayrı grupta toplanmış ve her gruba 

giren

 derecede noksan, usulsüz veya karışık olması, bu kanunun kayıt nizamına ait 

hükümlerine uyulmamış olması, tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin tasdik 

                                                

(5479 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle 01.01.2006 tarihinden geçerli olmak üzere 

değişen fıkra. Yürürlük; 08.04.2006.)Vergi ziyaı suçu işle

tı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir.  

Vergi ziyaına 359 uncu maddede yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi halinde bu ceza üç 

kat, bu fiillere iştirak edenlere ise bir kat olarak uygulanır.  

V

nler hariç olmak üzere, kanu

e uyarınca kesilecek ceza yüzde elli oranında uygulanır.209

 

2.7.4.2. Usulsüzlük cezası 

Kanunların vergi uygulamaları bakımından koydukları bazı şekil ve usul hükümleri 

vardır. İlgililerin bunlara uymaları zorunludu

üzlük cezası ile tehdit edilmiştir. Esasında doğrudan doğruya bir vergi kaybına yol açmasa 

dahi uyulması gereken bu hükümlerin yerine getirilmemesi usulsüzlük sonucunun doğmasına 

yol açar. Bunun yaptırımı usulsüzlük cezasıdır.  

Başka bir deyimle usulsüzlük fiili, vergi ziyaına bağlı olmaksızın, vergi kanunlarına 

aykırı bazı biçimsel eylemlerin oluşması il

e engellenmedikleri takdirde vergi ziyaının doğmasına olanak verir niteliklere bürünürler. 

Dolayısıyla usulsüzlük cezalarını k

rımlar olarak değerlendirmek gerekir.  

Vergi Usul K

 fiiller ayrı ayrı belirtilmiştir.  

Usulsüzlük sayılan fiiller hakkında dereceler itibariyle ayrı miktarlarda para cezaları 

düzenlenmiştir. 210

Bu kanuna göre tutulması mecburi olan defterlerden herhangi birinin tutulmamış olması, 

defter kayıtlarının ve bunlarla ilgili vesikaların doğru bir vergi incelemesi yapılmasına imkan 

vermeyecek

 
209213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, Md.344 
210 Maliye Hesap Uzmanları Derneği, A.g.e., s.1019  
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muam gibi fiiller I. derecede usulsüzlük cezasını gerektiren 

fiiller

ktiği şekilde uyulmaması fiilleridir.  

k vergi ziyaına yol açacak suçların 

zama

muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali 

tablo ra ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye  yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine 

ve ku ra uymayanlara 2.900 YTL (2006 takvim yılına ait)  

özel u

 Bu fiiller, hürriyeti bağlayıcı cezalarla yaptırım altına 

alınm

la kadar hapis cezası olup paraya çevrilebilmesi kabul edilmiştir. İkinci grupta 

belirt öngörülen ceza ise on sekiz aydan üç yıla kadar ağır hapis cezası olup 

paray

r. 

                                                

elesinin yaptırılmamış olması  

dir.211

 

2.7.4.3. Özel usulsüzlük cezası 

Özel usulsüzlük cezası gerektiren fiiller, genellikle mükelleflerin vergi ziyaına sebebiyet 

verecek ve muhtemel bir vergi suçu işlemeye götürecek nitelikte olan belge düzeni ve kayıt 

nizamına ilişkin kanunda yer alan hükümlere gere

Özel usulsüzlük cezası, vergi idaresinin yıl içinde yapacağı denetlemelerde vergiyi 

doğuran olaylarla belge ve kayıtlar arasında ilişki kurulara

nında önlenmesini sağlamaya yöneliktir. 212

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması diğer şekil ve usul hükümlerine 

uyulmaması özel usulsüzlük cezasını gerektiren fiillerdir.  

Bu kanuna göre belirlenen 

la

llanılmasına ilişkin kural ve standartla

sulsüzlük cezası kesilir.213  

 

2.7.4.4. Hürriyeti bağlayıcı cezalar 

Vergi kanunlarına aykırı bazı fiiller vergi cezaları dışında ceza mahkemesinde de 

yargılanmayı gerektirmektedir.

ışlardır. Bunların başında kaçakçılık suçu gelir. Kaçakçılığa iştirak halleri, vergi 

mahremiyetinin ihlali ile mükellefin özel işlerini yapan memurlara ilişkin düzenlemeler de 

diğer suç ve cezaları oluşturur.  

4369 sayılı Kanunla değiştirilen biçimiyle, kaçakçılık cezasını oluşturan suçlar ve 

cezaları iki ana grupta toplanmıştır. Birinci grupta belirtilen fiiller için öngörülen ceza altı 

aydan üç yı

ilen fiiller için 

a çevrilebilmesi olanağı yoktur. Bu fiiller iki grup halinde madde metninde yer 

almaktadı

Birinci grup;   

 
211 213 Sayılı Vergi  Usul Kanunu  Md. 352. 
212 Maliye Hesap Uzmanları Derneği, A.g.e., s.1019  
213 213 Sayılı Vergi  Usul Kanunu  Md. 353. 
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Vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklama ve ibraz mecburiyeti 

bulunan; 

-Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, 

-Gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap 

açanlar, 

-Defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu 

doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına 

kaydedenler,  

-Defter kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler (varlığı noter tasdik kayıtları 

veya sair suretlerle sabit olduğu halde, inceleme sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere 

defter ve belgelerin ibraz edilmemesi gizleme demektir.) 

-Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar 

(muh iyle yanıltıcı belge, gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte 

bu m

, 

te belge, gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar 

varm

eyenin bilerek, kasten 

ya d

teviyatı itibar

uamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan 

belgedir. )

İkinci grup; 

Vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti 

bulunan; 

-Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler 

-Defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak 

koymayanlar 

-Belgelerin asıl ve suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler veya bu 

belgeleri kullananlar (sah

ış gibi düzenlenen belgedir) 

-Belgeleri Maliye bakanlığı ile anlaşması olmadığı halde basanlar ile sahte olarak 

basanlar veya kullananlar 

Kaçakçılık suçlarını işleyenler hakkında bu maddede yazılı cezaların uygulanması 

344’ncü maddede yazılı vergi ziyaının ayrıca uygulanmasına engel teşkil etmez. Yukarıda 

alınan yasa maddesinden de anlaşılacağı üzere, sayılan fillerin işlenmesi halinde, bir vergi 

kaybına yol açılıp açılmadığına, tarh döneminin geçip geçmediğine, işl

a ihmal sonucu suç işleyip işlemediğine bakılmaksızın durum adli mercilere intikal 

ettirilecektir. İşlenen fiil ile aynı zamanda vergi kaybına da yol açılmışsa, kanunun 344’üncü 

maddesi hükmüne göre idarece de üç kat vergi ziyaı cezası kesilecektir.  
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Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu maddesine göre, suç teşkil eden fiilin işlenmesine ayrı 

bir menfaat gözeterek iştirak edene fail için öngörülen cezanın aynısı, menfaat gözetmeden 

iştirak edene ise dörtte biri hükmolunacaktır. İştirak edilen fiil sonucunda vergi ziyaına da yol 

açılm esine göre ayrıca vergi ziyaı cezası da kesilecektir. Faile 

kesile

ise yargı organı kararının tebliğ tarihine kadar 

gecik

an hüküm uyarınca ; amme 

alaca nın ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay 

için çin) oranında gecikme zammı tatbik olunur. Ay 

kesir

e salınan vergilerle, bunlara ilişkin 

cezal

, ülkemizde 1963 yılından bu yana uygulanmakta olması, 

incel

ışsa, Kanunun 344’ncü madd

cek ceza üç kat iken iştirak edene kesilecek ceza bir kat olacaktır.  

 

2.7.4.5. Diğer müeyyideler  

Bir ceza niteliği taşımamakla birlikte, geç tahakkuk ettirilen vergilere  gecikme faizi, 

tahakkuk edip zamanında ödenmeyen vergilere gecikme zammı uygulanır. Amme alacağını 

enflasyona karşı korumak amacıyla getirilen düzenlemelerdir.  

İkmalen, re’sen ve idarece tarh edilen vergiler için bunların ilgili bulunduğu döneme 

ilişkin normal vade tarihinden; dava konusu yapılmaksızın kesinleşmeleri halinde tahakkuk 

tarihine, dava konusu yapılmaları halinde 

me faizi uygulanmaktadır. Gecikme faizi vergi aslı için öngörülen bir yaptırım olup, 

cezalar için gecikme faizi uygulanamaz. Gecikme Faizi uygulaması, Vergi Usul Kanunu’nun 

112’nci maddesi hükmü ile düzenlenmiştir.  

Gecikme zammı uygulamasına 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun’da yer verilmiştir. Anılan Kanunun 51’nci maddesinde yer al

ğı

ayrı ayrı % 2,5 (2006 takvim yılı i

lerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesap edilir.  

 

2.7.4.6. Vergi cezalarında uzlaşma  

Uzlaşma müessesesi ile, ikmalen, re’sen ve idarec

ar ve Vergi İadesi Hakkında Kanun’a göre kesilen cezalar konusunda uyuşmazlık 

yaratmadan mükellefle vergi idaresinin anlaşması, böylece tahsilatın hızlandırılması ve yargı 

organlarının iş yükünün hafifletilmesi amaçlanmaktadır.  

Uzlaşma komisyonlarının, uzlaşmaya konu olan vergi ve cezaların kaldırılmasına kadar 

varan aşırı yetkilerinin bulunması, uygulamada genellikle verginin tamamı ile cezaların % 10’a 

kadar indirilerek ödenmesi konusunda uzlaşılması, vergisini zamanında beyan edip ödememeyi 

cazip kıldığı ve eşitsizlik yarattığı gerekçeleri ile eleştirilmektedir. Ancak, bu zaafiyetlerine 

karşın uzlaşma müessesesinin

emelerle tespit edilen vergi kayıpları ve cezalar konusunda daha hızlı tahsilat olanağı 
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sağlaması, gerek idare gerekse mükellef yönünden kanıksandığı ve yararlı olduğu görüşünün 

ağır bastığını göstermektedir.  

Gerçekten de uygulamada, ceza tutarında bir miktar fedakarlık yapma karşılığında devlet 

vergi

rın % 80’e varan bir oranda 

uzlaş

arını aramakta ve çözümlemeye çalışmaktadırlar.  

yrıca, vergi hukukumuzda, vergi incelemesine dayanılarak salınacak vergilerle 

kesile za kesilmeden vergi idaresi ile mükellef 

arasın i yapmalarına imkan tanıyan tarhiyat öncesi uzlaşma müessesesi 

mevc

ilik, Serbest 

Muha

n Uluslararası Standartlara Tam Uyum Projesi”ni hayata geçirmiştir. Bu 

çerçe ede UMS ile uyumlu muhasebe standartlarını hazırlamış ve internet sitesinde 

yayımlamıştır. Bu ise; gerek ulusal gerek uluslararası düzeyde doğru, güvenilir ve 

                                                

yi, gecikme faizini, indirilmiş cezayı uzlaşma tarihinden itibaren bir ay gibi bir süre içinde 

tahsil etme imkanına kavuşmaktadır. İstatistikler de yıllar itibariyle, vergi incelemeleri 

sonucunda tespit edilen vergi kayıplarının ve öngörülen cezala

ma yoluyla kesinleştiğini ortaya koymaktadır.  

Uzlaşmada, vergi idaresi ile adına vergi tarh edilen ve/veya ceza kesilen mükellefler, 

yasalar çerçevesinde anlaşma görüşmeleri yaparak uyuşmazlığı yargı yoluna gitmeden 

çözmenin yoll

A

cek cezalarda henüz vergi salınmadan ve ce

da uzlaşma görüşmeler

uttur. 214

 

2.8. Muhasebe Mesleği ve Yasal Çerçevesi  

2.8.1 Yasal çerçevesi  

1 Haziran 1989 yılında TBMM’de kabul edilen ve 13 Haziran 1989 tarihinde Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 3568 sayılı “Serbest Muhasebec

sebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu” ile meslek yapısı yasal bir 

ölçeğe kavuşturulmuş, disipline edilerek muhasebeci kimliği ortaya çıkarılmıştır. Bu yasa ile 

birlikte Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Birliği-

TÜRMOB meslek teşekkülü ihdas edilmiş bir birlik çatısı altında örgütlenmiştir.  

01.01.1994 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Tek Düzen Muhasebe sistemi ortak 

Muhasebe Dilinin oluşturulmasında atılmış en önemli adımdır. Uluslararası Muhasebe 

Standartları (UMS)’na uygun Türkiye Muhasebe Standartlarının oluşturulması ve bunların 

yaygın olarak kullanılması için 18.12.1999 tarih ve 4487 sayılı Kanun ile 2499 sayılı Sermaye 

Piyasası Kanunu’na eklenen EK-1.’inci madde ile “Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu”  

(TMSK) kurulmuştur. Yine Sermaye Piyasası Kururlu “SPK Finansal Raporlama 

Standartları’nı

v

 
214 Maliye Hesap Uzmanları Derneği, A.g.e., s. 1025-1065. 
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karşı ’ye uluslararası alanda avantajlar 

getirm

crasına hak kazananlara “Serbest 

Muha

ebbüs ve işletmelerin; 

ek ve benzeri işleri yapmak. 

tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve 

benze i işleri yapmak. 

 işleri yapmanın yanında Kanunun 

12.m ni yapmaktır.  

lir bir şekilde işleyişini sağlamak, 

faaliy  denetlemeye, değerlendirmeye tabi tutarak 

gerçe

                                                

laştırılabilir bilgi üretilmesini sağlamış olup Türkiye

iştir. 215

 

2.8.1.1. 3568 sayılı yasaya göre muhasebe mesleği  

3568 sayılı Meslek Yasası  hükümlerine göre meslek i

sebeci”, “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir”, “Yeminli Mali Müşavir” denir.  

Muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin konusu : 

A) Gerçek ve tüzel kişilere ait teş

a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, 

defterlerini tutmak, bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini 

düzenlem

b) Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali 

mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik 

yapmak. 

c) Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim 

yapmak, mali 

rlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzer

Yukarıda sayılan işleri; bir işyerine bağlı olmaksızın yapanlara serbest muhasebeci mali 

müşavir denir.  

B) Yeminli mali müşavirlik mesleğinin konusu: 

(A) fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yazılı

addesine göre çıkartılacak yönetmelik çerçevesinde tasdik işleri

Yeminli mali müşavirler muhasebe ile ilgili defter tutamazlar, muhasebe bürosu 

açamazlar ve muhasebe bürolarına ortak olamazlar. 216

3568 sayılı meslek yasasının 1. maddesinde, kanunun amacı;  

“...İşletmelerde faaliyet ve işlemlerin sağlıklı ve güveni

et sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde

k durumu ilgililerin ve resmi mercilerin istifadesine tarafsız bir şekilde sunmak ve 

mesleki standartları gerçekleştirmek...” olarak belirtilmiştir.  

Diğer yandan yasanın genel gerekçesinde;  

 
215 Adem Utku Çakıl, Mustafa Bahadır Altaş, ”Dünyada ve Türkiye’de Yaşanan Değişimler; Muhasebe Mesleğinin Geleceği 
ve Muhasebecinin Değişen Profili”, Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, Sayı:206, Haziran 2005, s.180. 
216 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu, Madde:1-2  
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“... ekonomik hayatta, özellikle endüstri, ulaştırma, inşaat, banka ve sigortacılık gibi iş 

kollarında sermaye şirketleri önemli rol oynar duruma gelmiştir. Sermaye şirketleri ekonomik 

yapı içindeki güçlerini hisse senedi ve tahvil yoluyla ve diğer mali araç ve ilişkilerle 

sağla

ahi, 

günü

li tabloların hazırlanması ve bunların 

denetim standartlarına göre yorumlanıp, denetlenmesi ile sonuçlarının, işletme sahip ve 

yöne er ilgili üçüncü şahıslar ile nihayet 

devle

mzalayan veya 

tasdik

lik ve Yeminli 

Mali 

ikten doğan sorumluluk belirlenmiştir.  

                                                

dıkları kaynaklardan bulmaktadırlar. Bunları yapabilmeleri ise bilanço hesaplarının 

denetiminden geçirilmesine ve bunun herkes tarafından bilinmesine, diğer bir deyişle, sermaye 

temini alanında ve genel olarak mali ilişkilerde emniyet, güven ve devamlılığın varlığına 

bağlıdır...” 

ifadesi yer almaktadır. 

Gerek yasanın amacında gerekse gerekçesinde, eleştirilecek  eksiklikler bulunsa d

müzde işletmelerin faaliyet sonuçlarının, mevzuata ve genel kabul görmüş muhasebe ilke 

ve standartlarına göre defterlere kaydedilmesi, ma

ticilerine, kredi kuruluşlarına, sendikalara ve diğ

te güvenilir ve doğru bilgilerin sağlanması mesleğin temel fonksiyonlarını oluşturur. 

Buradaki bağımsızlık ve tarafsızlık hem kamu idaresine karşı, hem işverenlere karşı, hem 

de toplumun diğer tüm kesimlerine karşı geçerlidir. 217

 

2.8.1.2.  Meslek mensuplarının sorumlulukları  

213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK)’nun Mükerrer 227nci maddesinin Yeminli Mali 

Müşavirlerin (Y.M.M.) sorumluluğuyla ilgili bölümünde ”..... beyannameyi i

 raporunu düzenleyen meslek mensupları, imzaladıkları beyannamelerde veya 

düzenledikleri tasdik raporlarında yer alan bilgilerin defter kayıtlarına ve bu kayıtların 

dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından dolayı ortaya çıkan vergi ziyaına bağlı 

olarak salınacak vergi , ceza, gecikme faizlerinden mükellefle birlikte müşterek ve müteselsilen 

sorumlu tutulurlar...” hükmüyle sorumluluğun esas ve sonuçları belirlenmiştir.  

Yine 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Müşavirlik Kanunu’nun 12 nci maddesinde “.... Yeminli Mali Müşavirler yaptıkları 

tasdikin doğruluğundan sorumludurlar. Yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde vergilerden 

ve kesilecek cezalardan mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar. 

Yeminli Mali Müşavirler yaptıkları tasdikin kapsamını düzenleyecekleri raporda açıkça 

belirtirler....” hükmüyle de tasdik ve tasd

 
217 Muhlis Selçik, ”Küreselleşmesin Muhasebe Denetim Mesleğine Etkileri ve Ahlak Kurallarının Uyumlaştırılması”, Vergici 
ve Muhasebeci ile Diyalog Dergisi, 1997/9, s.61. 
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3568 sayılı Kanunun “Disiplin Cezaları” başlıklı 48 nci maddesinde ise “.... Tasdik 

yetkisini gerçeğe aykırı olarak kullandığı Maliye ve Gümrük Bakanlığınca ilk defa tespit edilen 

ve ra

birlikte kasten Vergi Ziyaına sebebiyet verdikleri mahkeme kararı ile 

kesin

elerinin 3568 sayılı kanuna göre yetki almış meslek 

mens

 altına alınmıştır.  

lanan sorumluluğu hüküm 

altına

göre de muhasebe elemanları sorumlu tutulmadıkları bir fiilden dolayı mali 

açıda

pora bağlanan Yeminli Mali Müşavirler hakkında geçici olarak mesleki faaliyetten 

alıkoyma, bu hususun tekerrür edip bunun mahkeme kararıyla kesinleşmesi halinde de, 

Yeminli sıfatını kaldırma cezası verilir.  

Mükellefle 

leşen meslek mensuplarına, Meslekten Çıkarma Cezası verilir....” hükmü yer almaktadır.  

Muhasebe mesleğinin gelişip fonksiyonlarını tam anlamıyla yerine getirmesi bakımından 

bağımsız bir meslek durumuna gelebilmesi için tüm muhasebe elemanlarının yetki belgesi 

alması gereği yanında kendilerine yetkileri ile orantılı sorumluluk yüklenmesi de 

gerekmektedir.  

  Vergi hukukunda  muhasebe elemanlarının görevleri ile ilgili sorumlulukları konusunda 

herhangi bir hükme rastlanılmamaktadır. VUK’nun mükerrer 227 nci maddesinde yer alan 

sorumluluk ise muhasebe işlemleri ile ilgili, bu işlemlerin kanuna uygun olarak defter 

kayıtlarına intikal ettirilmemesi veya hiç kayda geçirilmemesi ile ilgili sorumluluk olmayıp, 

vergi beyannamelerinin imzalanması veya tasdik işlemlerinden doğan bir sorumluluktur.  

Maddeye göre vergi beyannam

upları tarafından imzalanması mecburiyetini getirmeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmış 

ve bu kişilerin imzaladıkları beyannamelerde yer alan bilgilerin defter kayıtlarına ve bu 

kayıtların dayanağı olan belgelere uygun olmamasından doğan vergi ziyaına bağlı olarak 

salınacak vergi ve cezalardan mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu 

tutulacakları hüküm

Görüldüğü üzere vergi hukukundaki sorumluluk bir taraftan sadece serbest muhasebeci 

ve mali müşavirlerin sorumluluğunu ifade etmekte diğer taraftan imzalanacak vergi 

beyannameleri ile sınırlı tutulmakta ve nihayet muhasebe mesleğinin icrasından kaynaklanan 

sorumluluğu değil bir anlamda muhasebenin denetiminden kaynak

 almaktadır.  

Muhasebe mesleğini düzenleyen özel kanun niteliğindeki 3568 sayılı kanunda da 

muhasebe elemanlarının sorumluğu ile bir hüküm yer almamakta olup bu boşluk açık olarak 

görülmektedir. Sadece kanunun 12 nci maddesinde yeminli mali müşavirlerin yaptıkları 

tasdikin doğruluğundan doğan sorumluluk hüküm altına alınmıştır.  

T.T.K.na  

n cezalandırılma durumuna gelmişlerdir ki bu genel hukuk kurallarına aykırı 

bulunmaktadır. Muhasebe elemanlarının cezalandırılabilmeleri için öncelikle fiillerinden 
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dolayı sorumlu tutulmaları gerektiği açıktır. Kaldı ki TTK’ndaki ceza miktarı 100 lira ile 1000 

lira arasında bir meblağ olarak tespit edilmiş olması nedeniyle zaten etkisi ve caydırıcılığı da 

olmamaktadır.  

Oysa muhasebe kayıtları; işletmelerin iktisadi ve mali yapıları, borç ve alacak durumları 

ve vergi ile ilgili hesap ve muameleleri tespit açısından en önemli unsurlar olup, denetim 

meka

elem

 Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirlerin 

Yapa

erçeğe uygun, doğru ve güvenilir olduğunu ortaya koymaktır. 

(Mad

rında yer alan; varlık, kaynak, gelir 

ve gi yıtlara doğru geçirilip geçirilmediğinin 

tespit amacı ile aşağıdaki 

çalışm

a

-M ta ve hilelerin tespiti, 

a intikal etmeyen kayıt dışı işlemlerin tespiti, 

ul görmüş muhasebe prensipleri ile mevzuata 

araştırılması. 

mi, 

rın bilançoya doğru yansıtılıp yansıtılmadığının kontrolü, 

                                                

nizmasının da alt yapısını, temelini oluşturmaktadır. Alt yapıyı meydana getiren 

anların fiillerinden sorumlu tutulmaması ve denetim görevini yerine getirenlerin bundan 

dolayı doğrudan sorumlu tutulmaları hem 3568 sayılı kanun, hem de VUK bakımından bir 

eksikliktir. 218

 

2.8.1.3. Meslek mensuplarının yapacakları denetimlerle ilgili çalışma usul ve esasları  

Serbest

cakları Denetimlerle İlgili Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre 

denetimin amacı; Firma, kurum ve kuruluşların sahip ve ortaklarına, alacaklıları ile kredi 

kuruluşlarına, Devletin ekonomik ve idari birimleri ile ayrıca vergi idaresine bunların mali 

tablolarında yer alan kayıtların g

de 49) 

Meslek mensubu  kurum ve kuruluşların mali tablola

derlerinin gerçeği yansıtıp yansıtmadığının ve ka

i için gerekli bilgi ve belgeleri toplamak ve değerlendirmek 

aları yerine getirmelidir.  

) Muhasebe denetimi; 

-Muhasebede kayıt ve matematiksel hataların tespiti, 

uhasebe hesaplarında ha

-Muhasebe hesapların

-Muhasebe kayıtlarının genel kab

uygunluğunun tespiti, 

-Muhasebe yöntem ve politikalarının geçmiş yıllar ile mukayesesi ve değişikliklerin 

nedeninin 

b) Bilanço denetimi; 

-Aktif ve pasif hesapların deneti

-Dönem içi mizanlar ile hesapla

 
218 Mehmet Gültekin, ”Muhasebe Mesleği ve Yasal Çerçevesi”, XVI. Türkiye Muhasebe Kongresi, TURMOB yayınları-45, 
Ankara, 1998, s.166. 
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-Bilanço gününden önce meydana gelen ve sonradan tespit edilen işlemlere ait kayıtların 

n kontrolü, 

olü, 

ştırılması, 

uğu , 

en işlemlerin ve belgelerin tespiti, 

ğu, 

i, 

un bilincinde, denetim faaliyeti sırasında 

mevzuat hükümlerine aykırı hatalı ve hileli işlemleri tespit ettikleri takdirde, müşterilerine hata 

ve hilelerin düzeltilmesini teklif ederler. Bu teklife rağmen, hata ve hilelerin düzeltilmemesi 

halinde durum Yönetmeliğin 59. maddesinin c) bendinde belirtilen olumsuz raporla ilgili mali 

mercilere aksettirilir. Adli yargıya, intikali gerekli olan ve suç teşkil eden hallerin yetkili 

merc

 

                                                

kontrolü, 

-Envanter işlemlerinin yapılması ve kontrolü, 

-Kapanış kayıtlarını

c) Gelir tablosunun denetimi;  

-Hasılat ve maliyet hesapları ile randıman ve firelerin kontr

-Gelirlerle bu gelirlerin elde edilmesinde yapılan giderlerin karşıla

-Gelir ve gider hesaplarının ilgili mevzuata uygunluğunun kontrolü 

d) Vergi denetimi; 

-Muhasebe belgelerinin mevzuata uygunl

-Muhasebe defterleri ve kayıtlarının mevzuata uygunluğu, 

-Muhasebe kayıtlarına geçmey

-Aktif ve pasif hesaplarının değerlemelerinin mevzuata uygunlu

-Alış, satış, dış ticaret, gelir ve giderlerde hata ve hilelerin tespit

-Vergi matrahının doğruluğunun tespiti, 

-Vergi beyannamelerinin (yıllık, münferit,özel ) mevzuata uygunluğunun tespiti, 

e) Tabloların mali analizleri, 

f) Bilançoların muhasebe kayıtlarına uygunluğunun kontrolü,  

g) Bilanço kalemlerinin standart şekle uygunluğunun kontrolü, 

h) Dönem sonuçlarının yıllık beyannameye intikalinin mevzuata uygunluğunun kontrolü. 

Kurum ve kuruluşlarca istenilecek denetim hizmetlerinde yukarıda belirtilen denetim 

ilkelerinden, ilgili olanları uygulanır. (Madde-55) 

Meslek mensupları; mesleki sorumluluğun

ilere duyurulması mecburidir. (Madde-57) 219

 

 

 

 
219 Celal Kepekçi, Bağımsız Denetim, 4.baskı,  Siyasal Kitabevi, 2000, Ankara, s. 230-232. 
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2.8.2. Muhasebe mesleğinin profili, kayıt dışı ekonomideki ve karapara aklamadaki 

ü  

Mükelleflerin ve vergi idaresinin güvenebileceği bir muhasebeci ve mali müşavirlik 

kurumunun, vergilendirme konusunda ortaya çıkan uyuşmazlıkları önemli ölçüde ortadan 

kaldıracağı açıktır. Ancak, bugün için özellikle serbest muhasebecilerin bir kısmı kendilerinden 

bekleneni verememektedir. Gerek eğitim

  

rol

lerinin yetersizliği gerekse mükelleflerle olan 

gelen

masına 

neden

in kayıt altına 

alınm

vermeleri,  muhasebeciliği, muhasebe mesleğini bir anlamda vergiye itmiştir.   

                                                

ekselleşmiş ilişkileri yasalara uygun çalışmalarını engellemektedir. Yasaların gereğini 

yerine getirmeye çalışan meslek mensupları genellikle iş yapamamakta ya da yasaların dışında 

çözümler arayan mükelleflerin istemlerini yerine getirmek durumunda kalmaktadırlar. Bu 

durumdan en çok rahatsız olan da mesleğini hakkı ile yapan ve gerçekten mesleğin gerektirdiği 

nitelikleri taşıyan meslek mensuplarıdır. 220

Meslek, işletme sahip ve yöneticilerine, sendikalara, kredi kuruluşlarına, yatırımcılara ve 

nihayet devlete doğru bilgiler veren tarafsız, objektif ve bağımsız olması gerekirken, tamamen 

vergi toplamanın bir aracı olarak düşünülmüştür. Nitekim, 3568 sayılı Yasanın genel 

gerekçesinde ifade edilen, ekonomik gelişmeye paralel olarak, devletin ekonomik yaşam 

içindeki görev ve fonksiyonları büyük ölçüde artmış ve buna paralel olarak da vergiye olan 

ihtiyaç duyulmuştur. Beyan esasına dayanan gelir, kurumlar, KDV vergileri ve diğer vergiler, 

milyonları bulan vergi mükellefleri arasında yoğun ve karmaşık vergi ilişkilerinin doğ

 olmuştur. Maliye Bakanlığının vergi denetimi konusundaki ağır yükünü hafifletmek, 

vergi sisteminin yozlaşmasına mani olmak, vergicilik ve işletmecilik sahasında güven ve ahlak 

unsurunun gelişmesini temin edebilmek, vergi kanunlarının uygulanmasından doğacak 

anlaşmazlıkları en az düzeye indirebilmek için, bu tasarı ile batı ülkelerindeki gibi benzer bir 

müessese Türkiye’ye getirilmek istenmektedir, ibareleri bu görüşü doğrulamaktadır. 221

Gerçekten muhasebe, Türkiye’de daha çok vergi bağlamında düşünülen bir olay olmakla 

beraber, aslında kapsamı çok daha geniştir. Özellikle gelişmiş ülkelerde vergiden çok sermaye 

piyasalarının bir aracı olarak kullanılan muhasebe, ekonomik faaliyetler

asını ve gerçeği yansıtmasını, bununla ilgili bütün tarafların da bu kayıtları baz alarak 

güvenilir bir  şekilde bunun üzerine inşa edilen ekonomik faaliyetleri organize etmesini sağlar. 

Ama Türkiye’de özellikle sermaye piyasalarının henüz yeterince gelişmemiş olması, 

bankacılık siteminin bilançoların analizinden çok gayrimenkul ipoteğine dayalı olarak kredi 

 
220 Aydemir,A.g.e., s.67 
221 Yahya Arıkan, ”Muhasebe Mesleği ve Yasal Çerçevesi”, XVI. Türkiye Muhasebe Kongresi,TÜRMOB Yayınları-45, 
Ankara 1998, s.149 
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Vergi ikinci plandaki bir olay olmalıdır. Yani, önce firmanın ya da bir faaliyet kolunda 

işlem gören bir işletmenin faaliyeti öncelikle ortaya konmalı, sonra paylaşma aşamasına 

geldi

 önemi artmıştır. Dolayısıyla, günümüzde muhasebeciler işletmede 

bilgi 

şanan 

ekon

ün 

Ame

                                                

ği zaman vergi gündeme gelmelidir. Yani, bu kârın ne kadarı kamuya mal edilecek, ne 

kadarı  kamu dışında sahiplerine, işletmenin ortaklarına dağıtılacak, ne kadarı da yedek akçe 

olarak ayrılacak. Dolayısıyla muhasebe kavramını  biraz daha geniş düşünmek 

gerekmektedir.222

Ülkemiz açısından konu ele alındığında; geçmişte muhasebeci zamanının büyük 

bölümünü muhasebe defterlerini tutma, beyanname doldurma, bildirge hazırlama gibi işlemlere 

harcamaktaydı. Bu durum işletme içerisinde ve hatta kamuoyunda muhasebe mesleği ve 

muhasebeci ile ilgili fikirleri de etkilemiş ve muhasebe mesleğine; kayıt tutma sanatı, 

muhasebeciye de; bu sanatı icra eden kişi olarak bakılmasına neden olmuştur. Oysa bilişim 

teknolojisindeki gelişmeler sonucu, işletme bilgi sisteminin önemli bir alt sistemi olan 

muhasebe bilgi sisteminin

üreticisi ve yöneticisi olarak önemli bir konuma gelmişlerdir. Artık, günümüz 

muhasebecilerinden beklenen; daha çok bir bilgi yöneticisi olarak işletmenin ihtiyacı olan 

bilgilerin belirlenmesinde ve onların yorumu ve kullanılmasında yeterli bilgi ve beceriye sahip 

olması gereği doğmuştur. 

Meslek teşekkülünün ve örgütünün fazla bir geçmişinin olmaması, ülkemizin ekonomik 

koşullarının yetersiz ve dengesiz bir seyir izlemesi, mesleğin gelişme safhasında ya

omik darboğazlar ve krizler, piyasa kimliğinin ve işadamı profilinin gelişmemiş olması, 

doğru bilgi alışverişi ile meslek mensubu-iş sahibi arasında iletimi zedelemektedir. Bununla 

beraber, kayıt dışı ekonominin hala ülkemizde etkin olması da muhasebe mesleğinin ve 

muhasebeci kimliğinin gerçek ve hak ettiği seviyeye ulaşmasını engellemektedir.  

Kayıt dışı ekonomi gereği muhasebe olması gereken ama önemsiz bir iş, meslek mensubu 

ise avare kayıtları tutan bir katip gibi anılmayı meslek sistemine taşımaktadır. Bug

rika’da “Amerikalıların Allah’tan sonra en çok korktukları şey... Yani vergi dairesi... 

Allah affeder, IRS affetmez Alimallah...” imajına sahip iken Türkiye’de “Boş ver bir şey 

olmaz; devlet bir af daha çıkarır, ödemeyelim” imajı ile işler yürütülmekte, meslek mensubu da 

bu hengamenin içinde başının çaresine bakmaya çalışan kişi unvanı almakla kalmaktadır. 223

Diğer taraftan, Mali Müşavirlik hizmeti sunan avukatlar, noterler, muhasebeciler ve diğer 

uzmanlar, karmaşık kara para aklama tekniklerinin uygulanmasında bilerek veya bilmeden 

 
222 Oğuz Tezmen, ”Açılış”, XVII.Türkiye Muhasebe Kongresi, TURMOB yayınları-199, İstanbul, 2002, s.12 
223 Çakıl-Altaş, A.g.m.,.s.184-188 
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yaptıkları işlemlerle önemli bir rol oynayabilmektedirler. Karapara aklama ile mücadelede 

ülkelerin gittikçe artan çabaları, aklayıcıların işlerini zorlaştırmaktadır. Karapara aklamayı 

önleme yasaları ve uygulamalarından kaçınmanın bir aracı olarak aklayıcılar daha karmaşık  

yöntemler geliştirmekte, bu ise ancak belirli alanlarda uzmanlaşma ile sağlanabilmektedir. Suç 

gelirlerini aklamak isteyen kişilerin kendilerinin bu şekilde bir uzmanlıklarının bulunmaması 

halinde, suç gelirlerinin aklanmasına yardım edecek yasal uzmanlara, muhasebecilere, mali 

danışmanlara ve diğer uzmanlara başvurma zorunluluğu ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla 

uzmanların sağlayabileceği fonksiyonlar kara para aklayıcıların amaçlarına ulaşması  için 

geçmek zorunda olacakları bir “yol kapısı” (gateway) niteliğindedir. Bu nedenle 

muhasebeciler, suçluların paralarını hareket ettirmeye ya da gizlemeye yardım edebilecek 

çeşitli fonksiyonlara sahip olduklarından ve bu fonksiyonları bilerek ya da bilmeden 

kulla

rnek olarak şunlar 

belirt

b.), bankacılık işlemleri. 

ın) kurulması; Bu tür yapılar, yasa dışı gelir ile sanık 

arasın

gelirleri ile  suç 

arasın

tedirler.  

 geliri olan ve bunu çeşitli şekillerde 

kulla

meleri nedeniyle değil, aynı zamanda suç faaliyetlerinin etrafındaki 

ndıklarından bir çeşit “kapı muhafızı” (gatekeeper) olarak hizmet yapmaktadırlar. 

Muhasebeciler tarafından karapara aklamada kullanılabilecek hizmetlere ö

ilebilir. Hesap işlemleri, finans danışmanlığı, denetim uygulamaları, vergi danışmanlığı, 

şirket kurma, şirket idaresi,  malvarlığı işlemleri (alım-satım v

Bu hizmetlerin tamamı harhangi bir karapara aklama işleminde aynı yararı 

sağlamamaktadır. Potansiyel bir aklayıcı için en kullanışlı olanlar şunlardır: 

-Şirket (veya diğer kurumlar

daki bağlantının karmaşıklaşmasına hizmet etmektedir. 

-Malvarlığı alım-satım işlemleri; Malvarlığı transferleri ya yasa dışı fonların üzerinin 

örtülmesine ya da aklama süreci tamamlandıktan sonra bu gelirlerin nihai olarak yatırımda 

kullanılmasına aracılık etmektedir.  

-Mali işlemler; Kimi durumlarda söz konusu uzmanlar yine suç 

daki bağlantının koparılmasını sağlamak üzere müşterileri adına nakit paranın banka 

hesaplarına yatırılması, bankalardan para çekilmesi, döviz bürolarından para değiştirme 

işlemleri, çek düzenlenmesi veya düzenlenen çekin paraya çevrilmesi, hisse senedi alım satımı 

ve uluslararası fon transferleri gibi değişik mali işlemleri yürütmek

-Finans ve vergi danışmanlığı; Yüksek miktarda suç

nmak isteyen karapara sahipleri, vergi yükümlülüklerini en az seviyede tutmak veya 

gelecekteki yükümlülüklerinden kurtulmak için varlıklarını denetimden uzak şekilde yatırım 

yapmak amacıyla uzman hizmetlerinden yararlanabilmektedirler.  

-Karapara aklayıcıların bankacılarla tanıştırılması.  

Öte yandan karapara aklayıcılar bu kişileri veya uzmanlıklarını sadece karmaşık aklama 

işlemlerini gerçekleştirebil
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şüphe

ücadelede ilgili 

yasa 

hafızı” rolleriyle karaparanın mali sisteme girişini engelleyebilmektedirler. Bu 

uzma

 mesleği sürekli okumayı, izlemeyi, araştırmayı, kendini yenilemeyi ve 

uygu

uhasebe meslek mensubunun mesleki yeterliliğinin yanı sıra, en az onun kadar önemli 

olan  de taşıması vazgeçilmezdir. 

Gelec

nin tarafsız olarak kaydedilmesi  ve bilgi 

gerek

 

bilançolarla tahlil ettikten sonra yatırıma gerek duyulup duyulmayacağını ve ne kadar yatırıma 

                                                

leri en aza indirmek için de kullanmaktadırlar. Örneğin bir müşterisi adına belirli bir 

miktar krediyi bir mali kurumdan alma işini üstlenen bir avukatın yaptığı işlemlerde çoğu 

zaman bu kişinin toplumda bulunduğu konum nedeniyle, yaptığı işlemin ahlaki olarak doğru 

olduğu düşünülmektedir.  

Birkaç FAFT üyesi ülkede bu tür uzmanlıkların karapara aklama ile m

ve düzenlemelere dahil edilmeleri kararlaştırılmıştır. Çünkü bu kişiler yukarıda belirtildiği 

gibi “kapı mu

nlarla ilgili olarak düzenleme yapan ülkeler, müşteri ve lehdar kimliğinin tespiti, 

kayıtların saklanması ve şüpheli işlem bildirimi zorunluluğu getirmektedir. 224

Muhasebecide bulunması gerekli nitelikler ve bunların geliştirilmesi hakkında şunlar 

söylenebilir: 

Muhasebe

lamayı gerektiren bir meslektir. Bu nedenle meslek elemanları, unvanlarını kazanıp 

çalışmaya başladıktan sonra da kendilerini geliştirmek, günün hızla değişen koşullarına  ayak 

uydurabilmek amacıyla yeni bilgiler edinmek için mesleki eğitimlerini sürdürmek 

zorundadırlar.  

M

dürüstlük, bağımsızlık, güvenirlilik, sır saklama gibi değerleri

eğin muhasebesi için, taşıdığı önem nedeniyle meslek ahlakı muhasebe mesleğinde 

önemli bir konudur. 225

 

2.8.3.  Muhasebe mesleğinde bağımsızlık ve meslek etiği  

Muhasebe uygulamalarında bağımsızlık, işletmelerin kısmen veya tamamen finansal 

nitelikte olan, parayla ölçülebilen değer hareketleri

sinimi duyan taraflara raporlar sunulmasıdır. Söz konusu raporlara ihtiyaç duyan ve 

kullananlar  “finansal tablo kullanıcıları” şeklinde tanımlanmaktadır. Bu finansal tablo 

kullanıcıları  daha ziyade yöneticiler, çalışanlar, sermaye piyasası yatırımcıları, kredi 

kuruluşları ve devlet olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Yöneticiler bu tabloları daha ziyade karlılık ve rantabilite açısından ele almakta, 

çalışanlar ücret açısından değerlendirmekte, sermaye piyasası ve yatırımcı kuruluşlar bu

 
224 Serdar  Gümüşay, ”Karapara ve karapara aklama yöntemleri-5”,Maliye ve Sigorta Yorumları,  Sayı:426, s.95-97. 
225 Cemal  İbiş, “Bilgi Çağında Muhasebecilik Mesleğinin Geleceği ve Yeni Muhasebeci Kimliği”, XVII. Türkiye Muhasebe 
Kongresi, TÜRMOB Yayınları-199, İstanbul, Ekim 2002,  s.141 
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gireb

uhasebe 

mesle

lığı en az bu bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliği kadar önemlidir. Taraflı ve 

güve

imlerin ne derece sorumlu  olduğu sorusunu akla getirmiştir. 

Konu

                                                

ilecekleri açısından değerlendirmekte, kredi kuruluşları bu bilanço çerçevesinde o 

işletmenin  krediyi hak eden bir kuruluş olup olmadığına bakmaktadırlar. M

ğinde büyük pay alan devlet de bu tablolarda vergisel boyutuyla karşımıza çıkmaktadır.  

Bunlardan en önemlisi, muhasebe bilgilerini yaratan meslek mensuplarının, hiçbir tarafın 

çıkarlarını gözetmeksizin tamamen bağımsız şekilde faaliyetlerini sürdürmeleridir. 226

Muhasebe hizmeti her ne kadar kamu yönetimi tarafından sunulmasa da sağladığı dışsal 

fayda, sunulan hizmetin kamuya yönelmesi ve kamu yararı amacına hizmet etmesinden dolayı 

birçok açıdan “kamu hizmeti” niteliği taşımaktadır. İşletme ile ilgili çıkar gruplarının ihtiyaç 

duydukları bilgiler muhasebe aracılığıyla üretilip sunulmaktadır. Bu nedenle, yüksek düzeyde 

mesleki sorumluluk duygusu içerisinde faaliyetlerin yürütülmesi, kamuya olan sorumluluğun 

daha geniş bir ifade ile sosyal sorumluluğun yerine getirilmesi muhasebe açısından bir 

zorunluluktur. Muhasebe, toplumsal çıkar çevresine karşı olan söz konusu sorumluluğunu 

ancak doğru, tarafsız ve güvenilir bilgi üretip sunmak suretiyle yerine getirebilecektir. Üretilen 

bilgilerin tarafsız

nilirliği düşük bilgi üretimi, bu bilgileri kullananların yanlış yatırım kararları vermelerine 

neden olabileceği gibi, kamu ve toplum açısından kaynakların haksız paylaşımına yol 

açabilecektir. 227

Muhasebe meslek mensubuna güven duyulması için, iki temel nitelik aranmaktadır. 

Bunlardan ilki konunun teknik boyutu olan mesleki bilgi birikimine sahip olma, diğeri ise etik 

boyutu olan sorumluluk bilincidir. Bugüne kadar mesleğin teknik boyutu ön planda tutulmuş 

ve etik boyut genellikle önemsenmemiştir. Bunda, muhasebenin teknik becerilerden oluşan bir 

meslek olduğu yanılgısının yanında, muhasebecilerin sebep olabileceği finansal yolsuzlukların, 

bugünkü kadar yaygın olmaması ve halkı etkilememiş olmasının rolü vardır. Örneğin, 

ülkemizde son zamanlarda ortaya çıkartılan hayali ihracat yoluyla büyük çaplı haksız KDV 

iadeleri alınması, çeşitli hilelerle bazı özel bankaların içlerinin boşaltılması gibi olaylar, 

toplumda bu tür yolsuzluklardan k

ya medya da ilgi göstermiş ve bu tür olaylara karışan işletmelerin denetçilerinin 

sorumluluklarını sorgulayan türde yazılar yayımlanmış ve bu eleştiriler, meslek mensuplarını 

da aşarak mesleğe yönelmiştir. 228

 
226Nail Şanlı,”Muhasebe Uygulamalarında Bağımsızlık ve Etik”, XII. Türkiye Muhasebe Kongresi,TÜRMOB yayınları-199, 
İstanbul, Ekim 2002, s.203 
227Metin Çoban, Abdulkerim Daştan, ”Muhasebe Mesleğinde Meslek Etiği:Trabzon İline Yönelik Anket Çalışması”, Vergi 
Dünyası, Sayı :261, Mayıs 2003, s.161 
228 Yavuz Çiftçi, Birgül Çiftçi, ”Muhasebe Mesleğinde Meslek Etiği (Türkiye’deki Düzenlemeler ve Uluslararası 
Düzenlemelerle Karşılaştırılması)”, Muhasebe ve Denetime Bakış, Sayı:10, Eylül 2003, s.82 
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Muhasebe kayıtları, ticari faaliyetlerin yasal temelini oluştur. Ancak, kişiler veya 

kuruluşlar arasında gerçekleşen ticari faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülebilmesi için, 

biçimsel ve yasal temelden daha fazlasına gereksinim duyulur. Yasaların  yetersiz kaldığı 

durumlarda ise, bu gereksinimler ancak, meslek etiği ile karşılanabilir. 

Meslek etiği ise, belirli bir meslek grubunun, mesleğe ilişkin olarak oluşturup, koruduğu; 

meslek üyelerine emreden, onları belli bir şekilde davranmaya zorlayan; kişisel eğilimlerini 

sınırlayan; yetersiz ve ilkesiz üyeleri meslekten dışlayan; meslek içi rekabeti düzenleyen ve 

hizmet ideallerini korumayı amaçlayan mesleki ilkeler bütünüdür. Bu tanımdan da 

anlaş asebeciler tarafından oluşturulan ve muhasebe ile 

ilgili ilkeler bütünüdür. Böylece, muhasebe mesleğinin etik 

kural lek üyelerinin genel ve ortak olarak davranış biçimlerini 

tanım

 Meslek grubunun gücünün azalması durumunda ise, üyeler 

mesle

 ve ülkemizdeki gelişmeler sonucunda etik konusunda artan duyarlılığın da 

etkisi ere yönelik bir takım standartların oluşturulması 

önem

an geliştirilen çalışma 

28.10

                                                

ılabileceği gibi, muhasebe etiği, muh

taraflarca da benimsenen mesleki 

ları olarak belirlenen ve  mes

layan ilkelerin üç temel işlevi olduğu ileri sürülebilir: 

-Yetersiz ve ilkesiz üyeleri ayırmak, 

- Meslek içi rekabeti düzenlemek, 

- Meslek ideallerini korumak. 

Bir meslek grubu ne kadar güçlü ise, etik ilkeleri de o kadar etkili olmaktadır. Diğer bir 

deyişle, meslek grubunun gücü ve otoritesi, kurduğu etik disiplinini ve buna duyulan saygıyı 

önemli ölçüde etkilemektedir.

k grubunun kontrolünden kolayca kurtulabilmektedirler. Böyle bir durumda grubun, etik 

kurallara karşı gelen üyelerine uygulayabileceği yaptırımlar yetersiz kalabilmektedir. 

Dolayısıyla, meslek grubu ne kadar güçlü ve örgütlü olursa meslek etiği de o kadar gelişmekte 

ve saygınlık kazanmaktadır.229

Dünyada

yle, muhasebe mesleğinde etik değerl

 kazanmıştır. Muhasebe meslek etiğine yönelik olarak, birçok ülkede meslek örgütleri 

tarafından etik kuralları yazılı hale getirilmektedir. 230 Bu konuda yapılan çalışmalar aşağıda 

açıklanmıştır. 

AICPA tarafından yapılan çalışmalar; 

AICPA (Amerikan Ruhsatlı Kamu Muhasipleri Enstitüsü) tarafınd

.1997 tarihinde ”Mesleki Davranış Kuralları” adı altında düzenlenmiştir.AICPA 

tarafından düzenlenen standartlar  temelde mesleki davranış kurallarını içermektedir. Bu 

 
229 Kudret Gül, Halil Ergün,” Muhasebe Mesleğinde Etik”, Muhasebe ve Denetime Bakış, Sayı:11, Ocak 2004, s. 54 
230 Çiftçi, A.g.m. s.83 
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davra

i Davranış Kuralları’nın ikinci bölümünde 11 adet 

kural a, Genel 

Stand

vanı olup tüm 

üyele

ği kuralları; doğruluk ve tarafsızlık, 

etik 

ını farklı kılan unsur, uluslararası bazda hazırlanmış ilk 

kural tiği kuralları arasındaki  diğer bir farklılık  da  vergi 

uygu

nulmasıdır.231

Türkiye’de meslek ahlak ilke ve kuralları 3568 sayılı yasada, ”Serbest Muhasebeci, 

Serbest Muhasebeci Mali  Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları 

                                                

nış kuralları, olması gereken davranışları içeren genel yönetmelikler ile meslek etiğine 

uygun olmayan davranışları açıklayan özel yönergelerden oluşmaktadır. 

AICPA tarafından kabul edilmiş genel etiksel ilkeler; sorumluluklar, kamu yararı, 

dürüstlük, tarafsızlık ve bağımsızlık, mesleki özen ve dikkat, sunulan hizmetin kapsamı ve 

niteliğidir. 

AICPA tarafından oluşturulan Meslek

 yer almıştır. Söz konusu kurallar; Bağımsızlık, Dürüst ve Tarafsız Olm

artlar, Standartlara Uyma, Muhasebe İlkeleri, Müşteriyle İlgili Bilgilerin Gizliliği, Şartlı 

Ücret, Uygun Olmayan Davranışlar, Reklam Yapma ve Hizmet Satışına Yönelik Diğer Talep 

Biçimleri, Komisyon ve Başvuru ücretleri, Mesleğin İcra Biçimi ve Meslek Un

re ve meslek mensuplarına uygulanır. 

Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) tarafından yapılan çalışmalar; 

Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC), 1997 yılında kurulmuş olup başlıca 

amacı muhasebecilik mesleğini dünya çapında geliştirmek, diğer bir ifade ile, uyumlu 

standartlarla koordine edilmiş evrensel bir muhasebecilik mesleği geliştirmektir. 

Muhasebe meslek mensupları için IFAC meslek eti

çatışmaların çözümlenmesi, mesleki yeterlilik, gizlilik, vergi uygulamaları, sınır ötesi 

faaliyetler, tanıtım, bağımsızlık, mesleki yeterlilik ve muhasebeci olmayanlardan yaralanmanın 

sorumlulukları, ücretler ve komisyonlar, Serbest muhasebecilik ile bağdaşmayan uygulamalar, 

müşteri paraları, serbest meslek faaliyetinde bulunan diğer muhasebeciler ile ilişkiler, reklam 

ve teşvik, sadakat çatışması, meslektaşlara destek.  

Yukarıda yer alan tüm meslek mensupları için geçerli kurallara bakıldığında büyük bir 

oranda AICPA mesleki davranış prensipleriyle benzerlik gösterdiği görülmektedir. IFAC’ın 

almış olduğu meslek etiği kurallar

lar  olmasıdır. IFAC meslek e

lamaları ve ülkelerarası etkinlikler olmak üzeri iki konuda ortaya çıkmaktadır. Bu 

farklılıkların nedeni, muhasebe meslek mensuplarının  faaliyetlerini  uluslar arası alanda yerine 

getiriyor olmalarından dolayı ülkeler bazında farklı vergi uygulamaları dikkate alınarak 

kuralların ko

Türkiye’de yapılan çalışmalar; 

 
231  Çoban, A.g.m., s.162-163 
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Hakk

esleğini düzenleyen 3586 Sayılı Kanun’da, meslek etiği ayrıca 

düzen ıp, uyulması gereken kurallar olarak bazı düzenlemeler yer 

alma şlıcaları aşağıdaki gibidir: 

nması. 

el ve yetersiz olduğu 

görül

omutlaştırılmaya çalışılmıştır. Yönetmeliğin ikinci 

bölüm ” başlığı altında belirtilen kurallar, ulusal düzeyde 

mesle mli bir adım olarak nitelendirilebilir.Bu yönetmelikte 

belirt

lilik (m.4) 

ilgi (m.5) 

al sorumluluk, işletme sahip ve yöneticilerine karşı sorumluluk, 

mesle

ında Yönetmelik”de ve “Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğler”inde, dağınık olarak yer 

almaktadır. 

1.3568 Sayılı Yasada yer alan kurallar 

Türkiye’de muhasebe m

lenmiş bir konu olmay

ktadır. Bunların ba

-Meslek Sırları (m.43), 

-Reklam Yasağı (m.44), 

-Ücretler (m.46) 

-Görevle İlgili Suçlar (m.47) 

-Yasaklar (m.47): Ticari faaliyet yasağı, meslekle ve meslek onuruyla bağdaşmayan 

işlerle uğraşma yasağı, akraba ve hısımların firmalarının işlerinde çalışma yasağı. 

-Disiplin Cezaları (m.48): Mesleğin onuruna aykırı faaliyette bulunanlar; görevlerin 

gerektirdiği güveni sarsan; görevini bağımsızlık, dürüstlük ve tarafsızlıkla yapmayan; mesleğin 

genel prensiplerine aykırı faaliyette bulunanlar hakkında disiplin cezaları uygula

Söz konusu Kanun incelendiğinde, düzenlemelerin gen

mektedir. Daha çok yasaklar tek tek sıralandığından bu hükümler detaylı olarak 

açıklanmadığından, uygulayıcılar açısından belirsizlik doğurduğu söylenebilir. 

2.Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinde yer alan  kurallar  

3568 Sayılı Kanun’daki etiğe yönelik hükümler, Maliye Bakanlığı tarafından 1990 

yılında çıkarılan Yönetmelik ile s

ünde “Genel Mesleki Standartlar

k etiği açısından atılmış öne

ilen standartlar aşağıdaki gibidir: 

-Meslek ünvanı ve yeter

-Mesleki eğitim ve b

-Dürüstlük, güvenilirlik ve tarafsızlık (m.6) (Mesleki özen ve titizlik de bu madde  

kapsamında yer almaktadır), 

-Sır saklama (m.7) 

-Sorumluluk (m.8) ( Sosy

ktaşlara yönelik sorumluluk), 

-Bağımsızlık (m.9), 

-Haksız Rekabet (m.10). 
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Bu yönetmelik incelendiğinde, özellikle sorumluluk kavramının üç ayrı boyutuyla 

dikkate alınmış olmasının önemli bir gelişme olduğu söylenebilir. Dürüstlük, güvenilirlik , 

tarafs  titizliğe ayrıca vurgu yapılmış olması da yasadaki 

düzen

lu Tebliği 

amuyu aydınlatma ilkesinin esas 

alınd  meslek etiği ile ilgili bazı konulara yer 

verild 6 No.lu Tebliğde belirtilen başlıca kurallar aşağıdaki gibidir: 

 geliştirilmesi (m.8) 

) 

mlar (m.13) 

enellemek mümkün değildir. 

bir takım etik standartları ortaya 

koyduğu hem de cezalandırılması gereken davranış ve tutumların saptanması için bir temel 

oluşturacağı yönündeki hükümlerden, TÜRMOB’un meslek etiği kurallarının denetimine önem 

ızlık, bağımsızlık, mesleki özen ve

lemeyi daha somut hale getirmesi açısından bir ilerlemedir. Ancak bu konular her ne 

kadar ayrı birer madde olarak ele alınmış da olsalar, yeteri kadar açıklayıcı ve uygulayıcılar 

için yol gösterici olmaktan uzaktır.  

3.Sermaye Piyasası Kuru

2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu  (SPK)’nda k

ığı ve SPK tarafından yayınlanan tebliğlerde

iği görülmektedir. Seri XI,1

-Mesleki yeterlik (m.7) 

-Mesleki yeterliğin sağlanması ve

-Hizmet içi eğitim ve refakat çalışması (m.9) 

-Bağımsızlık ilkesi (m.10

-Bağımsızlığı ortadan kaldıran duru

-Mesleki özen ve titizlik (m.12) 

-Ticaret ve mesleğe aykırı faaliyet yasağı (m.13) 

-Reklam Yasağı (m.14) 

-Sır Saklama yükümlülüğü (m.16) 

-Karşılıklı ilişkiler ve haksız rekabet (m.16) 

SPK mevzuatı incelendiğinde sadece bağımsız denetim faaliyeti yapacak meslek 

mensupları açısından birtakım kurallar konulmuş olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, bu 

kuralları tüm muhasebe meslek mensuplarına g

Ulusal mevzuatımızda dağınık ve kısmen düzenlenen meslek etiğine yönelik kuralların 

yeniden ele alınarak düzenlenmesi gerekliliği yıllardır vurgulanan bir konudur. TURMOB’un 

meslek etiği kurallarını düzenlemek üzere, 2001 yılında çıkardığı Mecburi Meslek Kararı, 

meslek mensupları için bir çerçeve çizmiştir.   

Düzenlemenin amacı “yasal gerekleri aşan ölçüde meslek mensuplarının kendilerini 

kontrol etmeleri amacıyla moral ilkeler sistemini, toplum, müşteriler ve diğer meslek 

mensuplarıyla ilişkilerde uyulması gereken ve yerine getirilmesi gereken kuralları içerir.” 

Cümlesiyle ifade edilmiştir. Ayrıca bu kuralların hem 
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verdi

 IFAC ve gerekse de Türkiye’de muhasebe meslek etiğine yönelik 

yapıl lek etiği kurallarını bir bütün olarak aşağıdaki gibi 

sırala

üvenirlik ve Tarafsızlık 

orumluluk 

aksız Rekabet, Reklam ve Teşvik Yasağına Uyma  

iyetlerde Bulunmama  

ların önceden saptanmış ölçütlere 

uygu sızca kanıt 

topla

stematik 

bir sü

                                                

ği anlaşılmaktadır. Etik kuralların uygulamada başarılı olabilmesinin gereği olarak 

denetimin dikkate alınmış olması yerinde ve gereklidir. 232

Gerek AICPA, gerek

an çalışmalar göz önüne alınarak, mes

mak mümkündür. 233

-Dürüstlük, G

-Kamu Yararı ve Sosyal S

-Bağımsızlık 

-Gizlilik ve Sır Saklama 

-Mesleki Eğitim, Bilgi ve Yeterliliğe Sahip Olma 

-Mesleki Özen ve Titizlik ile Muhasebe İlke ve Standartlarına Uyma 

-H

-Meslek ve Meslek Onuru ile Bağdaşmayan Faal

 

2.9  Muhasebe Denetimi ve Denetim Türleri  

Denetim Kavramları Komitesi  muhasebe denetimini şu şekilde tanımlamaktadır.  

“Denetim, iktisadi faaliyet ve olaylarla ilgili iddia

nluk derecesini araştırmak ve sonuçları ilgi duyanlara bildirmek amacıyla taraf

yan ve bu kanıtları değerleyen sistematik bir süreçtir.  

Yukarıdaki denetim tanımının unsurlarını ve özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: 

1.“Denetim ile ilgili tüm tanımlar”da denetimin bir süreç olduğu belirtilmektedir. Bu 

yolla denetimin dinamik bir faaliyet olduğu ortaya konmaktadır. Bu süreç denetim faaliyeti için 

gerekli olan kanıt  ve bilgilerin sağlanması, bunların işlenmesi ve değerlendirilmesi, 

değerlendirme sonuçlarına göre bir denetim görüşüne ulaşılması ve bu görüşün denetim raporu 

ile ilgili yerlere iletilmesi evrelerini içerir. Bu açıdan denetim süreci bir bilgi üretme ve karar 

verme süreci olarak düşünülmelidir. Yukarıdaki tanımda en önemli husus denetimin si

reç olduğudur. Bu sistematik süreç ussal bir biçimde birbirini izleyen düzenleştirilmiş 

evrelerden oluşmaktadır. Denetim süreci anlamlıdır, ussaldır, planlıdır ve bilimseldir.  

2. “İktisadi faaliyet ve olaylarla ilgili iddialar” ifadesi ile muhasebenin iktisadi bilgileri 

teşhis etme, ölçme ve raporlama işlevleri belirtilmek istenmektedir. Denetim sürecinin özü bu 

ifade içinde aranmalıdır. Uzman denetçi bir denetim faaliyetine başlarken denetlediği 

işletmenin finansal tabloları ve iktisadi faaliyetleri hakkındaki raporlar kendisine sunulur. Bu 

 
232 Çiftçi, A.g.m., s.86-88. 
233 Çoban, A.g.m., s.164. 
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raporlar o işletme yönetiminin belirli bir döneme ait iktisadi faaliyetler hakkındaki bildirim ve 

iddialarını yansıtır. Uzman denetçi gerekli incelemelerini yaparak işletme yönetiminin 

kend

r, yönetim tarafından 

sapta

gunluk ya da 

uyum

r. Burada denetimin tarafsız olarak 

kanıt

 

etme

imde yansıttığı hususundaki görüşünü açıklar. Denetçi 

raporunda hiçbir zaman finansal raporların yüzde yüzlük bir doğruluğunu onaylamaz, ya da bu 

konuda açıkça bir güvence vermez.  

isine sunduğu bu raporlardaki iddiaların doğruluğunu ve güvenilirliğini araştırır ve 

onaylar.  

3. “Önceden saptanmış ölçütler”, yönetimin iktisadi faaliyet ve olaylara ait iddia ve 

bildirimlerinin doğruluğunun araştırılması amacıyla karşılaştırıldıkları standartlardır. Uzman 

denetçi incelemelerine ait bulguları ilgili taraflara bildirir. Denetçi ile bilgileri kullanacak ilgili 

taraflar arasında verimli ve anlaşılabilir bir haberleşmenin kurulabilmesi için ortak bir 

haberleşme lisanına gerek vardır. Bu ortak haberleşme lisanı “önceden saptanmış ölçütler” 

aracılığı ile sağlanır. Bu ölçütler yasama organlarınca konmuş kuralla

nmış başarı ölçüleri, bütçeler, finansal muhasebe standartlarını düzenleyen organlar 

tarafından oluşturulmuş genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri olabilir.  

4. “Uygunluk derecesi” yönetim tarafından ileri sürülen iddia ve bildirimlerin saptanmış 

ölçülerle ne derece uyum içinde bulunduğunu belirleyen bir ölçüdür. Bu uy

suzluk nicel olarak (örneğin; 3000 TL’lik bir kasa açığının varlığı) veya nitel  olarak 

(örneğin; finansal raporların  doğru ve güvenilir olduğu) saptanıp belirlenebilir.  

5.”Tarafsızca kanıt toplama ve kanıtları değerleme” ibaresi, denetçinin bir ön yargıya 

dayanmadan bağımsız bir uzman kişi olarak, yapılmış bildirimleri özenle incelemesi ve 

sonuçlarını titizlikle değerlemesi anlamında kullanılmaktadı

 topladığı ve bu kanıtları değerlediği vurgulanmaktadır. Kanıtın kendisinin tarafsız ve 

öznel olup olmadığı ise bu aşamada önem taşımamaktadır.  

6.”ilgi duyanlar” ilgili çıkar gruplarını ve genel anlamda kamuyu ifade

ktedir.Denetçinin bulgularını ve yargısını kullanan her birey ilgili taraf olmaktadır. Bu 

gruba ortaklar, işletmenin yöneticileri, kredi verenler, devlet kurumları ve kamu oyu dahildir.  

7.”Sonuçları bildirme” denetim sürecinin son evresidir. Sonuç bildirme temelde bir 

onaylama işlemidir. Denetçi işletme yönetimince ileri sürülen iddia ve bildirimlerin 

geçerliliğini ve güvenilirliğini inceleyerek bunları onaylar ya da reddeder. İnceleme ile ilgili 

bulguların ve denetçi görüş ve yargısının açıklanması yazılı bir rapor ile olur. Denetçi bu 

raporunda yaptığı incelemelerin sonucuna dayanarak, denetlenen işletmenin yönetimi 

tarafından sunulan  finansal tabloların, işletmenin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını 

genel kabul  görmüş muhasebe ilkeleri ve düzenlilik açısından doğru ve dürüst bir şekilde, 

açıkça ve oldukça güvenilir bir biç
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 Yayınlanan denetim raporları farklı türde olabilir. Bir denetim raporunun türü ve içeriği, 

tamamlanan denetimin niteliğine, amacına, inceleme sonuçlarına, denetçi bulgularına ve raporu 

kullanacakların gereksinmelerine göre farklılık gösterir. 234

Denetim Türlerini denetimin konusuna ve amacına göre, denetimin statüsüne göre olmak 

üzere iki ana başlık altında inceleyebiliriz. 

 

2.9.1. Konusuna ve amacına göre denetim türleri                   

Denetim,  konusuna ve amacına göre üçe ayrılır: 

-Mali tabloların denetimi (finansal denetim) 

-Uygunluk denetimi (usul denetimi) 

-Faaliyet denetimi (Performans denetimi) 

 

2.9.1.1. Mali tabloların denetimi  

Mali tabloların denetimi (audit of financial statements), bir işletmenin mali tablolarının 

önceden belirlenmiş kriterlere uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği konusunda bir görüş 

belirlemek amacıyla bu tabloların incelenmesini kapsar. Bu kriterler genel kabul görmüş 

muhasebe ilkeleri veya vergi mevzuatı hükümleridir. Bu denetim bağımsız denetçiler ve kamu 

denetçileri tarafından yürütülür. Denetimin konusu, ortaklara veya vergi dairesine verilen mali 

tablolardır. 235

Mali tablolar denetiminin içerdiği genel özellikler aşağıda sıralanmıştır: 

-Bu tür denetimin amacı işletmenin mali tablolarına güvenilirlik kazandırmaktır.  

-Mali tabloları denetleyen denetçi, işletmeden veya herhangi bir gruptan ayrı olarak 

bağımsız bir kişiliğe sahiptir. 

-Amaç, mali tablolardaki yanlış beyanların ortaya çıkarılmasıdır.  

-Denetçi tarafından mali tablo hakkında bir bütün olarak tek bir görüş oluşturulmaktadır. 

Tek tek var olan hatalar üzerinde durulmamaktadır.  

-Denetçi mali tabloların güvenilirliği hakkındaki görüşünü mantıklı bir temele 

oturtmaktadır.Bu, mali tablonun % 100 güvenilir olduğu anlamına gelmemektedir. 236

 

 

 

                                                 
234 Ersin Güredin, Denetim, 9.baskı,  Beta Yayın, İstanbul, 1999, s.5. 
235 Kepekçi, A.g.e., s.2. 
236 Nejat Bozkurt, Muhasebe Denetimi, 2.baskı., Alfa Yayın, İstanbul, 1999, s.28. 
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2.9.1.2. Uygunluk denetimi  

Uygunluk denetimi (compliance audit), bir örgütün mali işlemlerinin ve faaliyetlerinin 

belirlenmiş yöntemlere, kurallara veya mevzuata uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla 

incelenmesidir. 237

Uygunluk denetimin amacı, yetkili bir üst makam tarafından saptanmış kurallara uyulup 

uyulmadığının araştırılmasıdır. Bu üst makam işletme içinden olabileceği gibi, işletme dışından 

da olabilir. Birinci duruma örnek, muhasebe kayıtlarının işletmedeki finansman ve mali işler 

müdürlüğünün yayınladığı yönergelere ve muhasebe el kitabına uygun olarak yapılıp 

yapılmadığının denetimidir. İkinci duruma örnek, ödenen ücretlerle ilgili olarak asgari ücret 

kuralına  uyulup uyulmadığının denetimidir. Özellikle devlet müdahalesinin arttığı durumlarda 

uygunluk denetimlerin kapsamı da genişlemektedir. İster özel kesimde isterse kâr amaçsız 

kesimde olsun belirlenmiş politikalara, yazılı sözleşmelere ve yasal düzenlemelere uygunluk, 

denetçiler tarafından araştırılan bir denetim türüdür.  

Uygunluk denetiminde ulaşılan sonuçlar geniş bir kitleye değil, fakat işletme içindeki 

yetkili kişilere raporlanır. Bu kişiler genellikle işletmedeki tepe yöneticilerdir. Önerilen 

yönergelere, politikalara ve her türlü yasa ve bağıtlara uygunluk tepe yöneticilerini ilgilendiren 

konulardır. Bu açıdan uygunluk denetimlerinde ilgili taraf işletme yönetimidir. Bu denetim 

türünün sonuçları işletme içine raporlandığından, uygunluk denetimleri büyük ölçüde işletme 

içindeki denetçiler tarafından yürütülür. Gereken hallerde ise bağımsız denetçiye başvurulur.238

Uygunluk denetimleri ile ilgili çeşitli örnekler aşağıda sıralanmıştır: 

-Bir banka şube müdürünün kredi verme sınırını aşıp aşmadığının, banka müfettişleri 

tarafından incelenmesi 

-Bir işletmede mahsup fişlerinin yetkilendirilmiş kişiler tarafından imzalanıp 

imzalanmadığının iç denetçi tarafından incelenmesi, 

-Vergi dairesi müdürünün, vergi tahsilatlarında sürelere uyup uymadığının vergi inceleme 

elemanı tarafından incelenmesi, 

-Özel sektör işletmesinin vergi levhası asıp asmadığının vergi inceleme elemanı 

tarafından saptanması gibi. 239

 

 

 

                                                 
237 Kepekçi, A.g.e., s. 2. 
238 Güredin, A.g.e., s. 14. 
239 Bozkurt, A.g.e., s. 29. 
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2.9.1.3. Faaliyet denetimi  

Faaliyet denetimi (operational audit) bir örgütün faaliyetlerinin verimliliği ve etkinliğini 

değerlemek amacıyla bu faaliyetlerle ilişkili usul ve yöntemlerin uygulanışının gözden 

geçirilmesini kapsar. 240

Faaliyet denetimi, işletmenin faaliyetlerinde genel olarak etken ve etkin çalışıp 

çalışmadığını ortaya koymayı amaçlayan bir denetim türüdür. Etkenlik, işletmenin amaçlarına 

ulaşmada başarılı olup olmadığını ölçmeye yaramaktadır. Etkinlik ise işletmenin amaçlarına 

ulaşmada kaynakları verimli kullanıp kullanmadığını ölçme görevini yerine  getirmektedir. Bu 

tür denetimlerin sonucunda durumun belirlenip, işletme yönetimine önerilerde bulunma işlevi 

vardır. Bu yönüyle faaliyet denetimi bir danışmanlık hizmeti olarak kabul edilmektedir.  

Faaliyet denetimi salt muhasebe işlemleri ile sınırlı olmayıp, işletmenin diğer işlevlerini 

de içermektedir. Bu nedenle uygulama alanı oldukça geniştir. Faaliyet denetiminin inceleme 

alanına işletmenin örgüt yapısı, üretim yöntemleri, pazarlama politikaları, bilgi işlem 

faaliyetleri girebilmektedir. Bu nedenle faaliyet denetiminin uygulanması, diğer denetim 

türlerine göre daha karmaşıktır. Özellikle karşılaştırma ölçütleri diğerlerine göre daha soyuttur. 

Genelde ölçüt olarak bütçeler,başarı ölçüleri,oranlar ve sektör ortalamaları kullanılmaktadır. 241

 

2.9.2. Denetçinin statüsüne göre denetim türleri  

Denetçinin statüsüne göre denetim; iç denetim, kamu denetimi ve bağımsız denetim 

olarak üçe ayrılır.  

 

2.9.2.1. İç denetim  

İç denetim (internal auditing), örgüte hizmet etmek amacıyla örgütün faaliyetlerini 

incelemek ve değerlemek için örgüt içinde kurulmuş bağımsız bir değerleme fonksiyonudur. İç 

denetimin kapsamına hem finansal nitelikteki işlemler, hem de finansal nitelikte olmayan 

işlemler girmektedir. Başka bir deyişle iç denetim çalışmaları finansal denetimi, uygunluk 

denetimini ve faaliyet denetimini kapsamaktadır.  

İç denetimin finansal denetim yönü, mali tabloların doğruluğunun araştırılmasından çok, 

mali tablolara temel oluşturan muhasebe bilgilerinin doğruluk ve güvenilirliğini araştırmak ve 

bu bilgileri elde etmek için kullanılan kayıt ortamını ve raporlama sistemini gözden 

geçirmektir. Ayrıca, hata ve yolsuzlukları bulmak ve önlemek, kayıtlarda var olan varlıkların 

işletmede mevcut olup olmadığını belirlemek finansal denetimin kapsamına girer. 

                                                 
240 Kepekçi, A.g.e., s. 3. 
241 Bozkurt, A.g.e., s.29. 
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İç denetim, örgüt faaliyetlerinin, yönetim politikalarına, programlara ve yasalara 

uygunluğunu ölçerek, iç kontrol sisteminin kurulduğu gibi işleyip işlemediğini değerler. Başka 

bir deyişle iç denetim, örgütün iç kontrol sisteminin etkinliğini değerlediği için aynı zamanda 

kendisi bir iç kontrol aracıdır. İç kontrol siteminin gözden geçirilmesi çalışmaları, iç denetimin 

uygunluk denetimi yönünü oluşturur. 242

İşletmenin sürekli çalışanı olarak, işletme bünyesinde denetim faaliyetlerini yürüten 

kişilere iç denetçi adı verilmektedir. İç denetçilerin temel amacı, işletme tepe yönetiminin 

istekleri doğrultusunda denetim hizmeti vermektir. İç denetçilerin yaptıkları başlıca işler 

aşağıda sıralanmıştır: 

-İşletme varlıklarının yeterince korunup korunmadığını araştırmak, 

-Muhasebe belge ve bilgilerinin güvenilir olup olmadığını belirleme, 

-İşletme tepe yönetimi tarafından belirlenmiş olan politika ve prosedürlere uyulma 

derecesini izleme, 

-İşletme faaliyetlerinin etken ve etkin olup olmadığı konusunda görüş oluşturma, 

-İşletme yönetiminin istediği özel araştırmaları yapma, 

-Bağımsız denetçilerle işbirliğine girme. 

İç denetçilerin görevlerinden anlaşılacağı üzere, işletmelerde uygunluk ve faaliyet 

denetimi yaparlar. İç denetçiler yaptıkları çalışmalar sonucunda bulgularını ve önerilerini bir 

rapor biçiminde tepe yönetimine sunarlar. 

İç denetçiler normal olarak bir denetçide olması gereken özellikleri taşırlar. Ancak 

bağımsızlık derecelerinde doğal olarak tartışma vardır. 243

 

2.9.2.2 Kamu denetimi  

Kamu denetimi, denetim amaçlarına, kapsamına ve denetimi yapan birimlere göre 

sınıflandırılabilir. Denetim görevleri yapan kamu denetim kurumları; Devlet Denetleme 

Kurulu, Sayıştay ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu’dur. Ayrıca, kamu ve özel 

kesimdeki işletmeleri denetleyen veya bağlı olduğu kurum  ve kuruluşun işlem ve hesaplarını 

denetleyen kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı denetim kurulları bulunmaktadır.  

Kamu ve özel sektörlerdeki işletmeleri denetleyen, kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı 

denetim birimleri şunlardır: 

-Sermaye şirketlerinin işlem ve hesaplarının, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine 

uygunluğunu inceleyen Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu, 

                                                 
242 Kepekçi, A.g.e., s. 3. 
243 Bozkurt, A.g.e.,s. 33. 
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-Sigorta şirketlerinin sigortacılık faaliyetlerinin, TTK hükümlerine uygunluğunu 

inceleyen Ticaret Bakanlığı Sigorta Murakabe Kurulu, 

-Kooperatiflerin işlemlerinin, Kooperatifler Kanununca uygunluğunu inceleyen Ticaret 

Bakanlığı Kooperatifler Teftiş Kurulu, 

-İşletmelerin işlem ve hesaplarının vergi mevzuatına uygunluğunu ve beyan edilen 

vergilerin doğruluğunu inceleyen Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu, Hesap Uzmanları Kurulu, 

Gelirler Kontrolörleri ve Vergi Denetmenleri, 

-Bankaların, bankacılık faaliyetlerine giren işlem ve hesaplarının Bankalar Kanunu’na 

uygunluğunu inceleyen Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıplar Kurulu, 

-İşletmelerin sosyal sigorta işlemlerinin ve bildirimlerinin doğruluğunu inceleyen SSK 

Teftiş Kurulu,  

-Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi işletmelerin işlem ve hesaplarının genel kabul görmüş 

muhasebe ilkelerine ve Sermaye Piyasası Kanunu’na uygunluğunu inceleyen SPK Denetim 

Kurulu. 244

Kamu kurumlarına bağlı olarak çalışıp, kamu yararına denetim yapan kişilere, kamu 

denetçisi adı verilmektedir. Kamu denetçileri, oluşturulmuş olan yasa, yönetmelik ve genel 

politikalara göre denetim faaliyetinde bulunurlar.  

Kamu denetçileri, kendi kurumlarında yaptıkları çalışmalarda iç denetim, özel sektör 

kuruluşlarında yaptıkları çalışmalarda kamu denetimi görevini yerine getiriler. 245

 

2.9.2.3.Bağımsız denetim  

Bağımsız denetim (independent auditing), serbest meslek sahibi olarak kendi adına 

çalışan veya bir denetim şirketinin ortağı olan kişiler tarafından işletmelerin mali tablolarının 

genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluk derecesini belirlemek amacıyla yapılan 

denetim çalışmasıdır. 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik 

ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 2.maddesinde, gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve 

işletmelerin mali tablolarının denetimini yapma yetkisi, serbest muhasebeci mali müşavirlere 

ve yeminli mali müşavirlere verilmiştir. Ayrıca, bu kanunun 12. maddesi, yeminli mali 

müşavirlere, gerçek ve tüzel kişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin mali tablolarının 

ve beyannamelerinin mevzuat hükümlerine, muhasebe ilkeleri ile standartlarına uygunluğunu 

ve hesapların denetim standartlarına göre incelendiğini tasdik etme yetkisi vermiştir.  

                                                 
244 Kepekçi, A.g.e., s. 4-6. 
245 Bozkurt, A.g.e., s. 33. 
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Bağımsız denetçiler, avukatlar gibi serbest meslek faaliyeti yürüten kişilerdir. Bağımsız 

denetçiler de mali tablolarını denetledikleri müşterilerinden, yaptıkları iş karşılığında ücret 

alırlar. Ancak, bağımsız denetçi ile avukat arasında büyük bir fark vardır. Avukat müşterisinin 

savunmasını üstlenirken, denetçi denetimi yapmada ve sonuçları raporlamada müşteriden 

bağımsız olarak çalışır.  

Serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler, Kanunun 2. maddesinde 

sayılan işleri yaparken, faaliyet denetimi ve uygunluk denetimini de yürütebilirler. Ancak, 

bağımsız denetçi olarak asıl fonksiyonları, mali tabloların denetimidir. Bağımsız denetim 

denilince de bu kişiler tarafından yapılan mali tabloların denetimi anlaşılır. 246

Bağımsız denetim toplumdaki çeşitli sosyal gruplara değişik yararlar sağlamakta, 

ekonomik yaşamı düzenlemektedir. Bağımsız denetimin uygulama hayatına sağladığı yararlar 

aşağıda denetlenen işletmeler, iş hayatının diğer üyeleri, kamu kuruluşları açısından bir 

sınıflandırma yapılarak verilmiştir.  

Denetlenen  işletmeye sağlanan yararlar: 

-Bağımsız denetim finansal tabloların güvenilirliğini arttırır.  

-İşletme yönetimi ve işletmede çalışanların sahtekarlık yapma eğilimlerinin kısılmasına 

yardımcı olur. 

-Denetlenmiş finansal tablolar resmi kurumlara sunulan finansal rapor ve vergi 

beyannamelerine temel oluşturduklarından, bu bildirimlerin güvenilirliği arttırılmış ve böylece 

devlet tarafından yapılabilecek bir vergi denetiminin yapılma olasılığı azalmış olur. 

-Denetlenmiş finansal tablolar kredi olanaklarının genişletilmesini sağlar. 

-Bağımsız denetim, denetlenen işletmenin muhasebe kayıtlarındaki maddi hataları ortaya 

çıkarır ve bu sayede gelirlerin ve giderlerin doğru olarak gösterilebilmesine yardımcı olur.  

-Bağımsız denetim holding kuruluşlarda işletme politika ve yordamlarına tüm topluluk 

içinde uyulduğu konusunda bilgi ve güvence verir.  

İş hayatının diğer üyelerine sağlanan yararlar: 

-Denetlenmiş tablolar kredi veren kurumlara kredi verme ile ilgili kararlarında yardımcı 

olur.  

-Denetlenmiş finansal tablolar halihazır ve gelecekteki küçük tasarruf sahibi yatırımcılara 

yatırım kararlarında ışık tutar. 

-Denetlenmiş finansal tablolar işverene ve işçi sendikalarına ücretlerin ve sosyal 

yardımların pazarlığında nesnel bilgiler sağlayarak yardımcı olur.  

                                                 
246 Kepekçi, A.g.e., s.7. 
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-Bir işyerinin satılması, alınması ya da başka bir işyeri ile birleşilmesi hallerinde alıcı ve 

satıcı taraflara güvenilir nesnel bilgiler sağlar. 

Kamu kuruluşları açısından sağlanan yararlar : 

-Denetlenmiş finansal tablolara dayanılarak hazırlanmış vergi beyannamelerine ve mali 

raporlara olan güvenin artmasına yardımcı olur. 

-Kamu yararına faaliyet gösteren kuruluşlara ait finansal tabloların bağımsız denetçilerce 

denetlenmiş olmaları halinde, resmi kuruluşların  bu kurumlarda yapacakları denetimin 

kapsamı daraltılır, özel ve ayrıntılı denetim faaliyetlerine girişilmesine gerek kalmaz.  

-Denetlenmiş finansal tablolar borçluluk ve iflas hallerinde, vekâlet ve ortaklık 

sözleşmelerinin düzenlemesinde adlî mercilere bağımsız ve güvenilir bilgi sağlar.247

 

2.9.3. Muhasebe ve denetim ilişkisi  

Muhasebe, ticari işlemlerin kayıtlarını ve sağlıklı analizini, bu işlemlerin sonuçlarından 

çıkarılan mali tabloların düzenlenmesini ve mali tabloların ve ilgili istatistik verilerinin analiz 

ve yorumunu kapsayan akademik temeli olan bir disiplindir. Bu anlamda muhasebe yapıcıdır 

ve yönetim tarafından yürütülür; sonuçları yönetimin aynasıdır. Denetim analitiktir ve 

yönetimin uygulamaları hakkında yargıya varmak için yönetimden bağımsız olarak yürütülür.  

Muhasebede dönemsel net gelirin doğru saptanması büyük önem taşır. Net gelirin pek 

çok tanımı vardır. Burada net gelir, dönem hasılatıyla dönem maliyetleri ve giderleri arasındaki 

fark olarak tanımlanabilir.  

Dönemsel net geliri doğru tanımlamak için gelirlerle bu gelirleri elde etmek için yapılan 

harcamaları doğru olarak karşılaştırmak gerekir. Bu nedenle, bir muhasebe denetimi yapılırken, 

belli bir dönemin sonuçlarını doğru olarak yansıtan bir mali raporun hazırlanmasında dönemsel 

net gelirin doğru hesaplanması birinci derecede önem taşımaktadır ve net gelirin doğru 

hesaplanması için de denetimin bir uzman tarafından yapılması gerekmektedir. 248

Finansal tabloların hazırlandığı muhasebe sürecinin amaçları ve yöntemleri ile, bu 

tabloların güvenirliklerinin araştırıldığı denetim sürecinin amaçları ve yöntemleri arasında 

önemli farklılıklar vardır.  

Muhasebe metodolojisi bir ekonomik birime (işletmeye) etki yapan olayların ve 

işlemlerin saptanmasını esas alır. Bu saptama yapıldıktan sonra söz konusu kıymet hareketleri 

ölçülerek muhasebe kayıtlarına aktarılır (kayıtlanır), sınıflandırılır ve özetlenir. Bu sürecin 

                                                 
247 Güredin, A.g.e, s.16. 
248 Athur W.Holmes,Wayne S.Overmyer, Muhasebe Denetimi “Auditing”: Standartları ve Yöntemleri, 8.Baskıdan Çeviren 
Oğuz Göktürk, Cilt-1, Bilimsel Yayınlar Derneği, 1975, s. 4-17. 
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sonunda muhasebe raporları düzenlenerek ilgililere dağıtılır. Muhasebenin amacı geçerli 

finansal bilgileri karar alıcılara yarayacak bir biçimde düzenleyerek sunmaktır. Bu açıdan 

muhasebe yaratıcı niteliği olan bir süreçtir.  

Finansal tabloları denetlemenin metodolojisi, muhasebe sürecini gözden geçirerek kritik 

bir gözle incelemek ve finansal tabloların dürüstlüğü hakkında bir yargıya ulaşmaktır. Bu 

amaçla denetçi çeşitli teknikleri kullanarak kanıt toplar ve bunları değerlendirir. Denetim, 

muhasebe sürecinde hazırlanmış finansal tablolar hakkında bildirilen bir görüş ile sona erer. 

Görüldüğü gibi burada yeni bir bilgi yaratılmamakta, ancak muhasebe raporlarının değeri 

arttırılmaktadır. 

Finansal tabloların hazırlanması ve denetimi arasındaki ilişkiler Şekil:2.1.’de    

özetlenmiştir.249           

                       MUHASEBE                                        DENETİM                                  

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

     

 
                                                        
                          Şekil  2.1.   Muhasebe ve Denetim İlişkisi 

                                                 
249 Güredin, A.g.e. ,s.13. 

Olayların ve İşlemlerin Analizi  Yönetimin Hazırladığı Finansal 
Tabloların Elde Edilmesi  

Kıymet Hareketleri İle İlgili 

Bilgilerin Muhasebe Kayıtlarına 

Aktarılması ve Özetlenmesi  

Bu Tablolardaki Bildirimler ile 
İlgili Kanıt Toplama ve Bu 
Kanıtları Değerlendirme  

Finansal Bildirimlerde 
Bulunulması 

Genel Kabul Görmüş 
Muhasebe İlkeleri Açısından 
Bildirimlerin Dürüstlüğünün 
Saptanması 

Genel Kabul Görmüş Muhasebe 
İlkeleri Işığında Finansal 
Tabloların Hazırlanması  

Bulgularla İlgili Bir Denetim 
Raporunun Hazırlanması  

Denetim Raporunun Müşteriye 
Takdim Edilmesi  Finansal Tablolar ve Denetim 

Raporunun Yıllık Faaliyet Raporu 
ile Ortaklara Sunulması 
(dağıtılması) 
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2.9.4. Mali tabloların bağımsız denetimi ve bağımsız denetimi gerektiren nedenler  

Mali tabloların bağımsız denetimi şöyle tanımlanabilir: 

Bir işletmenin mali tablolarında sunulan bilgilerin doğru, dürüst, genel kabul görmüş 

muhasebe ilkeleri ile yasalara uygun  olup olmadığı konusunda bir kanaate ulaşmak amacıyla 

işletmenin iç kontrol sistemi ve muhasebe kayıtlarının tahlilci gözü ile konusunda uzman 

bağımsız denetçi tarafından incelenmesidir.  

Bazı kaynaklarda “Dış Denetim” olarak adlandırılan bu denetim türü, gerek teoride 

gerekse uygulamada en yaygın olarak kullanılan denetim türüdür. Bu denetim türü aynı 

zamanda en güvenilir denetim türüdür. Yaygın ve güvenilir denetim türü olması nedeni ile mali 

tabloların bağımsız denetimi konusu günümüzde bir hayli önem kazanmış bulunmaktadır.  

Günümüzde mali tabloların bağımsız denetimini gerektiren bir çok nedenler 

bulunmaktadır. Özellikle sanayileşmiş ülkelerde çeşitli çıkar gruplarını yakından ilgilendiren 

bir konudur. Mali tabloların bağımsız denetimini gerektiren bu nedenleri şöyle sıralamak 

mümkündür: 

 

2.9.4.1. Çıkar Çatışması  

Bilindiği gibi, bağımsız muhasebe denetimi önce sanayileşmiş batı ülkelerinde önem 

kazanmıştır. Sanayinin gelişmesine paralel olarak büyük işletmeler kurulmuş, büyük 

işletmelerin kurulması da bir taraftan yeni çıkar gruplarının oluşmasına neden olmuştur, öte 

yandan mevcut çıkar gruplarının ilgisini daha da artırmıştır.  

Yeni çıkar gruplarının oluşması ve mevcut çıkar gruplarının etkilerinin artması, özellikle 

büyük işletmelerin; sahasında uzman denetçilerce denetlenmelerini zorunlu duruma getirmiştir. 

Çünkü bu çıkar gruplarını esas ilgilendiren konu, bu işletmelerde olup bitenleri yakından 

izleyebilmektir.  

Bu çıkar grupları ne kadar güvenilir bilgi elde ederlerse alacakları kararlarda o derece 

isabet kaydederler. Bu güvenilir bilgileri en iyi şekilde sağlayan denetim türü, mali tabloların 

bağımsız denetimidir. 

Bu güvenilir bilgileri kullanan çıkar grupları; İşletmenin şimdiki sahip ve ortakları ile 

müstakbel ortakları - yatırımcılar, kredi kuruluşları, müşteriler, mali müşavirler, mali tahlil 

uzmanları, borsa acenteleri v.b. meslek elemanları, rakip işletmeler, devlet ve diğer kamu 

kuruluşları, İşletmede çalışan memur ve işçiler, kamuoyu. 
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Bu çıkar gruplarından her biri kendi çıkarını ön planda tuttuğundan ve sürekli güvenilir 

bilgiye ihtiyaç duyduklarından, işletmenin bağımsız denetimini isterler. 250

Mali tabloların kullanıcıları ile mali tabloların hazırlanmasından sorumlu şirket 

yöneticileri arasında gerçek veya olası bir çıkar çatışması olabilir. Mali tablolardaki bilgiler, 

kasıtlı veya kasıtsız olarak şirket yönetiminin çıkarı doğrultusunda hazırlanmış olabilir. Bu 

konuda bir çok örnek verilebilir: Şirket yönetimi sahip olduğu hisse senetlerinin bir kısmını 

satmak istediğinde, şirketin mali durumunu ve kârlılık durumunu, mali tablolarla gerçek 

durumundan daha iyi göstermek suretiyle borsada şirketin hisse senedi fiyatının gerçek 

değerinin üstüne çıkmasını sağlayabilir. Böylece, şirket yöneticileri hisse senedi satın alan 

yatırımcıların aleyhine haksız kazançlar elde edebilirler. Şirket yöneticileri kâr  payı 

dağıtmamak veya hisse senetlerini düşük fiyatla piyasadan toplamak istediklerinde, şirketin 

mali tablolarında şirketin durumunu gerçek durumundan daha olumsuz göstererek, borsada 

hisse senedi fiyatının düşmesini sağlamak suretiyle hisse senedini satan yatırımcıların aleyhine 

haksız kazanç elde edebilirler. 

Çıkar çatışması mali tabloların kullanıcıları arasında da olabilir. Örneğin, hisse senedi 

sahipleri kâr payı dağıtımı beklerken, şirkete kredi veren bankalar kâr payı dağıtılmamasını 

isteyebilirler. Kullanıcılar arasındaki çıkar çatışması nedeniyle, açıklanan muhasebe 

bilgilerinin doğruluğuna ilişkin kuşkuları gidermek amacıyla şirket yönetimiyle çıkar ilişkisi 

içinde olmayan ve görüş bildirmede her kullanıcı grubunun ihtiyaçlarını eşit olarak göz önünde 

bulunduran, bağımsız ve uzman bir kişi tarafından mali tablolardaki bilgilerin güvenilirliğine 

ilişkin görüş bildirilmesi gerekir.  

 
2.9.4.2. Muhasebe sisteminin karmaşıklığı  

Muhasebe süreci ve mali tabloların hazırlanması, işletmeler büyüdükçe teknoloji 

ilerledikçe daha karmaşık hale gelmekte ve mali tablolarda hata olma olasılığı artmaktadır. Bu 

durumda bilgi kullanıcılarından, mali tabloların kalitesini değerlemeleri, muhasebe ilkelerine 

ve yasalara uygunluk derecesini ölçmeleri beklenemez. Bu bakımdan, bilgi kullanıcıları, mali 

tabloların kalitesi hakkında görüş bildiren bağımsız ve muhasebe mesleğinde uzman olan 

denetçiye güveneceklerdir. 251

 

2.9.4.3. Alınacak kararlarda güvenilir bilgi ihtiyacı  

Mali tabloların bağımsız  denetimini gerektiren diğer bir sebep güvenilir bilgi ihtiyacıdır.  

                                                 
250 Hasan Türedi, Muhasebe Denetimi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Basımevi,Trabzon,1992, s.12 
251 Kepekçi, A.g.e., s..9. 



 151

Bilindiği gibi, çeşitli çıkar gruplarının alacakları kararlarda isabet kaydetmeleri, 

muhasebe verileri ve mali tabloların güvenilir olmasına bağlıdır. Diğer bir deyişle güvenilir 

bilgiyi, ancak geçerli ve kaliteli yeterli sayıda denetim delili sağlar. Mali tabloların güvenilir 

olduğunun delili, onların bağımsız muhasebe uzmanlarınca denetlenmiş olmalarıdır. Güvenilir 

bilgiye dayanmayan kararlarda isabet derecesi düşük olacağından bu durumdan hem toplum 

hem de ilgili taraflar zarar görürler. 252

İşletme faaliyetleri  yöneticilerin ve işletmede çalışan kişilerin işbirliğini 

gerektirmektedir. Oysa, bir işletmenin faaliyetini sürdürebilmesi, işletme dışındaki kişilerin de 

sürekli desteğini gerektirir. Yatırımcılar devamlı ve uzun vadeli fonlarla, borç para verenler 

kısa vadeli fonlarla, müşteriler mal ve hizmet talebi ile satıcılar mal ve hizmet arzı ile 

işletmeye destek olurlar. Dıştan gelen bu desteğin devamı, desteği sağlayan grupların bu destek 

karşılığında elde ettikleri çıkarların korunmasına bağlıdır. Potansiyel yatırımcılar sadece 

kazanacakları parayla değil, aynı zamanda karşılaşacakları riskle de ilgilenirler. Bu nedenle, 

yatırımcılar hem iştirak için alacakları kararlara ilişkin hem de bu iştirakten bekledikleri 

kazançlara ve risklere dayanak teşkil edecek bilgi isteyeceklerdir. Bu kişilerin işletmeye 

desteğini sağlamak amacıyla mali tabloların bu kişilerin kararları ile ilgili bilgileri içermesi 

gerekecektir. Böyle bir bilgi mevcut olduğu sürece, destek devam edecektir. Yatırımcılara 

iletilen bilgi, bu kişilere güven verirse, ekonomide geçici tıkanıklıklar olduğu durumlarda dahi 

yatırımcılar yeni yatırımlara gitmekte veya mevcut menkul kıymetlerini ellerinde 

tutmaktadırlar. Bu güvenin sağlanması yıllık raporların bir fonksiyonudur.  

İşçiler, satıcılar, müşteriler ve devlet daireleri gibi kullanıcıların bilgi ihtiyaçları iyi 

tanımlanmadığı için, yatırımcılara ve borç para verenlere yararlı olacak bilgilerin bu 

kullanıcılara da yararlı olacağı görüşü ağırlık kazanmaktadır. Borç para veren kurumlar ve 

devlet daireleri ihtiyaç duydukları ek bilgileri işletmelerden isteme gücüne sahiptirler. Bu 

nedenle, mali tabloların hazırlanmasında, sadece iki dış kullanıcı grup olan ortaklar ve 

potansiyel yatırımcıların amaçları göz önünde bulundurulur.  

Günümüzde en çok kabul edilen görüş, değişik amaçları olan çeşitli kullanıcı grupları 

için bir tip genel amaçlı mali tablolar hazırlamaktır. Muhasebe bilgilerinin bu tür 

raporlanmasındaki amaç, işletme dışındaki birçok kişi ve grup tarafından alınacak ekonomik 

nitelikteki kararlara ilişkin gerekli ortak bilgileri sağlamaktır.  

Bilgi kullanıcıları, mali tabloları elde ettiğinde iki tür karar almak zorunda kalır:  

                                                 
252 Türedi, A.g.e., s.14. 
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Bunlardan birincisi, kullanıcının ihtiyaçlarına ilişkin konularda bilgi sahibi olabilmesi 

için, elde ettiği bilgiyi yorumlamasıdır. Mali tablolardan sağlanan bilgiler gelecekteki olayların 

tahmininde kullanıcılara  yardımcı olmakla birlikte, geleceğe ilişkin tahminler ve yorumlar 

mali tablolarda yer almaz. Bu işlevi kendi amaçları ve ihtiyaçları doğrultusunda bilgileri 

yorumlayan kullanıcının görevidir. Çünkü, geleceğin tahmini ve yorumu, riske katlanmanın bir 

özelliğidir. Örneğin, bir yatırım kararında riske katlanan, gerektiğinde kar veya zarar edecek 

olan yatırımcıdır. Bu nedenle yatırımcıların ve diğer kullanıcıların, mali tabloların içerdiği 

bilgileri anlayacak ve yorumlayacak bilgi ve yeteneğe sahip olmaları gerekir. Kullanıcılar, 

gerekli yeteneğe sahip değilse veya bu yeteneklerini yanlış kullanırlarsa, muhasebe bilgilerini 

istenen doğrulukta yorumlamakta başarısız olacaklardır.  

Mali tablolar kullanıcı tarafından alındıktan sonra, kullanıcının alacağı ikinci karar, elde 

ettiği bilginin kalitesini değerlemeye ilişkindir. En geniş anlamda denetim fonksiyonu, 

kullanıcının bu ikinci kararını almasına yardım etmektir. Muhasebe bilgisinin iletişimine 

denetim sürecinin uygulanması, muhasebe bilgilerinin değerini artırır. Bu nedenle denetim 

sürecinin başlıca yararlanıcıları, muhasebe bilgilerinin kullanıcısı olan kişi ve örgütlerdir.  

Mali tabloların kullanıcılarının bazıları, bilgileri analiz etme ve yorumlama yeteneğine 

sahip olsa bile, çeşitli nedenlerle mali tablolardaki bilgiler yanıltıcı olabilir. Böyle bir durumda 

kullanıcı, yanıltıcı bilgiyi doğru bilgiden ayıramaz. Bu nedenle bilgilerin bir kararda 

kullanılmak amacıyla analiz edilip yorumlanmasından önce doğruluk ve güvenilirliğinin 

araştırılmasında ve bilgi kullanıcılarının kararları ile ilgili bilgilerin mali tablolarda açıklanmış 

olup olmadığının belirlenmesinde bağımsız denetçiye güvenilir. 253

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, işletme ile ilgili çıkar grupları alacakları 

kararlarda isabet kaydedebilmek için, ilgilendikleri işletmelere ait sağlanan bilgilere güvenmek 

isterler. Çıkar çevrelerinin güvenilir bilgi ihtiyacına karşılık, İşletmelerin muhasebe verileri 

veya mali tabloları bir çok nedenlerden dolayı güvenilir olmayabilir. 

Bu nedenleri şöyle sıralamak mümkündür: 

-Uygulanmakta olan muhasebe ilkeleri, hesap planı ve muhasebe yönetmeliği 

uygulayıcılar tarafından iyi kavranmamış olabilir, 

-Mali tablolar, işletme yönetiminin isteklerine hizmet edecek şekilde kasıtlı olarak genel 

kabul görmüş muhasebe ilkelerine aykırı bir şekilde düzenlenmiş olabilirler, 

-Muhasebe verilerinin ve mali tabloların hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat 

gösterilmemiş olabilir, 

                                                 
253 Kepekçi, A.g.e., s.10.  
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-Muhasebe verilerini ve mali tabloları düzenleyenler mesleki bilgi ve tecrübeden yoksun 

olabilirler. 

Özellikle Türkiye gibi bağımsız denetimin önemini yeni kavrayan ülkelerde gerekli 

teknik ve mesleki bilgisi  yetersiz olanlarda muhasebecilik  yapmaktadır. Bu durum, onların 

düzenledikleri mali tabloların güvenilirlikten uzak olmasına neden olmaktadır. Ancak 1989 

yılında çıkarılan 3568 sayılı meslek yasası ile meslek her geçen gün daha da önem 

kazanmaktadır.  

-Bazı yolsuzlukları gizlemek amacı ile kasıtlı  olarak mali tablolar gerçeğe aykırı olarak 

düzenlenmiş olabilirler, 

-Vergi kaçırmak amacı ile çeşitli işlemler yapılmış ve mali tablolar yanlış düzenlenmiş 

olabilirler.254

 

2.9.4.4. Diğer nedenler 

Mali tablolardaki bilgilerin kullanıcıları ile mali tabloları düzenleyen şirketin farklı yerde 

olmaları, kullanıcıların şirket yönetiminden sürekli veya sık sık bilgi almasında veya şirkette 

denetim çalışmasını kendilerinin yapmalarında yasal engeller olması veya her bir kullanıcının 

denetim çalışmasını kendisinin yapmasının zaman ve maliyet yönünden rasyonel olmaması 

durumlarında kullanıcılar mali tabloların kalitesini kendileri değerleyemezler. Böyle 

durumlarda kullanıcılar bağımsız denetçinin mali tablolara ilişkin görüşüne güvenmek zorunda 

kalacaklardır.255

 

2.9.5. Mali tabloların bağımsız denetiminin amaçları  

2.9.5.1. Mali tablolarla ilgili bir görüşe ulaşmak 

Denetim görevini veren makam ya da kişinin temel amacı, düzenlenmiş olan mali 

tablolarla ilgili bir kanaate varmaktır.Denetçi yaptığı bağımsız denetim çalışmaları sonucunda 

oluşturduğu kanaatini denetim raporu kapsamında denetim görevini verenlere sunar. Ancak bu 

temel amaç dışında, denetim görevini verenlerin denetimden bekledikleri ikinci derecede 

önemli amaçları olabilir. 256  Bu amaçlar aşağıda açıklanmıştır.  

 

 

 

                                                 
254 Türedi, A.g.e., s.13. 
255 Kepekçi, A.g.e., s.10-13. 
256 Türedi, A.g.e., s.15. 
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2.9.5.2. Hata ve hileleri ortaya çıkarmak  

Denetimin konusu bir muhasebenin düzgünlüğünün değerlendirilmesidir.Bir muhasebeye 

düzenli diyebilmek için onda ne yanıltma ne de yanılma olmaması gereklidir.  

Yanılma ve yanıltma, yerleşik kurallara ve muhasebe ilkelerine aykırılıktır. Aralarındaki 

tek ayrım düzensizlikte bilinç ve isteğin varlığıdır. Bir makine alımını genel giderler arasında 

yazmak muhasebe ilkelerine uymada bilgisizlikten doğmuşsa yanılmadır. Ancak dönem 

kazancını azaltmak amacını güdüyorsa yanıltma olur.  

Pek çok durumda yanılma ve yanıltma eş biçimde görülürler. Bundan ötürü düzensizlik 

deyiminin içinde her ikisini ele alacağız. Denetmenin ilk görevi düzensizliği araştırıp 

bulmaktır. Durumu karşı gelinmez bir biçimde saptanması gereklidir. Daha sonra bilinç ve 

isteğin saptanmasına sıra gelir. Bu aşamada, sonuçları her zaman o kadar kesin olmayan, öznel 

bir çözümleme yapılır.Bilinç ve isteğin varlığının saptanması bazı kez rastlantıya bağlıdır.  

Bununla birlikte yanılma ve yanıltma arasında ayrımı yapmak bazı kez kolaydır. 

Denetmen bu konuda aşağıdaki ilkelerden esinlenir.  

Pek ender olaylar dışında, büyük önemdeki düzensizliklere yanıltma gözüyle bakılır. Bir 

muhasebe yöneticisinin bazı genel kuralları bilmemesi düşünülemez.  

Hesabın karşıtıyla düzensizliğin hemencecik anlaşılmasının olanağı varken, bunu örtmeyi 

sağlayıcı bir yanlışlık yapılırsa, o kişinin iyi niyetli olmadığı düşünülür. Artık burada bir 

yanıltma vardır denir.  

Düzensizlikler sık sık hep eş yönde olursa, bilinç ve istek varsayılabilir.  

Düzensizliklere az rastlanır, işleyene bir çıkar sağlanmaz ise, bu gibi durumlarda basit 

yanlışlıkların bulunduğu ileri sürülebilir.257

İç kontrol sisteminin oluşturulması ve etkin bir şekilde işleyip işlemediğini anlamak için 

muhasebenin iyi yönetilip yönetilmediğinin, hile türleri ile bunların ne şekilde önleneceğinin 

bilinmesi gerekir. Çünkü hata ve hilelerin ortaya çıkarılmasında en etkin yöntem, denetlenen 

işletmenin muhasebe düzeni ve kurulmuş bulunan iç kontrol sitemini tahlilci gözü ile inceleyip 

değerlemektir. İster kasıtlı olsun isterse kasıtsız olsun, kayıtlardaki bu düzensizliklerin 

nedenleri şunlardır: 

-Bilgisizlik, 

-Dikkatsizlik ve ihmal, 

-Herhangi bir çıkar sağlama, 

-Vergi kaçırma, 

                                                 
257 Gerard Salato, Alain Ghez, Muhasebelerin Denetimi, Çeviren Nusret Beygo, Cevdet Yalçın, Ankara, 1974, s.12. 
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-Gerekli dikkat ve özenin gösterilmemesi. 

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, esas amaç iyi düzenlenmiş ve iyi işleyen 

bir iç kontrol sistemi kurmaktır. Kısaca  mali tabloların hazırlandığı kayıt ortamının hata ve 

hile içerip içermediği hakkındaki güven, uygun muhasebe düzeni ve yeterli iç kontrol sitemine 

dayanır. 

Denetçinin esas amacı, mali tablolar hakkında bir görüşe ulaşmak olmakla birlikte, 

günümüz denetim çalışmalarında denetçinin bütün yolsuzlukları ortaya çıkarma sorumluluğu 

da bulunmaktadır.  

Denetlenen işletmenin düzenli bir muhasebe organizasyonu ve etkin bir iç kontrol sistemi 

varsa, denetçi hata ve hile ihtimalinin küçük olduğu görüşüne varabilir. Eğer iç kontrol sistemi 

zayıf ve muhasebe organizasyonu düzensiz ise, denetçi hata ve hile ihtimalinin yüksek 

olacağını düşünmelidir. Bu takdirde de denetçi, denetim çalışmalarının kapsamını genişletir. 

Özetlersek, denetçi, iç kontrol sisteminin zayıf olması durumunda ya da zayıf olduğu alanlarda 

denetim çalışmalarının kapsamını genişletir, güçlü alanlarda ise daraltır.  

 

2.9.5.3. Hata ve hileleri önlemek  

Bir işletmenin denetlenmesinde o işletmenin muhasebe düzeni ve iç kontrol sisteminin 

önemi bilinmektedir. Böyle bir ortam içinde iyi planlanmış ve iyi uygulanan bir denetim 

çalışması hata ve hileleri ortaya çıkarmakla kalmaz, denetimin yaptığı psikolojik baskı ile 

gelecekteki hata ve hileler de önlenmiş olur.  

“Muhasebe kayıtları ve mali tablolardaki düzensizlikler bir gün  mutlaka denetlenir ve 

ortaya çıkar” düşüncesi ilgili elemanları bu tür hata ve hileleri  yapmaktan alıkoyar.  

 

2.9.5.4. Denetlenen işletme yönetimine önerilerde bulunmak 

Mali tablolarla ilgili olarak yapılan denetim çalışmalarının bir başka amacı da, denetlenen 

işletmenin muhasebe kayıtları ve iç kontrol sistemi hakkında o işletmenin yönetimine bir takım 

önerilerde bulunmaktır. Bu öneriler; genellikle muhasebe kayıtlarındaki hata ve hilelerin 

önlenmesinde önemli bir katkısı olan iç kontrol sistemi ile ilgilidir. Denetçi, “yönetim 

mektubu” adı verilen bir belge ile iç kontrol sisteminin zayıf ve güçlü yanlarını belirtir, 

bunlarla ilgili olarak alınması gereken tedbirler konusunda yönetime önerilerde bulunur.  

Denetçi yalnız iç kontrol sistemi hakkında değil, işletmenin aksayan her faaliyeti 

hakkında yönetime önerilerde bulunabilir. Aslında günümüzde “yönetim denetimi” ya da 

“Faaliyet denetimi”nin amacı da işletmenin bütün faaliyetlerini (Pazarlama, üretim, kaynak 
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bulma gibi) denetlemek ve bunların zayıf yönleri ve alınması gereken tedbirler konusunda 

yönetime önerilerde bulunmaktır.  

Mali tabloların denetlenmesi sırasında bütün faaliyetlerin aksak yönlerinin denetçi tarafından 

ortaya çıkarılması aslında önemli bir imkandır ve işletme yönetimi bu imkanı değerleyerek 

aksaklıkları giderebilir. Böylelikle gelecekteki daha büyük hata ve hile ihtimali de ortadan kalkmış 

olur .258

 

2.9.6. İşletme yönetiminin ve bağımsız denetçinin sorumlulukları  

Denetçinin sorumluluğu  yayınlanmış finansal tabloların dürüstlüğü hakkında bir yargıya 

varmak ve bunu açıklamaktır. Finansal tabloların hazırlanması ile ilgili sorumluluk ise işletme 

yönetimine aittir. Yönetim ortaklara ve kredi verenlere karşı doğrudan sorumludur. Denetçi ise 

sadece finansal bilgileri gözden geçirmektedir. Bu bilgileri yaratan veya hazırlayan taraf denetçi 

değildir.  

Denetçi gerekli olursa finansal tabloların hazırlanmasına yardımcı olabilir. Örneğin 

denetçi denetimi sırasında yönetime yeni bir muhasebe ilkesinin uygulanması ile ilgili fikir ve 

öğüt verebilir. Düzeltilmesi gereken hususlarla ilgili öğüt ve önerilerde bulunabilir. Bu tür bir 

danışma hiçbir zaman finansal tabloların hazırlanışı ile ilgili sorumluluğu yönetimden almaz. 

Sorumlu taraf işletme yönetimidir. Yönetim finansal tabloların içeriği ve şekli hususunda karar 

alan tek sorumlu organdır.  

Finansal tabloların bağımsız bir denetçi tarafından denetlenmesinin amacı finansal 

tabloların bir bütün olarak finansal durumu, faaliyet sonuçlarını ve finansal durumdaki 

değişmeleri genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ışığında, dürüst bir biçimde yansıtmakta 

olduğu hususunda bir yargıya ulaşmaktır.  

Denetçi, bulgularını ve yargısını yayınladığı denetim raporunda bildirir. Denetim raporu 

denetlenen şirketin yayınladığı yıllık faaliyet raporu kapsamında ortaklara ve diğer ilgili 

taraflara dağıtılmak üzere müşteri işletmeye veya onun yönetim kuruluna verilir.  

Denetçinin sorumluluğu mesleki standartlara uygun bir inceleme yapmak ve bulgularını 

raporlamaktır. Denetçinin işlevi finansal tabloların güvenilirliğini pekiştirip açıklamak, bu 

raporların kredisini arttırmaktır.  

Bu işlev çoğu kez denetim raporunu kullananlar tarafından yanlış anlaşılmaktadır. Çoğu 

kişi denetimin temel amacının kasdî olmayan hataları, yolsuzlukları ve düzensizlikleri ortaya 

çıkarmak olduğunu zannetmektedir. Doğal olarak denetçi finansal tabloların denetiminde, bu 
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tablolara önemli derecede etki yapan veya yapabilecek hata ve düzensizlikleri arayacak ve 

bunların olumsuz etkilerini açığa çıkartacaktır; ancak denetçinin esas sorumluluğu hiçbir 

zaman bu hata ve hilelerin bulunması şeklinde düşünülmemelidir.  

Diğer bazı kişiler ise finansal tablolar denetiminin yönetimin yasal olmayan 

davranışlarını bulup ortaya çıkarmak olduğunu düşünürler. Denetçi bu gibi hususların 

bulunabileceği bilincinde olmalı ve varsa bu tür bulgularını açıklamalıdır. Ancak, yasa dışı 

olayları saptama hukukun işidir ve denetçinin doğrudan doğruya bir hukuk uzmanı gibi 

davranması söz konusu değildir ve beklenmez.  

Diğer bazı kişiler ise denetçi raporunun denetlenen işletmenin finansal yapısının ve 

gelecekteki kazançlarının bir göstergesi ve bu konuda bir güvence olduğuna inanırlar. Oysa 

denetçi sadece finansal tabloların dürüstlüğü hususunda bir görüş bildirmektedir. Denetçi 

finansal durumun sihhati konusunda garanti veren bir kişi değildir. Buna ek olarak; finansal 

tabloların genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ile uyumlu olması, yüksek kâr elde edileceği 

veya iflasa gidilebileceği demek değildir. 259

 

2.9.7. Genel kabul görmüş denetim standartları  

Bağımsız denetçi, müşterisinin mali tablolarındaki bilgilerin genel kabul görmüş  

muhasebe ilkelerine uygun olarak elde edilmiş olup olmadığına ilişkin görüşünü denetim 

raporunda açıklar. Denetçinin görüşüne güvenen bilgi kullanıcıları, mali tablolardaki bilgilerin 

doğruluğuna ve yeterliliğine güvenerek bu bilgileri alacakları kararlarda kullanacaklardır. Bu 

nedenle, denetçinin yapacağı denetim çalışmasının belirli bir kalitede yürütülmesi gerektiği 

gibi, denetçi de bu çalışmayı yürütebilecek kalitede olmalıdır. Aksi halde, denetim raporuna 

güvenen kişiler kararlarında yanılabilirler ve zarara uğrayabilirler. Bu nedenle denetçinin 

denetim çalışmasının ve denetim raporunun kalitesini sağlamak ve ölçmek için yasalar veya 

meslek örgütlerince standartlar kabul edilmiştir. Bu nedenle bu standartlar denetçiye bir 

kılavuz olarak hizmet edeceği gibi, denetim çalışmasının kalitesi de bu standartlara uygunluk 

derecesiyle ölçülür. Denetçi de denetim raporunda bu standartlara uygun olarak denetim 

yaptığını belirtir.  

Meslek örgütlerince kabul edilmiş ve denetçilerin her denetimde uymak zorunda 

oldukları bu standartlara “genel kabul görmüş denetim standartları” denilmektedir. 260

Burada hemen şu hususun belirtilmesinde yarar vardır. Genel Kabul Görmüş Denetim 

Standartları denetim faaliyetleri açısından uyulması gereken asgari (minimum) standartlardır. 
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Bunları azami (maximum) kurallar olarak düşünmemek gerekir. Karşılaşılan durumu dikkate 

almadan sadece standartlara dayanarak denetimin kapsamını daraltmaya çalışan bir denetçi, 

denetim standartlarının ruhuna aykırı davranmış olur. Bundan başka denetim standartlarının 

varlığı denetçinin bu standartları körü  körüne uygulaması gerektiğini de ifade etmez. Şayet 

karşılaşılan bir durumda denetçi bir standartla önerilen yolun o duruma uygulanmasının 

olanaksız olduğunu görürse, denetçinin kendisinin karar vereceği başka bir yolu izlemesi 

kaçınılmazdır. Ancak bu durumda tüm sorumluluk denetçiye aittir. Olumsuz bir sonucun 

doğması halinde bunun yükleyeceği külfet denetçiye ait olacaktır. 261      

AIPA tarafından kabul edilen genel kabul görmüş denetim standartları on standarttan 

oluşmakta ve üç gruba ayrılmaktadır.  

Bu gruplar şunlardır: 

-Genel Standartlar, 

-Çalışma alanı standartları, 

-Raporlama Standartları . 

 

2.9.7.1. Genel standartlar  

Genel standartlar denetçinin nitelikleri ve çalışmasının kalitesi ile ilgilidir. Bu standartlar 

denetçinin uzmanlığını, bağımsızlığını ve mesleki davranışını ölçtüğü gibi, denetçinin çalışma 

alanına ve raporlamasına da etki eder.  

Mali tabloların kullanıcılarının büyük bir kısmı, bu tablolara ilişkin görüşünü bildiren 

denetçiyi tanımazlar. Fakat, denetçinin genel kabul görmüş denetim standartlarında belirtilen 

niteliklere sahip olduğunu ve çalışmasını bu standartlara  uygun olarak yaptığını bilen bilgi 

kullanıcıları denetçinin bildirdiği görüşe güvenirler.  

Bu gruba giren denetim standartları şunlardır: 

-Mesleki eğitim ve yetkinlik (technical training and proficiency) 

-Bağımsızlık (Independence) 

-Mesleğin gerektirdiği dikkatin gösterilmesi (due professionel care) 
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Mesleki Eğitim ve Yetkinlik Standardı; Denetçinin mesleki eğitim ve yetkinliği, 

denetçinin en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmasını, mesleki deneyiminin bağımsız 

denetim yapabilecek düzeyde olmasını ve mesleğini sürdürürken sürekli mesleki eğitimden 

geçmesini ifade eder. 

Denetçi, özellikle muhasebe, denetim ve vergi konularındaki mevzuatı izlemeli, mesleki 

yayınları okumalı, kurs ve seminerlere katılmalıdır.  

Bağımsız denetçi olarak çalışabilmek için zorunlu olan serbest muhasebeci mali müşavir 

veya yeminli mali müşavir unvanını alabilmek, meslek yasasının SM, SMMM ve YMM 

Kanunu’nun  belirlediği genel ve özel şartları taşımak gerekmektedir. 

Bağımsızlık Standardı; İşletme yöneticileri ile bilgi kullanıcıları arasındaki çıkar 

çatışması, denetim fonksiyonunun denetlenen işletme yöneticilerine ve bilgi kullanıcılarına 

bağımlı olmaksızın yerine getirilmesini zorunlu kılar. Bu nedenle denetçinin temel niteliği 

bağımsızlıktır. Bu standarda uymak için, denetçi hem gerçekte hem de görünürde bağımsız 

olmalıdır. Gerçekte bağımsızlık, denetçinin, denetim görevini yaparken dürüst ve tarafsız 

davranmasını ifade eder. Dürüstlük, mesleğin gerektirdiği dikkat ve özenin gösterilmesi ve 

bilgi kullanıcılarını yanıltmamaktır. Tarafsızlık, denetçinin herhangi bir etki altında kalmadan, 

kendi kararını kendisi vermesidir. Görünürde bağımsız olmak için, denetçinin dürüst ve tarafsız 

davranmadığı sonucu çıkacak müşteri ilişkilerinden kaçınması gerekir. Bilgi kullanıcıları 

denetçinin bağımsızlığını kuşku ile karşıladıkları durumlarda, denetçinin görüşü bir değer 

taşımayacaktır .262  

Şekil açısından bağımsızlığı sağlamak ve sürdürebilmek için çeşitli kurallar 

oluşturulmaktadır. Bunlarla ilgili bazı örnekler aşağıda sıralanmıştır: 

Denetçinin denetlediği işletmenin ortağı olması bağımsızlığı bozmaktadır.  

Denetçi ile denetlenen işletmenin ortakları veya yöneticileri arasındaki yakın akrabalık 

ilişkileri bağımsızlığı bozmaktadır.  

Denetçi ile denetlenen işletme arasındaki iş ilişkisi bağımsızlığı bozmaktadır.  

Denetçinin denetlediği işletmeden veya yöneticilerinden borç para alış verişi  içinde 

olması bağımsızlığı etkilemektedir.  

Denetçinin denetlediği işletmeye aynı zamanda muhasebe hizmetleri vermesi 

bağımsızlığı eksiltmektedir. 263

Mesleğin gerektirdiği dikkatin gösterilmesi standardı; Denetçi bağımsız ve uzman olsa 

da, denetim çalışmasında mesleğin gerektirdiği dikkat ve özeni göstermedikçe, bildirdiği 
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görüşün bir değeri olmayacağı gibi, bu görüşe güvenip, yanlış kararlar alan ve zarara uğrayan 

bilgi kullanıcılarına karşı da sorumlu olacaktır.  

Mesleğin gerektirdiği dikkatin gösterilmesi, aynı veya benzer koşullarla karşılaşan 

basiretli ve uzman bir denetçiden beklenen dikkat ve özenin gösterilmesi demektir.  

Denetim mesleği, denetim çalışması sırasında ve raporlama safhasında mesleğin 

gerektirdiği dikkat ve özenin gösterilmesini, denetim standartlarına eksiksiz bir biçimde 

uyulmasını, bilgi, deneyim ve becerilerin en iyi şekilde kullanılmasını gerektiren bir meslektir. 

Bu koşullara uyulmaması durumunda denetçinin ahlaki, mesleki ve hukuki sorumlulukları 

doğar. Denetçi, görevini en iyi şekilde yerine getirmekle kendisini yükümlü saydığında, en 

yüksek sorumluluk olgusuna ulaşır. Denetçiler, aynı zamanda üyesi oldukları meslek odasına 

karşı da sorumludurlar. Disiplin yönetmeliği, meslek mensuplarının meslek ahlakı kurallarını 

belirlemektedir.  

Meslek yasası hükümlerine göre meslek icra edenlerin vergi kanunları ve diğer 

kanunlardaki sorumlulukları saklıdır (m.12) .264

 

2.9.7.2. Çalışma alanı standartları  

Çalışma alanı standartları, genel standartların aksine denetçinin kişiliği ile ilgili olmayıp, 

denetim çalışmasına başlandığında en azından neler yapılması gerektiğini ortaya koymaktadır. 

Üç adet standarttan oluşan bu bölümde, denetim planlamasının yapılması, işletmenin iç kontrol 

yapısının incelenmesi ve değerlendirilmesi ve de kanıt toplanması için denetim tekniklerinin 

kullanılması konularında denetçilere yol gösterilmektedir. Bu standartlar ;  

-Denetimin planlanması ve gözetim standardı, 

-İç kontrol yapısının incelenmesi standardı, 

-Kanıt toplama standardı 

Denetimin planlanması ve gözetim standardı; Her denetim çalışması kendine ait 

özellikleri olan bir projedir. Bu proje bir faaliyet olarak başlatılır ve bitirilir. Bu sürecin hayata 

geçirilmesi için ilk aşama bir denetim planının hazırlanmasıdır. Denetim planlaması 

yapılmasının temelde üç nedeni vardır: 

-Yeterli sayı ve kalitede kanıt elde edebilmek, 

-Denetim maliyetlerini mantıklı bir düzeyde tutabilmek, 

-Denetlenen işletme ile ilgili yanlış anlaşılmalara olanak vermemek. 
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Bu amaçları gerçekleştirebilmek için düzenlenen denetim planında yer alması gereken 

unsurlar şunlardır. 

-Uygulanacak denetim politikası ve prosedürleri, 

-Elde edilen bilgilere göre hazırlanan denetim programları, 

-Gerekli niteliklere sahip kişilerden oluşan denetim ekibi, 

-Denetim çalışmalarının zamanlaması ve zaman bütçesi, 

-İşletmenin iç denetçisinden yararlanma biçimi, 

-Gerektiğinde uzmanlığına başvurulacak kişiler. 

Bu standartta istenecek diğer bir özellikte, denetçi yardımcılarının gerektiği gibi gözetim 

altında tutulmasıdır. Denetim ekibinde yer alan denetçilerin hepsinin yeterli bilgi ve deneyime 

sahip olması beklenemez. Bu nedenle denetim ekibinin başı olan bağımsız denetçinin, ekibinde 

yer alan yardımcılarının çalışmalarını gerektiği biçimde gözlemesi gerekmektedir. 265

İç kontrol yapısının incelenmesi standardı; Bir işletmede etkin bir iç muhasebe kontrol 

sisteminin bulunması, yayınlanan finansal raporların doğruluk ve güvenirlik derecesini arttırır. 

Etkin bir iç kontrol sisteminin varlığı finansal tabloların hatalı olma riskini azaltır. Denetim 

riskinin az olması ise denetim görüşüne ulaşmada gerekli olacak denetim işlemlerinin sayı ve 

kapsamının daraltılmasına neden olur.  

Bu standart, denetçinin iç kontrol sistemini gözden geçirip bir değerleme yapmasını 

öngörmektedir. İç kontrol sisteminin gözden geçirilip değerlemesinin yapılmasında iki amaç 

vardır. Birinci amaç, sistemin kendisine olan güveninin araştırılarak sistemin etkinliğinin 

saptanmasıdır. Denetçiler denetlenen dönemde meydana gelmiş her bir kıymet hareketlerine 

ilişkin muhasebe kayıtlarını yeni baştan tek tek ele alıp inceleyemezler. Denetçiler işletmedeki 

iç kontrol sisteminin etkinliğini araştırarak, olayların uygun biçimde muhasebe kayıtlarına 

aktarıldığına ve düzenlenen finansal tabloların bu olayların sonucunu yansıttığına genel olarak 

güven getirmek isterler. Kurulup işletilen sistem ne kadar etkin ise, denetçinin güveni o kadar 

fazla olacak ve buna bağlı olarak da denetim riski azalacaktır. 266

Kanıt toplama standardı; Bu standart, bağımsız denetçilerden mali tablolar hakkında 

görüş oluşturabilmeleri için yeterli sayı ve kalitede kanıt toplamaları gerektiğini belirtmektedir. 

Standart ayrıca bu kanıtların toplanabilmesi için uygun denetim tekniklerinin kullanılmasını 

önermektedir. Denetim teknikleri, denetim kanıtı elde etmeye yarayan çeşitli araçlardır. 

Örneğin, sayım, gözlem, soruşturma ve doğrulama gibi denetim teknikleri kullanılmalıdır. 

Toplanacak kanıtların sayısının ve kalitesinin belirlenmesi kararı denetçiye bırakılmıştır.  
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2.9.7.3. Raporlama standartları  

Bu bölümde yer alan standartların tümü, her denetim çalışmasının sonunda düzenlenen 

denetim raporunda bulunması gereken özelliklere ayrılmıştır. Bu standartlar; 

-Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluk standardı 

-Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinde değişmezlik standardı  

-Mali tabloların açıklamalarının yeterliliği standardı  

-Görüş bildirme standardı  

Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluk standardı; Denetçiden incelenen 

işletmenin mali tablolarında yer alan bilgilerin genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ile olan 

uygunluk derecesini belirtmesini istemektedir.  

İşletmenin mali tablolarının sağlıklı olup olmadığının belirlenmesinde muhasebe ilkeleri 

anahtar konumdadır. Bu nedenle denetçiler işletmenin iddiaları ile muhasebe ilkelerini 

karşılaştırırken çok dikkatli olmak zorundadırlar. İlkelerden sapmalar varsa denetçiler bunları 

önem düzeyine göre raporlarında belirteceklerdir. Sonuç olarak bu sapmaların önemliliği, 

denetçinin işletmenin mali tabloları hakkındaki görüşünü oluşturmasında temel dayanak 

olacaktır.267

Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinde değişmezlik standardı; Muhasebenin temel 

kavramlarından biri de değişmezlik (tutarlılık) kavramıdır. Bu kavram, seçilen muhasebe 

ilkelerinin ve bunların uygulama yöntemlerinin birbirini izleyen dönemlerde değiştirilmeden 

uygulanması gereğini ifade eder. Tutarlılık kavramı, işletmelerin yıllar itibariyle mali 

durumlarının ve faaliyet sonuçlarının karşılaştırılabilir olmasını sağlar. Geçerli nedenlerin 

bulunduğu durumlarda, işletmeler uyguladıkları ilke ve yöntemlerde değişiklik yapabilirler. 

Ancak, bu değişiklikler ve bunların parasal etkileri mali tabloların dipnotlarında açıklanır. 

Denetçi, denetim çalışması boyunca bir önceki dönemde uygulanan ilke ve yöntemlerden 

sapmaların olup olmadığını araştırır, bir önceki döneme göre değişiklik yoksa, bunu raporunda 

belirtmez, fakat, değişiklik varsa, yönetim mali tabloların dipnotlarında bu değişikliği açıklasa 

bile, denetçi kendi raporunda da bu değişikliği belirtmelidir. 

Mali tabloların açıklamalarının yeterliliği standardı; Muhasebenin temel kavramlarından 

biri de tam açıklama kavramıdır. Bu kavram, mali tabloların bu tablolardan yararlanacak kişi 

ve kuruluşların doğru karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli, açık ve anlaşılır olması 

gerektiğini ifade eder. Muhasebe bilgilerini kararlarında kullanacak olanlar özellikle ortaklar, 
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potansiyel yatırımcılar ve kredi verenlerdir. Bu kişi ve kuruluşların kararlarında kullanacakları 

tüm bilgilerin önceden bilinmesi ve mali tablolarda açıklanması olanaksız olduğundan, “tam 

açıklama” yerine yeterli açıklama kavramı tercih edilmektedir. Denetçi, mali tablolardaki 

bilgileri kullanacak kişi ve kuruluşların bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde mali tablolarda 

açıklama yapılıp yapılmadığına kendi mesleki yargısını kullanarak karar verecektir. Denetçi bu 

kararını verirken, Tek düzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğleri hükümlerini de göz 

önünde bulundurur. Açıklamaları, denetçi yeterli bulduysa, bunu raporunda belirtmez; yetersiz 

bulursa, yetersiz bulduğu konulara ilişkin açıklamalara raporunda yer verir. 268

Görüş bildirme standardı; Bu standart, denetçinin mali tabloları incelemesi sonucunda 

vardığı görüşünü raporunda belirtmesi gerektiğini hüküm altına almaktadır.  

Genel kabul görmüş denetim standartları denetçiye görüş bildirme konusunda dört 

seçenek sunmaktadır. Olumlu Görüş, Şartlı Olumlu Görüş, Olumsuz Görüş ve Görüş 

Bildirmekten Kaçınma. Denetçiler geçerli nedenleriyle birlikte bu görüş türlerinden birini 

raporlarında belirtmek zorundadırlar. Ayrıca bu standarda göre denetçiler yaptıkları çalışmanın 

özelliklerini ve aldıkları sorumluluğun derecesini raporlarında açıklamak durumundadırlar. 269

 

2.9.8. Denetimde kanıt kavramı ve sınıflandırılması  

Denetim kanıtını aşağıdaki gibi tanımlayabiliriz: 

“Denetim kanıtı, denetlenen bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere uygunluk derecesini 

belirlemek amacıyla denetçi tarafından kullanılan her türlü bilgi, belge ve kayıtlardır.” 

Başka bir ifade ile, mali tabloların genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak 

düzenlenip düzenlenmediği konusunda denetçiyi ikna etmeye yarayan her türlü araca denetim 

kanıtı adı verilmektedir.  

Çalışma alanı standartlarının üçüncüsü, denetçiden görüşüne mantıklı bir temel 

oluşturabilmesi için, çeşitli denetim teknikleri aracılığı ile yeterli sayı ve güvenilirlikte kanıt 

toplaması gerektiğini belirtmektedir. Bu standardın özellikleri şunlardır; 

-Denetçi görüşünü mantıklı bir temele oturtmak durumundadır, 

-Bu temeli sağlayabilmesi için her işletme iddiası ile ilgili olarak kanıt toplanması 

gerekmektedir, 

-Kanıtlar çeşitli denetim teknikleri yardımıyla elde edilmelidir, 

-Toplanan kanıtlar yeterli sayı ve güvenilirlikte olmalıdır. 270

                                                 
268 Kepekçi, A.g.e.,s.19-20.  
269 Bozkurt, A.g.e.,s. 42. 
270 Bozkurt, A.g.e., s.53. 
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Denetim; mali tablolar  üzerinde bir düşüncenin açıklanmasına uygun bir temel sağlamak 

için yeterli kanıtların geliştirilmesi ve toplanması süreci  olarak düşünülebilir.   

Bir denetçi mali tablolar  üzerinde  düşüncesini açıklamadan önce şu kanıtlara sahip 

olmalıdır: 

-Mali tablolardaki kalemlerin defteri kebir hesap bakiyeleri tarafından desteklenmesi, 

-Defteri kebir hesaplarındaki bakiyelerin bir çok borç ve kredi kayıtlarını  doğru bir 

şekilde özetlemesi, 

-Hesaplardaki bu borç ve kredi kayıtlarının, işletme tarafından kaydedilen  bütün 

işlemlerin  hesap açıklamalarını   doğru olarak göstermesi. 

İhtiyaç duyulan  kanıtın miktarı  üzerinde bir karara varmak için, genellikle mevcut  

kanıtın değişik türlerinin  niteliğinin değerlendirilmesini gerektirecektir. Kanıtın kaynağı, onun 

niteliğini değerlendirmede denetçi için önemli bir husustur; bu yüzden kaynağa göre değişik 

kanıt türlerinin sınıflandırılması yararlıdır. 271

Denetim kanıtları, niteliklerine göre, “esas muhasebe verilerinden oluşan kanıtlar” ve 

“destekleyici bilgilerden oluşan kanıtlar” şeklinde sınıflandırılır. Genel kabul görmüş  denetim 

standartlarına uygun denetim yapabilmek için her iki gruptan da kanıt toplanmalıdır. Her 

gruptaki kanıt türleri  ve standartlarla ilişkisi Tablo 2.2.’ de gösterilmiştir.            

 

Tablo 2.2. Kanıt Türleri ve Standartlarla İlişkisi 

 
  Denetim Kanıtlarının Niteliği                                   Çalışma Alanı Standardı   
 
 
1.Esas  Muhasebe Verileri 
  -Yevmiye defteri, 
  - Büyük defter ve yardımcı defterler, 
  - Hesap planı ve açıklamaları, 
  - Mizanlar, gider dağıtım tabloları ve                                        Yeterli Sayıda ve  
    hesap ekstreleri gibi kayıtlar ve notlar                                     Güvenilir Kanıt  
2.Destekleyici Bilgiler 
  - Fatura, çek, senet, sözleşme vb. 
  - Doğrulamalar ve diğer yazılı bildirimler, 
  - Denetçinin soruşturma,gözlem ve inceleme 
    sonucu elde ettiği bilgiler, 
  - Denetçi  tarafından elde edilen veya  
    geliştirilen diğer bilgiler. 

                       
 Kaynak: Celal Kepekçi, Bağımsız Denetim, 4.Baskı, Siyasal 
Kitabevi, Ankara, 2000, s. 87. 
 

 
 
 
 
 
                                                 

271 Walter B.Meigs, E.John Larsen and Robert F.Meigs, Princibles of Auditing, 5.baskı, Richard D. Irwin,Inc., Ocak 1976, s. 
208. 
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2.9.8.1. Esas muhasebe verileri  
Müşteri işletmenin muhasebe kayıt ortamı, esas muhasebe verilerinin tümünü ifade eder. 

Yevmiye defteri, büyük defter, yardımcı defterler, muhasebe fişleri, hesap planı, muhasebe 

yönetmeliği, mizanlar, gider dağıtım tabloları, müşterilere gönderilen hesap ekstreleri esas 

muhasebe verileridir. Bu veriler, müşteri işletmenin mali tablolarına temel oluşturduğu için, 

denetlenmesi zorunludur.  

Bilgisayarlı muhasebe sistemlerinde, esas muhasebe verileri teyp, disk, disket gibi 

makinenin yazılım ortamından oluşur. Mali tablolardaki bir kalemin doğruluğunu test etmek 

için kanıt araştırıldığında, denetçi, mali tablolardan büyük defter hesapları aracılığıyla yevmiye 

defterine ve özgün kaynak belgelere doğru kalemi izleyerek doğruluğunu araştırmak 

zorundadır. Yardımcı defter kayıtları, ana hesabı tutan kişiden başka bir kişi tarafından 

tutuluyorsa, iç kontrol sistemi kanıtın güvenilirliğini artırır. Fakat, ana hesap bilgisayarlarda 

tutuluyorsa, aynı zamanda yardımcı hesaplarda bilgisayarda işlenecektir.  

 

2.9.8.2. Destekleyici bilgilerden oluşan kanıtlar   

Mali tabloların doğruluk ve güvenilirliğini araştırmak için esas muhasebe verilerinin 

incelenmesi yeterli değildir. Bu verileri destekleyici bilgilerden oluşan kanıtların toplanması 

zorunludur. Bu kanıt türleri, denetçinin iç kontrol sistemini test etme aşamasında incelediği 

kanıt türleri ile aynıdır. 272

Denetim çalışmaları sırasında çok çeşitli türde kanıt toplanmaktadır. Bunlar çeşitli 

biçimlerde sınıflanabilmektedir. Aşağıda genellikle kabul görmüş denetim kanıt türleri 

sıralanmış ve açıklanmıştır: 

-Fiziksel kanıtlar, 

-Doğrulama kanıtları, 

-Belgelerden elde edilen kanıtlar, 

-Gözlem sonucu elde edilen kanıtlar, 

-Soruşturmalar sonucu elde edilen kanıtlar, 

-Mekanik doğruluk kanıtları, 

-Analitik kanıtlar. 

Fiziksel kanıtlar; İşletmede fiziki varlık olarak bulunan  aktif unsurların incelenmesi veya 

sayılması yoluyla elde edilen kanıtlar, fiziki kanıt olarak kabul edilmektedir. Fiziki kanıtlar 

güvenilirlik dereceleri yüksek olan kanıtlardır. Elde edilen fiziki kanıtlar ile fiziki varlığın 

işletmede bulunup bulunmadığı, miktarı ve kalitesi hakkında görüş sahibi olunmaktadır. 

                                                 
272 Kepekçi, A.g.e., s. 87. 
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Sağlamlık düzeyi yüksek fiziki kanıtlar, kasa, stok, menkul kıymetler ve maddi duran varlık 

hesaplarından elde edilmektedir. İşletmede fiziki varlığı bulunmayan kalemlerden fiziki kanıt 

elde etme olanağı bulunmamaktadır. Örneğin işletmenin ticari alacaklar ve maddi olmayan 

duran varlıklarından fiziki kanıt elde edilememektedir. 

Doğrulama kanıtları; Doğrulama, denetçinin işletmede bulunan bazı bilgileri, üçüncü 

kişilere sorarak kanıt toplaması işlemidir. Doğrulama, işletme yönetiminin etkisi altında 

olmayan kaynaklara yaptırıldığından, elde edilen kanıtlar güvenilir kanıt olarak 

nitelendirilmektedir. Doğrulama işlemi sağlamlık ve güvenilirlik nedeniyle, çoğunlukla yazılı 

olarak yapılmaktadır.  

Doğrulama işlemi, üçüncü kişilerin işletmeyle ilişkisini gösteren hesap bakiyeleri 

üzerinde yapılmaktadır. Doğrulama işlemi çoğunlukla işletmenin alacak ve borç bakiyelerine 

uygulanmaktadır. Tablo 2.3, doğrulama kanıtlarının elde edildiği hesapları ve kaynaklarını 

göstermektedir. 273

 

                      Tablo 2.3.Doğrulanacak Hesaplar ve Kaynakları  

 
İlgili Hesap                                                            Bilgi Kaynağı  
Bankadaki Para                                                      Banka  
Senetsiz Alacaklar                                                  Borçlular 
Senetli Alacaklar                                                    Senet Borçluları 
Konsinye Verilen mallar                                        Konsinye alanlar  
Yabancı Depolardaki mallar                                  Malları tutanlar  
Senetsiz borçlar                                                      Alacaklılar  
Senetli Borçlar                                                       Senet Alacaklıları  
Alınan Avanslar                                                     Müşteriler  
Tahviller                                                                Tahvil sahipleri  
Hisse senetleri                                                        Hissedarlar  
Verilen Teminatlar                                                 Teminat Alanlar  

 

Belgelerden elde edilen kanıtlar; Belirli bir muhasebe işlemini destekleyen belgeler 

denetçi tarafından incelenir. Bu tür destekleyici belgeler, çekler, faturalar, sözleşmeler gibi 

belgelerdir. Bir belgenin güvenilirliği, belgenin doğuş biçimine, denetçi tarafından nasıl elde 

edildiğine ve belgenin kendisinin niteliğine bağlıdır.  

Belgesel kanıtlar, müşteri işletme içinde ve dışında düzenlenmiş kanıtlar olabilir. İşletme 

içinde düzenlenmiş kanıtların güvenilirliği, belgelerin işletme içinde dağıtımına ve iç kontrol 

sisteminin kalitesine bağlıdır. Mizanlar, gider dağıtım tabloları, satış faturalarının işletmede 

kalan kopyaları bu tür kanıtlardır. İşletme dışında düzenlenmiş belgeler ise, alış faturaları, 

                                                 
273 Bozkurt, A.g.e., s.59-60. 
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vergi makbuzları, müşterilerin sipariş fişleri, banka hesap ekstreleri gibi belgelerdir. İşletme 

dışında düzenlenen belgeler, işletme içinde düzenlenen belgelere göre daha güvenilir 

kanıtlardır. Çünkü, bunlar bağımsız üçüncü kişilerden elde edilen kanıtlardır. Ancak bunlar 

müşteri işletmenin bilgi sistemine girdiği için üçüncü kişilerin beyanlarından elde edilen 

kanıtlar kadar güvenilir değildir.274

Gözlem sonucu elde edilen kanıtlar; Denetçinin işletme faaliyetlerini gözlemesi sonucu 

elde edilen kanıtlar bu gruba girmektedir. Örneğin işletmenin stok sayımı sırasında yapılan 

işlemler gözlenerek, görevlilerin çalışma disiplini hakkında bir fikir sahibi olunmaktadır,  

işletmenin iç kontrol yapısının işleyişi gözlenerek, sistemin etkinliği hakkında karar 

verilmektedir. Gözlem faaliyeti, fiziksel inceleme ile karıştırılmamalıdır. Fiziksel incelemede, 

denetçi doğrudan inceleme faaliyetinde bulunmaktadır. Örneğin kasanın sayılması gibi. 

Gözlem faaliyetinde ise işletme çalışanlarının işlerini nasıl ve hangi zamanlarda yaptıklarına 

bakılarak kanıt toplanmaktadır. Genelde gözlem sonucu elde edilen kanıtlar tek başlarına 

yeterli olmamaktadır. Bunların, diğer teknikler aracılığı ile toplanan kanıtlarla desteklenmeleri 

gerekmektedir.  

Soruşturmalar sonucu elde edilen kanıtlar; Bu tür kanıtlar denetçinin işletme çalışanlarına 

sorduğu sorular sonucu alınan yanıtlardan elde edilmektedir. Soruşturma sonucu elde edilen 

bilgiler yazılı veya sözlü olmaktadır. Ancak güvenilirlik açısından yazılı olmalarında yarar 

vardır. Yazılı olarak alınan bilgiler denetçinin kullanabileceği bir belge durumuna gelmektedir. 

Ancak alınan bilgilerin kaynakları işletmenin bağımlı çalışanları olduğundan güvenilirlik 

dereceleri düşüktür. Dikkatli bir biçimde sorulacak sorularla işletmenin muhasebe sisteminin 

ve iç kontrol yapısının işleyişi hakkında önemli kanıtlar elde edilebilir. Alınan bu bilgiler, 

denetçinin fiili inceleme sonuçları ile karşılaştırılarak test edilir.  

Mekanik doğruluk kanıtları; Denetçinin işletmenin belge ve kayıtlarında yer alan çeşitli 

matematik işlemleri tekrar hesaplamasıyla elde edilen kanıtlardır. Amaç yapılmış olan 

hesaplamaların doğruluğunu test etmektir. Ana hesap ve mizan toplamları, amortisman 

giderleri, vergi, faiz, kar payı ve maliyet hesaplamaları, denetçi tarafından tekrar hesaplanarak 

mekanik doğruluk ile ilgili kanıtlar elde edilmeye çalışılır. 

Analitik kanıtlar; Çeşitli analitik inceleme prosedürlerinin uygulanması ile elde edilen 

kanıtlardır. Denetçi bu amaçla işletmenin mali tablolarında yer alan bilgileri, geçmiş yıl 

verileri, bütçe rakamları ve sektör ortalamaları ile karşılaştırır. Hesapları çeşitli oran analizleri 

ile değerlendirir. Amaç, denetçinin beklentileri ile işletmenin iddialarını karşılaştırarak kanıt 
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toplamaktır. Analitik kanıtların en önemli yararı, denetçinin hangi aşamada ayrıntılı inceleme 

yaparak daha fazla kanıt toplamaya karar vermesine yardımcı olmasıdır. 275

 

2.9.9.Denetim prosedürü 

Denetim prosedürü, denetlenen işletmenin mali tablolarının doğruluğuna ve 

güvenilirliğine kanaat getirebilmek için yapılacak faaliyetler ile bunların icrasında takip 

edilecek yolların bütünüdür.  

Mali tablolardaki değerlerin doğruluğunu ispat etmek, denetçinin esas muhasebe 

bilgilerinden oluşan veya kuvvetlendirici delil türlerinin kullanılması sebebiyle, tahlile ve 

yoruma dayalı bir denetim prosedürüne ihtiyaç hissettirir. Buna göre, muhasebe verilerinin 

doğruluğunu araştırmak için şu prosedürün takibini gerektirir: 

Muhasebeye uygunluklarını anlamak maksadıyla hesap bakiyelerini genel bir incelemeye 

veya teste tabi tutmak, 

Genel kabul görmüş muhasebe prensiplerine riayet edildiğine ve uygulananlarda 

sonradan bir değişiklik yapılmadığına kanaat getirmek, 

Mevcut aktifleri kontrol etmek, 

Bütün aktif ve pasiflerin bilançoda doğru olarak gösterildiğinden emin olmak maksadıyla 

belirli muhasebe kayıtlarını incelemek, 

Bütün gelirler, giderler ve zararların gelir tablosunda doğru olarak beyan edildiğinden 

emin olmak için belirli muhasebe kayıtlarını incelemek, 

Mali tablolardaki kalemlerin paraca değerlerinin hesaplardakini aynen aksettirdiğinden 

emin olmak. 

Denetim prosedürü, denetçinin denetimin kalitesini verecek olan denetim standartlarını 

uygulama imkanını bulduğu safhadır. Yalnız, denetim prosedürünü oluşturan faaliyetler ile 

bunların icrasında takip edilecek yolların, denetim standartları gibi, bütünüyle her denetimde 

geçerli olacak şekilde, belirli kalıplar içerisinde önceden tespitine imkan yoktur. Her denetimde 

yapılacak işler ile bunların yapılış şekli denetlenen işletmenin yapısına, muhasebe ve iç-

denetim sistemine ve işletmenin diğer bazı özel şartlarına bağlı olacaktır. Bu bakımdan, 

denetim prosedürü denetime tabi tutulacak işletmelere göre farklılık gösterecektir.  

Bütün bu belirtilenlerden ötürü denetim prosedürünü tayin etmek denetçiye düşer. Bu 

tayin işi, denetlenecek işletmenin durumuna bağlı olduğu kadar, denetçinin meseleyi ele alış 

şekline de bağlıdır. Burada her denetime en iyi uyacak prosedürü tespit edebilmek ve bu arada, 
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bilhassa güvenilir delil elde etmeye ön planda yer vermek çok önemlidir. Bu da, mesleki bilgi 

ve yetenek meselesidir. Yalnız, her denetimde takip edilecek prosedürün amaç ve yapısını 

belirleyecek olan en önemli şeyin de tecrübeyle kazanılmış mesleki yargı olduğu 

unutulmamalıdır. Öte yandan, doğruluğuna inanılan yoldan sonuna kadar yürünülmesi 

denetimin selameti bakımından gerekli olduğundan, denetçinin, denetlediği işletmeden 

herhangi bir kimsenin tesiri altında kalmaksızın prosedürü tayin ve takip etmesi de şarttır.  

Denetim prosedürü, denetim tekniklerinin kullanılmasını ve örnekleme tekniklerinden 

faydalanmayı gerektirir.276

 

2.9.10. Denetim teknikleri  

Denetim teknikleri, denetim kanıtlarını elde etmede kullanılan çeşitli yöntemlerdir. 

Muhasebe kayıt ortamında oluşan kanıtları ve destekleyici kanıtları elde etmek için kullanılan 

on adet denetim tekniği bulunmaktadır. Bunların ilk üçü ana denetim teknikleri olarak, 

diğerleri yardımcı denetim teknikleri olarak kabul edilmektedir. Genelde ana denetim 

teknikleri her denetim çalışmasında zorunlu olarak kullanılmaktadır. Denetim teknikleri 

aşağıda  açıklanmıştır.277

 

2.9.10.1. Fiziki inceleme tekniği  

Fiilen tetkik edilebilen sayılabilen muayyen tipteki aktif kıymetler, fizik olarak var  

olduklarında en iyi delili meydana  getirirler. Kasa, stoklar, bina ve demirbaşlar ile makine ve 

tesisler bu tür aktif kıymetlerdendir. Örneğin, bunlardan nakdin bizzat sayılması onun 

mevcudiyetinin bir delilidir; stokların yerinde görülmesi onların varlığına işaret eder.  

Buradaki sayım ve bizzat yerinde görme, aktifte yer alan bu değerlerin daha ziyade 

bilançonun çıkarılış tarihi itibariyle defteri kebir hesaplarındaki bakiyelerine ne derece 

uyduğunu tespit etme işleminden ibarettir. Halbuki bir aktif değerin iktisadi kıymeti, miktarının 

yanında kalitesine ve o gün için satılabilirliğine bağlıdır. Kusurlu veya demode olmuş malların 

fiziki gözden geçirme sırasında miktarca ve dolayısıyla tutarca bilançodakine uygun çıkmış 

olması pek bir şey ifade etmese gerektir.  Sonra, nakdi meydana getiren herhangi bir çekin 

görevli veya keşideci tarafından sahte olarak tanzim edilmişliği rakamca kasanın bilançoya 

uygunluğunu teyit etmekle beraber, tahsili imkanı olmaması nedeniyle bu tür bir tetkikin 

kasadaki nakdin doğruluğunu ispat etmeyeceği muhakkaktır. Ayrıca, bu durumda denetçinin, 

tam olarak değilse bile biraz daha fazla dikkat  sarf ederek incelemeye konu  olan kalemlerin 
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karşılığını teşkil eden varlıkları kantite kadar kalite yönünde de incelemeye tabi tutması şart 

olmaktadır.  

 

2.9.10.2. Doğrulama  tekniği  

Doğrulama, denetlenen işletmenin aracılığı ile  doğrudan doğruya denetçinin eline 

geçecek şekilde herhangi bir hususta işletme dışındaki kişilerden cevap isteme şeklidir. 

Denetlenen işletmenin alacakları, borçları, bankadaki paraları ve genel depolardaki mallarıyla 

ilgili olarak  doğrulama (mutabakat) işlemine başvurulur.  

Teyit mektubu da denilen bu tür yazılı delile denetçiler oldukça gerek duydukları gibi, 

bunlara kuvvetli bir delil gözüyle de bakılır. Denetçinin en çok dikkat edeceği şey, teyit 

mektubunun sahtelik veya üzerinde denetlenen işletmece bir değişiklik yapılıp yapılmadığı 

hususu olacaktır. Zaten  bu belgelerin direkt olarak denetçinin eline geçmesinin sebebi de 

budur. 278

 

2.9.10.3. Belge inceleme tekniği  

Belge incelemesi geleneksel denetim işlemleri içinde en önemli olanıdır. Daha muhasebe 

kaydına başlanırken yapılacak bir hata ileriye doğru tüm  muhasebe kayıtlarına aynı yönde 

yansır. Önemli olan hataların kaynağında yakalanması ve ileriye yansımasının önlenmesidir. 

Bu açıdan belge incelemesi büyük önem taşır. Belge incelemesi iki kısımda düşünülmelidir. 

Bunlar (1) belge ile defter kayıtları arasında uygunluk sağlanması ve (2) belgelerin şekli ve 

maddi uygunluklarının araştırılmasıdır.  

Belge ile defter kayıtları arasındaki uygunluğun araştırılmasında dikkat edilecek husus, 

her bir muhasebe kaydının bir belgeye dayandırılmış olmasıdır. Denetçi, muhasebe kaydı ile bu 

kayda esas oluşturan belge arasında maddi doğruluğu da araştırmalıdır. Ayrıca denetçi belge 

tarihi ile muhasebe kaydının yapıldığı tarihi karşılaştırmalıdır. Tarihler arasında bulunabilecek 

önemli farklılıklar belirli düzensizliklerin varlığına şüphe uyandırır. Böyle bir durumda denetçi 

belgelerin birden çok defa kullanılma olasılığını düşünmeli, konuyu iyice araştırmalıdır. 

Özellikle nakit tahsilatı ile ilgili kayıt geciktirmeleri, nakdin geçici olarak başka amaçlarla 

kullanılmış olduğu endişesini  (örneğin kasa açığının gizlenmesi amacıyla kullanım) 

doğurmalıdır.279

                                                 
278 Çömlekçi, A.g.e., s. 20-21. 
279 Güredin, A.g.e., s.106. 
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Muhasebe denetiminde işletmede bulunan belgelerin tümünün denetçi tarafından 

incelenmesi zordur ve ekonomik değildir. Bu nedenle istisnalar haricinde örnekleme ile 

inceleme yoluna gidilmelidir. Belge incelemesinde aşağıdaki süreç izlenir: 

1.İlgili belge şeklen ve genel olarak incelenir. Burada amaç görünüm olarak belgenin 

normal olup olmadığını anlayabilmektir. Sahte olabileceğinden şüphelenilen belgelerin ayrıntılı 

incelemesi yapılır. Belgenin doğduğu kaynak araştırılır. Özellikle dışarıdan gelen belgeleri 

düzenleyen işletmelerle ilgili olarak çeşitli kaynaklardan (örneğin, maliyeden) bilgi alınır. Bir 

belgeden şüphelenme kıstasları aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

-Belgede olması gereken şekil şartlarının bulunmaması, 

-Belgenin olağandan fazla tutar içermesi, 

-Belgeyi düzenleyen işletmenin künyesi ile yaptığı işin uygun olmaması, 

-Belgenin işletmenin büyüklüğü ile orantılı olmayan bir tutar içermesi. Örneğin orta 

büyüklükte bir işletmenin olağandan büyük bir reklam harcaması belgesini kayıtlarına alması. 

-Sık sık aynı türden ve aynı işletmeye ait belgelerle karşılaşılması 

2.Dosyalara giren belgenin işletmeye ait olup olmadığı araştırılır. Özellikle grup 

şirketlerinde, bir şirkete ait olan bir belge, diğer şirketin kayıtlarına alınmış olabilir.  

3.Dosyalara giren belgenin içeriğinin işletmenin amaç ve faaliyetlerine uygun olup 

olmadığına bakılır. Örneğin şahsi amaçla yapılmış bir harcama belgesi, işletmenin kayıtlarına 

alınmış olabilir. 

4.Belgede işletmenin iç kontrol politika ve prosedürlerine uygun olarak gereken 

onayların ve düzenlemelerin olup olmadığına bakılır. Örneğin bir mal alım faturasında, 

diğerlerinde olduğu halde ambar giriş belgesinin olmaması veya olsa da yetkili imzaları 

taşımaması, o belgenin gerçek olmayan bir mal alımına ait olduğu şüphesini doğurur. 

5.Belgenin içeriğinin doğru hesaplara kaydedilip kaydedilmediğine bakılır. Örneğin 

alınan bir varlığın, maddi duran varlıklara kaydedilmesi gerekirken, doğrudan bir gider 

hesabına kaydı yapılmış olabilir.  

 

2.9.10.4. Kayıt sürecinin incelenmesi tekniği   

İşletmenin dosyalarında bulunan belgelerin örnekleme yoluyla seçilerek ilgili kayıtlarının 

başlangıcından sonuna kadar adım adım izlenmesi tekniğidir. Burada amaç kayıt sürecinde 

yapılabilecek hata veya düzensizlikleri ortaya çıkartabilmektir. Süreç izlenirken kayıtların 

doğru olup olmadığı, uygun sırayı izleyip izlemediği, eksiksiz olup olmadığı konularında 

kanıtlar elde edilebilir.  
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İşletmeler genellikle kayıt süreçlerini  iç kontrol yapılarına bağlı olarak düzenlerler. 

Dolayısıyla kayıt süreci izlenirken, kontrollerin test edilmesi işlemi de yapılmış olur. 

 
2.9.10.5.Yeniden hesaplama tekniği  

İşletmenin muhasebe sisteminde yer alan çeşitli hesaplamaların denetçi tarafından tekrar 

yapılması işlemidir. Amaç işlemlerin doğruluk açısından test edilmesidir. Muhasebe 

işlemlerinin büyük çoğunluğu aritmetik işlemlere dayanmaktadır. Bu nedenle hata veya 

yolsuzluk olasılığı yüksektir. Denetçi, örnekleme yoluyla seçtiği bazı işlemleri yeniden 

hesaplama yoluna gider. Bu amaçla aşağıda sıralanan yeniden hesaplama işlemi yapılabilir: 

- Genel toplamlar tekrar alınır, 

-Amortisman ve yeniden değerleme hesaplamaları tekrar yapılır, 

-Birim maliyetler yeniden hesaplanır, 

-Kıdem tazminatlarının hesabı yapılır, 

-Şüpheli alacak karşılıkları ve giderleri yeniden hesaplanır, 

-Ücretler brütten nete yeniden hesaplanır, 

-Hakediş raporlarındaki tutarlar yeniden hesaplanır, 

-Döviz değerlemeleri yeniden yapılır, 

-Reeskont hesaplamaları yeniden yapılır, 

-Ticari kar veya zarar hesabı yeniden yapılır, 

-Vergi matrahının ve bulunan vergilerin hesabı yinelenir, 

-Yedekler yeniden hesaplanır. 

 

2.9.10.6. Gözlem tekniği  

Gözlem tekniği, işletmede bir işlemin sürerken veya tamamlanması aşamasında, denetçi 

tarafından izlenmesi tekniğidir. Amaç çeşitli faaliyetlerin olması gerektiği gibi yürütülüp 

yürütülmediğini anında gözleyerek kanıt toplayabilmektir.  

Denetçi bu yolla para hareketlerini izleyebilir, işletmeye mal giriş veya çıkışlarını 

gözleyebilir. Bu tekniğin uygulanmasıyla işletmede iç kontrol politika ve prosedürlerine 

uyulup uyulmadığı anlaşılabilir. Özellikle görevlerin ayrılığı ilkesi hakkında sağlıklı kanıtlar 

elde edilebilir.  

Gözlem tekniği fiziki inceleme ve sayım tekniğinden farklı bir tekniktir. Denetçi bu 

teknikte olaylara fiilen karışmaz. Envanter sayımlarında  çoğunlukla bu teknik kullanılır. 

İşletmenin stok sayımlarına gözlemci olarak katılan denetçi hem kurallara uyulup uyulmadığını 

kontrol eder, hem de sayım sonuçlarını kendisi saymadan sağlıklı bir biçimde elde edebilir.  
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2.9.10.7. Derinlemesine araştırma tekniği  

Bu teknik yardımıyla, bir kaydın, bir hesabın veya bir tablonun ayrıntılı olarak derinliğine 

araştırılması amaçlanır. Muhasebe ortamında, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine aykırı 

kayıtlar, olağandan büyük veya küçük tutarlı bakiyeler, anormal dalgalanmalar gösteren 

hesaplar bulunabilir. Deneyimli denetçiler bu gibi durumları derinlemesine inceleyerek 

olabilecek hata ve yolsuzlukları ortaya çıkartabilirler. 

Derinlemesine araştırma tekniği, içeriği net olmayan ancak değerli sonuçlar verebilen bir 

tekniktir. Mesleğinde uzmanlaşmış denetçilerin uygulayabileceği bir tekniktir. Denetçiyi 

yönlendirebilecek ve şüphe uyandırarak derinlemesine araştırmaya götürecek örneklerin 

bazıları aşağıda sıralanmıştır:  

-Kasa hesabının olağandan fazla tutarda bakiye vermesi, 

-Önemli aktif hesapların alacak bakiye vermesi, 

-Ortaklar cari hesabının olağandan yüksek tutarda olması, 

-İşletmenin büyüklüğüne göre herhangi bir gider hesabının fazla tutarda olması, 

-Satışlara göre alacak ve borç hesaplarının çok fazla artış göstermesi, 

-Önemli pasif hesapların borç bakiye vermesi, 

-Avans hesaplarının sürekli olarak yüksek tutarlarda seyretmesi, 

-Önemsiz tali hesaplarda yüksek tutarlar görülmesi. 

 

2.9.10.8. Soruşturma tekniği 

Soruşturma, çeşitli konularda işletme çalışanlarına soru sorulması tekniğidir. Bu tekniğin 

kullanımıyla elde edilen yanıtlar yazılı veya sözlü olabilir. Ancak güvenilirlik açısından yazılı 

yanıt alma yolu seçilir.  

Soruşturma tekniği dikkatli kullanıldığında yararlı sonuçlar veren bir çalışmadır. Ancak 

sorulacak soruların içeriği ve kimlere sorulacağı dikkatli bir biçimde belirlenmelidir. Yanlış 

kişilere ve gereksiz yere sorulan sorular denetçinin işletmedeki saygınlığını ve otoritesini 

azaltabilir. Ayrıca denetçi sorularını sorarken nazik olmalı, karşı tarafı suçlayıcı ve incitici bir 

tavır takınmamalıdır.  

Tek başına yeterli olmadığından, soruşturma tekniği ile elde edilen kanıtlar diğer kanıtlar 

ile desteklenmelidir. Denetçi bu yolla işletme hakkında bilgi toplayabilir ve hangi alanlarda 

yoğunlaşabileceğini belirleyebilir. Soruşturma tekniği işletmenin iç kontrol yapısının 

tanınmasında ve maddilik testlerinin uygulanması aşamasında kullanılmaktadır.  
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2.9.10.9. İlgili hesaplar arasında ilişki kurma tekniği  

Muhasebe sisteminde yer alan çeşitli hesaplar arasında belirli derecelerde ilişkiler 

bulunmaktadır. Muhasebe tekniği açısından bir hesaptaki hareket diğer bir hesabı doğrudan 

etkileyebilmektedir. Örneğin: 

Maddi Duran Varlıklar   -  Birikmiş Amortismanlar 

                                           Amortisman Giderleri  

Alacaklar                        -  Şüpheli Alacaklar 

                                           Şüpheli Alacaklar Karşılığı  

Satışlar                            -  Satış İadeleri 

                                           Satış İskontoları  

Banka Kredileri              -  Finansman Giderleri  

Denetçi incelemelerinde bu gibi ilişkilerden yararlanabilir. İlişkili hesapların incelemesi 

karşılıklı olarak yapılır. Örneğin banka kredilerindeki hareketlerden yola çıkarak faiz 

giderlerinin düzeyi incelenir ve doğrulukları test edilir. Diğer taraftan, şüpheli alacaklarda ve 

şüpheli alacak karşılığında bir hareket görüldüğünde, karşılık giderleri ve konusu kalmayan 

karşılıklardaki hareketlerde inceleme kapsamına alınır. 

 

2.9.10.10. Analitik inceleme tekniği  

Analitik inceleme tekniği, işletmenin kayıtlarında yer alan veriler ile finansal veya 

finansal olmayan veriler arasında anlamlı ilişkiler kurarak, beklentilerin gerçekleşip 

gerçekleşmediğine bakma işlemi olarak tanımlanmaktadır. 280

İşletme ile ilgili genel bilgilerin elde edilmesinde analitik inceleme prosedürleri genel bir 

teknik olarak kullanılmaktadır. Denetçi, işletmenin denetlenmiş geçmiş yıl bilgileri ile cari 

yılda incelenecek bilgileri karşılaştırmaktadır. Ortaya konabilecek önemli sapmalar denetçinin 

planlamasını etkilemektedir. Örneğin işletmenin maddi duran varlıklarında meydana gelmiş 

olan önemli bir artış, denetim çalışmalarında ağırlığın buraya verilmesine gerekçe 

olabilmektedir. Örneğin çeşitli oranlar kullanılarak işletmenin genel olarak riskli olup 

olmadığına karar verilebilmektedir. Denetimin başlangıç aşamasında elde edilen bu tür veriler, 

denetçi için erken uyarı kabul edilip, dikkate alınmaktadır.  

AİP nin kullanımında önemli olan amaca en uygun prosedürün seçilebilmesidir. 

Denetçilerin duruma göre kullanabileceği analitik inceleme prosedürleri beş ana grupta  

toplanabilir: 

                                                 
280 Bozkurt, A.g.e., s. 64-73. 
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İşletme verileri ile sektör verilerinin karşılaştırılması, 

İşletme verileri ile önceki yıllara ait benzer verilerin karşılaştırılması, 

İşletme verileri ile işletme tarafından belirlenmiş beklenen sonuçların karşılaştırılması, 

İşletme verileri ile finansal olmayan verilerin ortaya koyduğu beklenen sonuçların 

karşılaştırılması.  

Denetçiler AİP ni uygularken çeşitli teknikler kullanmaktadırlar. Bunların bir kısmı basit 

aritmetik hesaplamalara dayanırken, bir kısmı da ayrıntılı istatistiki ve matematik temellere 

sahiptir. Teoride ve uygulamada kullanılan teknikler şunlardır:Trend analizleri, karşılaştırmalı 

tablolar analizi, dikey analiz, oran analizleri, ussallık testleri.281

 

2.9.11. Denetim amaçları ile denetim teknikleri arasındaki ilişkiler –Özet  

Buraya kadarki açıklamalarımızda  uygun bir denetçi görüşüne varmada hangi tür 

kanıtların ne şekilde toplanacağı hususları üzerinde durulmuştur. Burada konuyu tamamlarken 

çeşitli finansal tablo kalemleri ile ilgili denetim amaçları ve bu amaçlara ulaşmak için hangi 

denetim tekniklerinin kullanılabileceği özet olarak verilmiştir. Denetim amaçları ile 

uygulanması salık verilen denetim teknikleri genel bir yaklaşım olarak kabul edilmelidir. 

Denetçi koşullara bağlı olarak durumdan duruma bu tekniklerde değişiklikler yapacak ve 

aşağıda bildirilen tablodan sapmalar kaçınılmaz  olacaktır. Aşağıdaki ilişkiler normal 

koşullarda uygulanması düşünülen genel denetim yordamlarını özetlemektedir. 282

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
281 Bozkurt, A.g.e., s.96-165.  
282 Güredin, A.g.e.,s. 131-134. 
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Tablo 2.4.Denetim Amaçları ile Denetim Teknikleri Arasındaki İlişkiler 

Finansal Tablo 
Kalemleri  Denetim Amacı  Uygulanacak Denetim İşlemleri  

KASA 

1.Kasa bakiyesinin doğrulanması.  
 
 
2.Nakit kalemlerinin bilançoda uygun 
olarak sınıflandırılıp gösterilmesi . 
 
 
3.Kasa ile ilgili muhasebeleştirme 
işlemlerinin doğruluğu ve düzgünlüğü ve 
kasanın idaresi. 
 
 
4.Nakit ile ilgili iç kontrol sisteminin 
etkinliğinin değerlenmesi. 
 

Doğrulama, fiziki inceleme,gözlem ve 
sayım.  
 
Doğrulama, fiziki inceleme, soruşturma ve 
göz atma.  
                                                                      
Belge incelenmesi, yeniden hesaplama, kayıt 
sistemini yeniden izleme, karşılaştırma, 
soruşturma, hesap incelemesi ve göz atma.   
 
Soruşturma, belge incelemesi, kayıt 
sistemini yeniden izleme, yeniden 
hesaplama, hesap incelemesi, göz atma.  

ALACAKLAR 
VE SATIŞLAR 

1.Alacak bakiyelerinin doğrulanması. 
 
 
2.Alacakların net gerçekleşebilir  
değerlerinin saptanması     
 
                                                     
3.Alacakların bilançoda uygun olarak 
sınıflandırılıp gösterilmesi   
  
 
4.Teminat olarak verilmiş kısımların ve 
iskontolu senetlerin saptanması  
 
   
5.Güvence karşılığının, sahipliğin ve 
değerinin saptanması   
 
6.Alacaklar ve satışlarla ilgili iç kontrol 
sisteminin etkinliğinin değerlenmesi.       
 
7.Satışlar tutarının uygunluğunun 
saptanması  

Doğrulama,belge incelemesi, karşılaştırma.  
     
Göz atma,doğrulama, karşılaştırma, 
soruşturma ve belge incelemesi.     
                                                                        

Doğrulama, karşılaştırma,soruşturma ve göz 
atma.       
                                                                 
Doğrulama, belge incelemesi, göz atma, 
soruşturma, yeniden hesaplama ve kayıt 
sistemini yeniden izleme.    
 
Doğrulama, belge incelemesi, fiziki 
inceleme ve göz atma.     
Alacaklar için: Soruşturma; 
Satışlar için:Belge incelemesi,yeniden 
hesaplama, kayıt sistemini yeniden izleme, 
soruşturma, karşılaştırma, hesap 
incelemesi,göz atma.    
 
Analitik inceleme- karşılaştırma. 

STOKLAR VE 
SATIŞLARIN 
MALİYETİ 

 

1.Müşterinin stok sayımının değerlenmesi   
2.Stokların varlığının, sahipliğinin, 
muhasebe kayıtlarının düzgünlüğünün ve 
değerlemenin uygunluğunun saptanması      
3.Malların alınması ve teslimi 
(gönderilmesi) ile ilgili olarak kapanış 
tarihine uygun olarak kayıtlamanın 
yapılmış olduğunun saptanması 
(dönemsellik)                                                 
4.Stokların sınıflandırılması ve genel kabul 
görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak 
bilançoda sunuluşu ile ilgili açıklama 
kurallarına uyulmuş olduğunun saptanması. 
5.Stok değerleme karşılıklarının uygun 
olarak ayrılmış olduğunun belirlenmesi.        
6.Satınalma ve satış taahhütlerinin 
incelenmesi.                                                   
7.Stoklar ve satışların maliyeti ile ilgili iç 
kontrol sisteminin etkinliğinin 
değerlenmesi.  
8.Satışlarının maliyetinin tutar açısından 
uygun olup olmadığının araştırılması. 

Gözlem ve soruşturma 
 
Fiziki inceleme,doğrulama, belge 
incelemesi, karşılaştırma,kayıt ve sistemini 
yeniden izleme ve yeniden hesaplama, göz 
atma  
 
Belge incelemesi,  karşılaştırma, soruşturma.
 
 Bu konuda özel bir denetim tekniğinin 
uygulanması söz konusu değildir.Denetçi 
koşullara göre davranır. 
 
Fiziki inceleme, belge incelemesi. 

Soruşturma, karşılaştırma, göz atma . 
 
Soruşturma. 
 
Analitik inceleme, karşılaştırma. 
 
 

            
            Tablo 2.4.(Devam) Denetim Amaçları ile Denetim Teknikleri Arasındaki İlişkiler 
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Finansal Tablo 

Kalemleri  Denetim Amacı  Uygulanacak Denetim İşlemleri  

BORÇLAR VE 
BORÇ 

SENETLERİ 

1.Borçlar ve borç senetleri hesapları ile 
ilgili bakiyelerin doğrulanması.  
  
2.Borçlarla ilgili muhasebe kayıtlarının 
geçerliliğinin araştırılması.  
 
3.Borçların bilançoda uygun olarak  
gösterilmesi.  
                                                        
4.Kısıtlamalar, varlıklarla ilgili teminat ve 
ilgili kalemlerin saptanması.    
 
5.Borçlarla ilgili iç kontrol sisteminin 
etkinliğinin değerlenmesi. 
  
6.Kayıtlara geçirilmemiş borçların bulunup 
bulunmadığının araştırılması 

Karşılaştırma,yeniden hesaplama, kayıt 
sistemini yeniden izleme,doğrulama, belge 
incelemesi.    
 
Belge incelemesi,yeniden hesaplama, kayıt 
sistemini yeniden izleme,soruşturma,hesap 
incelemesi, göz atma .    
                                      
Karşılaştırma,doğrulama,soruşturma,göz 
atma.  
 
Doğrulama, soruşturma,göz atma  
                                                                  
Soruşturma.  
 
Göz atma, doğrulama, soruşturma, belge 
incelemesi, karşılaştırma. 

DURAN 
VARLIKLAR 
VE İLİŞKİLİ 
HESAPLAR 
(Amortisman, 

tükenme payları, 
itfa...) 

1.Duran varlıkların var olduklarının ve 
sahipliğinin araştırılması ve üzerlerinde bir 
kısıtlamanın var olup olmadığının 
incelenmesi                                                   
2.Finansal tablolarda gözüken bakiyelerin 
doğruluğunu destekleyen muhasebe 
kayıtlarının incelenmesi.                               
3.Satın almaların uygunluğunun ve 
aktifleştirme veya giderleştirme ayırımına 
uygun davranıldığının belirlenmesi.          
4.Duran varlıkların kayıtlardan çıkarılması 
ve bu işlemle ilgili kazanç ve kayıpların 
doğru olarak saptanmış olduğu.                    
5.Amortisman ve tükenme paylarının 
uygunluğunun saptanması.                            
6.Duran varlıklarla ilgili iç kontrol 
sisteminin etkinliğinin değerlenmesi. 

Fiziki inceleme,    belge incelemesi,   
doğrulama. 
 
Belge incelemesi, göz atma, yeniden 
hesaplama, kayıt sistemini yeniden izleme, 
karşılaştırma.    
    
Belge incelemesi.   
                                                                   
Belge incelemesi, karşılaştırma, yeniden 
hesaplama, göz atma.   
 
Yeniden hesaplama, karşılaştırma, göz atma, 
hesap incelemesi.    
 
Soruşturma.                                                      

YATIRIMLAR 

1.Finansal tablolarda yer alan hisse senedi 
ve tahvillerin ve ilgili gelir hesaplarının 
bakiyelerinin destekleyici bilgileri ile 
birlikte doğrulanması.                                   
2.Bilançoda gözüken değerlerin 
uygunluğu. 
3.Tüm yatırımların varlığının ve 
sahipliğinin araştırılması.                              
4.Raporlama açısından varlık ve gelir 
kalemlerinin uygun sınıflandırmasının 
yapılmış olduğu.                                           
5.Yatırımlarla ilgili iç kontrol sisteminin 
etkinliğinin değerlenmesi. 

Belge incelemesi,karşılaştırma,analitik 
inceleme,yeniden hesaplama. 
   
Karşılaştırma, analitik inceleme, soruşturma. 
 
Fiziki inceleme, doğrulama.     
 
Soruşturma.     
                                                           
Soruşturma. 

ÖZ SERMAYE 
(ve dağıtılmamış 

karlar) 

1.Bakiyelerin ve sınıflandırmanın 
doğrulanması                                                 
2.Öz sermaye yapısında değişikliklerin 
onaylanmış olduğu.                                       
3.Kasa hisse senetlerinin varolup olmadığı 
ve mevzuata uygunluğu.                                
4.İmtiyazlı hisse senetlerinin varlığı  ve 
sağladığı haklar.                                            
5.Dividant duyurularının ve ödemelerinin 
uygunluğunun saptanması.        
6.Dağıtılmayan karlar hesabına ve/veya 
emisyon primleri hesabına borç ve alacak 
kayıtlarının uygun olarak yapılmış olduğu.

Doğrulama, belge incelemesi.       
 
Belge incelemesi.     
 
Fiziki inceleme, karşılaştırma,doğrulama.   
    
Belge incelemesi,  karşılaştırma,   
soruşturma,   yeniden hesaplama.  
 
Belge incelemesi,karşılaştırma,       
doğrulama.  
Belge incelemesi,      soruşturma,         hesap 
incelemesi. 
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2.9.12. Denetim raporu  

Denetim sonuçlarını raporlama, denetim sürecinin son aşamasıdır. Denetim raporu, 

denetçinin neyi denetlediğini ve hangi sonuçlara ulaştığını açıklar. Mali tabloları kullananların, 

denetçinin çalışmasıyla ilgili olarak gördükleri tek belge denetim raporudur. Bu nedenle 

kamuoyunda bu rapora göre denetçinin uzmanlığına ilişkin bir görüş oluşur. Bu bakımdan, 

denetçi son derece dikkatli ve özenli bir biçimde raporunu yazmalıdır.  

Denetçi, müşterisinin mali tablolarının hazırlanmasına yardım ederse veya gözden 

geçirirse, bu çalışması sonucunda hazırladığı rapor kesinlikle denetim raporu olarak kabul 

edilmez. Denetim raporu yalnızca denetim çalışması sonucunda düzenlenir. Denetim raporu, 

denetlenen işletmenin mali durumunun, faaliyet sonuçlarının ve nakit akımının mali tablolarda 

ifadesinin, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluğunun denetimine ilişkindir. 

Genellikle, denetim sonucunda düzenlenen raporla kullanıcılar yeni bir bilgi elde 

etmemektedirler; fakat, elde edilen muhasebe bilgilerinin doğruluk ve güvenilirlik derecesi 

denetim raporuyla artmaktadır. Denetçinin görüşü olmaksızın, mali tabloların doğruluk ve 

güvenilirliği belirsiz olacağından, kullanıcının alacağı kararlarda yanılma riski fazla olacaktır. 

Denetim raporuyla bu risk en aza inmiş olur. Mali tabloların doğruluk ve güvenirlik derecesine 

göre, denetçi farklı görüşler bildireceğinden, kullanıcılar daha doğru ve güvenilir bilgilere göre 

karar alacaklardır. Bu nedenle denetim raporundan yararlanan başlıca kişi ve kuruluşlar; 

muhasebe bilgilerinin kullanıcıları olan ortaklar, ortak olmak isteyenler ve borç para veren 

kurumlardır.  

Denetim raporu, denetlenen işletmenin yıllık faaliyet raporunda yayınlanır. Böylece, 

yıllık faaliyet raporunda mali tablolar ve diğer bilgilerle birlikte denetim raporu da muhasebe 

bilgilerinin kullanıcılarına ulaşmış olur. Denetim raporlarının içeriğini belirleyen genel kabul 

görmüş denetim standartlarından raporlama standartları daha önce açıklanmıştır. Raporlama 

standartlarından özellikle dördüncüsü önemlidir. Bu standardın kabul edilmesindeki amaç, 

denetçinin sorumluluk derecesinin yanlış yorumlanmasını önlemektir. Bu standart “bir bütün 

olarak” mali tablolar hakkında veya belirli bir mali tablo (örneğin,bilanço) hakkında görüş 

bildirmesini ister veya bir görüş bildirme olanağı yoksa görüş bildirilememesinin nedenlerinin 

açıklanmasını ister. Standart, ayrıca denetçinin, denetimin niteliğine göre açık bir görüş 

bildirmesini ve sınırladığı sorumluluk derecesini bildirmesini ister. 

Kullanıcıların, açıklanan görüşü yanlış yorumlamasından kaçınmak için, raporlamada tek 

düzeliğin sağlanması gerekir. Aksi halde, her denetçi kendi ifadesine göre raporunu yazarsa; 

kullanıcılar, denetim raporunun anlamını yorumlamada zorluklarla karşılaşırlar. Bu nedenle, 

standartlar mali tablolarla ilişkilendirilen denetim raporlarının türlerini açıklar. Denetim 
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raporlarının yazımı oldukça tek düzen sayılır; fakat, farklı durumlar bakımından farklı denetim 

raporları vardır.  

Raporlama standartlarından ilk üç standart: 1) mali tabloların genel kabul görmüş 

muhasebe ilkelerine uygunluğunun sağlanıp sağlanmadığının raporda belirtilmesi, 2) bu 

ilkelerin bir önceki dönemde uygulanan ilklerle tutarlı olmadığı durumlar, gözlemlerle 

belirlenirse, bu durumların açıklanması ve 3) mali tablolarda yapılan açıklamaların, denetim 

raporunda aksi belirtilmezse, yeterli sayılması için denetçilere yol göstermesidir. Dördüncü 

raporlama standardı ise, mali tabloların bütününe ilişkin bir görüş bildirmesini veya görüş 

bildirilemeyecekse, bunun nedenlerinin açıklanmasını zorunlu tutmaktadır. Bu nedenle, 

denetçinin, farklı görüş bildirme durumlarında farklı denetim raporları düzenlemesi gerekir. 283

 

2.10. Vergi Denetimi 

Vergi denetimi; vergi yasaları ile vergiye tabi tutulan mükellef ve işlemlerin tam olarak 

kavranabilmesi ve vergi idaresi ile mükelleflerin mevcut vergi sisteminde yer alan ilke ve 

kurallara uygun davranıp davranmadıklarını belirlemeye yönelik olan ve vergi idaresi 

tarafından yapılan işlemlerin tümü olarak tanımlanabilir. 

Yukarıda yer alan tanımlamadan da açıkça anlaşılacağı üzere, vergi denetimi, mükellefler 

ve idarenin vergi yasalarının çizdiği sınırlar  içerisinde davranmasını sağlayarak, vergi adaleti 

içerisinde potansiyel vergi kaynaklarının tamamının vergilendirilmesi, ayrıca uygulamada 

karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik olarak vergi sistemine değişiklik önerebilme 

işlevlerine sahiptir.284

Geniş anlamıyla vergi denetimi kavramı, vergi mükelleflerinin beyanlarının 

doğruluğunun incelenmesini (vergi incelemesi) ve vergi idaresinin merkez ve taşra teşkilatının 

iç denetime tabi tutulması (teftiş) ile vergi idaresi personelinin gerektiğinde soruşturmalarının 

yapılmasını kapsamaktadır.   

Vergi denetiminin amacı (nedenleri) şunlardır;    

1. Vergi kaçırılmasının önlenmesi  

2. Mali nedenler (Bütçeye kaynak)  

3. Sosyal nedenler (Gelir dağılımında adaletin sağlanması)  

                                                 
283 Kepekçi, A.g.e., s. 201. 
284 Maliye Hesap Uzmanları Derneği, Denetim İlke ve Esasları, Güncelleştirilmiş 2.baskı, Yıldız Ofset, İstanbul, Nisan 1999. 
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4. Hukuki nedenler (Yürürlüğe giren bir verginin gereği gibi uygulanması devletin gücünü 

saygınlığını temsil eder. Başka bir neden olmasa dahi vergi kanununun hiçbir kuşkuya yer 

bırakmayacak şekilde uygulanması için denetim gereklidir)285

 

2.10.1. Muhasebede vergi yönünden denetim  

İster kişisel teşebbüs olsun ister kurum olsun işletmelerin tümünü kapsayan günümüz 

vergiciliği, kural olarak doğrudan doğruya teşebbüslerin muhasebe ve hesap sistemlerine 

dayanmaktadır. Muhasebenin vergi yönünden denetimini de bu yönde ele almak gerekmektedir. 

Özellikle genel denetim tekniğinde göz önünde tutulacak kuralların vergi yönünden denetiminde 

de aynen dikkate alınması gerekir.  

Muhasebede vergi yönünden denetim resmi inceleme elemanlarınca yapılabileceği gibi; 

bu konuda yetkili olmak şartı ile, işletmede muhasebe örgütünün başında bulunan kimse ya da 

bu konuda görevlendirilen işletme içindeki uzman veya işletme dışından görevlendirilecek 

bağımsız muhasebe uzmanı tarafından yapılabilir.  

Yapılacak incelemelerde belli bir sıranın ve bundan başka belirli alanların  incelenmesine 

dikkat edilmelidir. Denetime nerden başlanacağı, hangi şartlara öncelik verileceği, denetim 

sırasında denetlenecek işletmenin özellikleri ayrıca göz önünde tutulacaktır. Vergi yönünden 

denetim yapan uzman genellikle şöyle bir yol takip etmektedir.  

-Defter tutma mükellefiyeti: Bu mükellefiyet her vergi döneminde önemli bir rol 

oynamaktadır. Bu görevi, yasaların önerdiği biçimde yerine getirmeyen mükellefin beyanı, 

vergi matrahına esas alınmamaktadır.  

-Kayıt Düzeni: Genellikle sondaj yoluyla VUK’un kayıt nizamı hakkındaki hükümlerine 

uyulup uyulmadığına dikkat edilmektedir. Uzman, defter tutma mükellefiyeti ve kayıt nizamı 

konusundaki incelemelerini tamamladıktan sonra (bu incelemeler genellikle usule ilişkin 

incelemelerdir.) ilgili muhasebe kayıt nizamındaki hesapların incelemesine geçer.  

-Hesapların Durumu: Vergi yönünden muhasebe denetiminde genellikle öncelikle 

işletmenin sonuç hesaplarından başlanmakta, giderek hem varlık hem de sonuç niteliğindeki 

hesaplara geçilmekte, daha sonra varlık- alacak ve borç hesapları denetlenmektedir.  

Uzman, izleyeceği yola göre hesapların incelenmesi sırasında defter tutma mükellefiyeti, 

kayıt düzeni ve özellikle kayıtların tamam olması konularını da denetler. Her işlemin 

kaydedilmesi vazgeçilmez bir muhasebe kuralıdır. Ayrıca her işlemin geçerli bir belgeye 
                                                 

285 Altar Ömer Arpacı, ”Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele ve Vergi Denetimi”,Vergici ve Muhasebeci ile Diyalog, Sayı:195, 
Temmuz 2004, s.107. 
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dayandırılması esası zorunludur. Kasten olsun  ya da olmasın işletme içinde ya da dışında 

işletmeyi ilgilendiren bir işlem olmuş, ancak olay kayıtlara yansıtılmamışsa, kayıt 

düşülmemesi hesapların sonucunu değiştirir. Bu nedenle her vergi denetiminde, öteki işletme 

denetimlerinde olduğu gibi uzman, işletme dışında da tahkikat yapmak zorunda kalabilir. 

Özellikle son vergi yasasıyla getirilen “karşıt inceleme” düşüncesi, bu doğrultudaki alınmış 

olan doğru bir karar olarak düşünülmelidir.  

Bu  türden eksiklikleri  meydana çıkarmak, ancak işletmenin iş yaptığı öteki işletmelerin 

hesaplarını da incelemekle mümkün olabilmektedir. Çoğu zaman  her iki işletme tarafından alış 

ya da satış gizlenmesi (naylon fatura veya hiç belge almaksızın işlemin gerçekleştirilmiş 

olması gibi) söz konusu olduğundan, muvazaalı işlem ortaya çıkarılabilmektedir. Uzman, 

hesapların incelenmesi sırasında bu konuları da göz önünde bulundurmak mecburiyetindedir.  

Muhasebenin vergi yönünden denetiminde hesapların ayrıntıları ile incelenme gereği 

açıktır. Ancak günümüz vergiciliğinde, verginin konusu daha çok işletme sonuçları (kar) 

olduğundan, denetime de sonuç hesaplarından başlanmakta, uzman-denetçi öncelikle toplayıcı 

hesap olarak, sonra da kar ve zarar hesabını oluşturan gelir-gider hesaplarını incelemektedir. 

Türk Vergi Kanunlarına göre, vergi gelirlerinin azaltılmasına neden olan ve muhasebe kayıt 

nizamına göre tutulması gereken mali ve ticari belgelerin incelenmesiyle bu vergi kayıplarının 

önüne geçilebilir. Vergi kayıp ve kaçaklarının önüne geçilebilmesi için bu incelemede şöyle bir 

sıra ile ele alınmalıdır. (Bu sıralamada yalnızca hesap isimlerine yer verilmiştir.)  

1- Sonuç hesapları 
a) Kar ve zarar hesabı 
b) Giderler 
- Özel Giderler 
- Vergi Yönünden İşletmeyle İlgili Sayılmayan Giderler 
- Özel Giderleri İşletmeye Aktarma 
- Döneme Ait Olmayan Giderler 
- Giderlerin Aktifleştirilmesi 
- Giderlerin Yükseltilmesi 
- Giderlerin Gizlenmesi 
c) Hasılat 
- Hasılatın Gizlenmesi 
- Hasılatın Doğru (tam) Olarak Gösterilmemesi 
- İlgili Gösterilmeyen Hasılat  
- Satış Yolsuzlukları 
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- Fevkalade Hasılatı Gizleme  
2- Varlık Hesaplar  
a) Döner Varlık Hesapları  
- Kasa 
- Bankalar 
- Alacaklar 
- Şüpheli Alacaklar 
- Stoklar 
- Hisse Senedi ve Tahviller 
b) Duran Varlık Hesapları  
- Maddesel Duran Varlık  
- Maddesel Olmayan Duran Varlık  
- İştirakler  
3- Kaynaklar  
a) Yabancı Kaynaklar  
b) Öz Kaynaklar  

 
2.10.2. Muhasebe denetimi ve vergi denetimi arasındaki fark  

Muhasebe denetimi veya hesap denetimi geleneksel olarak, yönetim tarafından hazırlanan 

mali tabloların objektif incelenmesi anlamına gelen bir tür onay fonksiyonudur.  

Muhasebe denetimi, işletmelerin mali tablolarının ülkenin hukuki ve mali mevzuatı da 

dikkate alınarak genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre düzenlenmiş bulunan muhasebe 

kayıtlarının gerçekçi bir yaklaşımla hazırlanıp hazırlanmadığının saptanmasına yönelik 

inceleme ve rapora bağlama işlemidir.  

Muhasebe denetimi, iktisadi faaliyet ve olayları araştırmaktadır. Vergi incelemesi ise, 

vergi mükelleflerinin vergi ile ilgili faaliyetlerini, vergi hukuku açısından araştırmaktadır. 

Vergi incelenmesinde de gerek muhasebe denetimi ilkelerinden yararlanılarak, gerekse  vergi 

mevzuatındaki kurallara göre inceleme yapılmaktadır.  

Gerek muhasebecinin gerekse hesap denetmeni ve vergi denetim elemanının yaptıkları 

çalışmaların hedefi ve uyguladıkları teknikler büyük farklılıklar arz etmektedir. Aralarındaki 

birinci fark, muhasebeci ve hesap denetmeninin belgeleri bir veri olarak kabul etmesi, vergi 

denetim elemanının ise bu belgelerin dayanağını teşkil eden olayların gerçeği yansıtıp 

yansıtmadıklarını araştırmasıdır. İkinci fark ise, vergi denetim elemanının yaptığı denetim 

hizmetinin hukuki bir denetim karakteri taşıması ve dolayısıyla yaptırımcı bir niteliğe sahip 
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olmasıdır. Oysa muhasebeci ve hesap denetmenlerinin faaliyeti çok sınırlı bir hukuki denetim 

niteliği taşımakta ve genelde tavsiye edici bir mahiyet arz etmektedir.  286

 

2.10.3. Vergi denetim türleri  

2.10.3.1.Yoklama 

Vergi denetimi yoklama ile başlamaktadır. Yoklama yapılmadan, işyeri ve ekonomik 

faaliyetler saptanmadan vergi denetimi etkin bir şekilde yapılamaz, kayıt dışı faaliyetler 

azaltılamaz. Yoklamanın en önemli fonksiyonu, mükellefiyet kaydı olmayanların 

mükellefiyetliklerinin tesisinin sağlanması sonucu, potansiyel vergi mükelleflerinin vergi 

mükellefi statüsüne alınabilmesidir. Yoklamanın etkin hale getirilmesi, vergi kayıp ve 

kaçaklarının önlenebilmesi açısından son derece önemlidir. Etkinliğin sağlanabilmesi ise, ciddi 

bir planlama ile mümkündür. Sadece yapılmış olsun diye yapılan yoklamalar amacına 

ulaşamadığı gibi, mükelleflerin tepkilerine de neden olmaktadır. 287

Yoklama, vergi idaresinin yetkili memurlarınca; mükelleflerin, mükellefiyetle ilgili 

maddi olayların, kayıtların ve mevzuların araştırılması ve tespit edilmesidir. 

VUK’nun 127 ile 133. maddelerinde yer alan düzenleme uyarınca; 

-Vergi dairesi müdürleri 

-Yoklama memurları, 

-Yetkili makamlarca yoklama işi ile görevlendirilenler, 

-Vergi incelemesine yetkili olanlar, 

- Gelir uzmanları  

Yoklama yetkisine sahip olup, hüviyetlerini göstermek ve yoklama sonuçlarını tutanak 

mahiyetindeki yoklama fişine geçirerek bir örneğini nezdinde yoklama yapılana vermek 

suretiyle her zaman bireysel veya toplu yoklama yapabilirler. 

Yoklama, vergilendirmeyi etkileyen ve vergi idaresinin bilgisi dışında bulunan olguları 

ortaya çıkartmak suretiyle vergi adaletine ve sosyal adalete katkıda bulunmayı ve hazineye ek 

gelir sağlamayı amaçlamaktadır. Şöyle ki; yoklama henüz mükellefiyetini tesis ettirmemiş 

kişilerin ve vergilendirilmeyen kaynakların ortaya çıkarılması yönleri ile vergi gelirlerini 

artırırken; vergi kaçıranları saptayıp vergilendirilmelerini sağlaması yönü ile ödeyenler 

nezdinde ticari rekabeti daha adil hale getirmekte ayrıca mükelleflerin vergi dışı kalmasını 

önlemesi dolayısıyla sosyal adalete hizmet etmektedir. 

                                                 
286 Köprübaşı, A.g.e., s.59-63. 
287 Emine Koban, ”Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi Sorunu ve Önlenmesinde Vergi Denetiminin Rolü”, Uludağ Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:16, Sayı:3, Ekim 1998, (www.econturk.org/Turkiye99.html)’den. 
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2.10.3.2. Vergi incelemesi 

Vergi denetiminin en önemli aracı olan vergi incelemesi, ödenen verginin; defter, hesap, 

kayıt ve belgeler ile gerekli olduğu takdirde yapılacak muhasebe dışı envanter ve 

araştırmalardan elde edilecek bulgulara uygunluğu  incelenerek, doğruluğunun saptanması ve 

sağlanması olarak tanımlanabilir. 

Yukarıda yer alan tanımlamadan da anlaşılacağı üzere vergi incelemesinin biri defter 

kayıt ve belgeler üzerinden yapılan revizyon, diğeri defter ve belgelere bağlı olmayan araştırma 

olmak üzere iki yönü söz konusudur. 

VUK’nun 134’üncü maddesinde vergi incelemesinin amacı “ödenmesi gereken vergilerin 

doğruluğunu araştırmak,  tespit etmek ve sağlamaktır” şeklinde belirlenmiştir. 

Diğer yandan vergi incelemesi; inceleme süresince ortaya çıkan; bilmemezlik, 

anlayamamazlık sonucu yapılmış hatalar konusunda, yetkilileri bilgilendiren yönü ile 

mükellefleri eğitmeyi, gönüllü olarak daha doğru beyanda bulunmayı teşvik eden yönü ile de 

vergi  bilincini geliştirmeyi, bazı mükelleflerin vergi kaçırmalarını önleyen yönü ile de vergi 

adaletini güçlendirip, vergide eşitlik ilkesini pekiştirmeyi amaçlamaktadır. 

VUK’nun 135’inci maddesinde “Vergi incelemesi; hesap uzmanları, hesap uzman 

yardımcıları, ilin en büyük mal memuru, vergi denetmenleri, vergi denetmen yardımcıları veya 

vergi  dairesi müdürleri tarafından yapılır.  

Maliye Müfettişleri, Maliye Müfettiş Muavinleri, Gelirler Kontrolörleri ve Stajyer 

Gelirler Kontrolörleri, Gelirler Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında müdür 

kadrolarında görev yapanlar her hal ve takdirde vergi inceleme yetkisine haizdir.” denilmek 

suretiyle vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar sayılmıştır.  

Vergi incelemesine yetkili olan Hesap Uzmanları, Maliye Müfettişleri ve bunların 

yardımcıları ile Gelirler Kontrolörleri ve bunların stajyerleri merkezi denetim elemanı olup, 

Türkiye çapında vergi incelemesi yapabilirken; ilin en büyük mal memuru olan Defterdarlar, 

Vergi Denetmenleri, Vergi Denetmen Yardımcıları veya Vergi Dairesi Müdürleri kendi 

çalıştıkları bölgelerle sınırlı olmak üzere vergi incelemesi yapma yetkisine sahiptirler. 288

 

2.10.4. Vergi denetiminde etkinlik sorunu  

Denetim elemanlarının vergi inceleme yetkisinin yanında teftiş ve soruşturma yetkisinin 

ya da idari görevlerinin de bulunması, bir taraftan bu personelin vergi denetimi görevini etkin 

                                                 
288 Maliye Hesap Uzmanları Derneği, A.g.e, s.47-50 
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olarak yapmalarını engellerken, diğer taraftan vergi uygulamalarında etkinliğin artırılmasında 

son derece önemli olan yönlendirici, eğitici ve yol gösterici iç denetimin yapılmasında da 

aksamalara yol açmaktadır.  

Bakanlık düzeyindeki denetim elemanlarının nitelikleri oldukça yeterli düzeydedir. 

Ancak, alanlar itibariyle bir uzmanlaşmaya gidilmediğinden, söz konusu denetim elemanları 

her türlü vergi incelemesiyle uğraşmakta ve her vergi konusuna ve sektöre yönelik bir 

çalışmaya girmekte, araştırmaya ayrılan zamanı uzattığından daha az mükellefi incelemeye tabi 

tutabilmektedir. Her ne kadar mevcut denetim örgütlerinde fiili bir ihtisaslaşma varsa da, 

çalışma esasları buna göre belirlenmemektedir.  

3565 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle son yıllarda merkezi denetim elemanlarından 

önemli ölçüde ayrılmalar olmuştur. Bunda meslek mensuplarının, denk kurumların meslek 

mensuplarına göre düşük ücret almaları ve çalışma şartlarının diğer kurumlara nazaran yetersiz 

ve uygun olmaması gibi nedenler etken olmuştur. Bu ayrılmalar nedeniyle vergi denetimindeki 

etkinlik ve verimlilik azalmıştır.  

Ülkemizde vergi denetimleri bütün denetim birimlerini kapsayan ülke çapında bir 

planlamayla değil, denetim birimleri itibariyle hazırlanan denetim planları uyarınca  

yürütülmektedir. Bu durum, incelenmesi gereken mükelleflerin öncelik sırasının 

belirlenmesinde ve vergi inceleme elemanlarının işgücü planlamasında rasyonellikten 

uzaklaşılmasına yol açmakta; vergi incelemesinin etkinlik ve verimliliğini büyük ölçüde 

azaltmaktadır.  

Vergi denetiminin bugünkü kurumsal yapısı içerisinde, denetim birimlerinin birbirinden 

bağımsız olmaları, denetim planlarının ayrı ayrı hazırlanması, denetim elemanları arasında 

kesin bir işbölümüne gidilmemiş olması ve koordinasyonun sağlanmaması, bazı görev 

tekrarlarına ve denetim gücünden yeterince faydalanılamamasına yol açmaktadır. Bu tür kısır 

çekişmeler vergi denetiminin etkinliğini büyük ölçüde zedelemektedir. 289

Türkiye’de incelenen mükelleflerin, toplam sayıya oranı yüzde iki civarındadır. Her yıl 

incelenmeyen yüzde 98’lik beyannamenin ne derece gerçeği yansıttığı tespit 

edilememektedir.290

Denetimin bir diğer sorunu ise, siyasi baskılar sonucu denetimin yaptırılmamasıdır. 

Denetim elemanları, denetim yaparlarken ayrıca bir de kaç etkili ve yetkili siyasinin kendisini 

                                                 
289 Osman Saraç, ”Vergi İncelemesi-3”, Maliye ve Sigorta Yorumları, Sayı:436,  15 Mart 2005, s.138 
290 Abdulmenaf Yakut , ”Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Etme Amacına Matuf Olmak Üzere Perakende Aşamasındaki Mal 
Teslimi ve Hizmet İfalarında Belgeli Alışverişi Sağlayacak Bir Sistem Önerisi-2”, Maliye ve Sigorta Yorumları, Sayı: 449, 1 
Ekim 2005, s. 170 
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bu denetimle ilgili olarak aradığının çetelesini tutmak gibi bir görev üstlenmek zorunda 

kalmaktadırlar. 

Tüm bu şartlar bertaraf edilip yapılan bir denetim sonunda bir matrah farkı tespit 

edildiğinde yine ilginç bir tabloyla karşılaşılmaktadır. Matrah farkı uyuşmazlığı ya idari 

aşamada çözülmekte ya da yargı yoluna başvurulmaktadır. Gazi Üniversitesi tarafından yapılan 

bir araştırmada; 1995 yılında temyiz sebebiyle Danıştay'a gönderilmiş ve 1996 yılında 

sonuçlandırılmış, gelir vergisi uyuşmazlıklarını içeren 1981 dava ve kurumlar vergisi 

uyuşmazlıklarını içeren 804 davanın ne yönde sonuçlandığını araştırmıştır. Bu araştırmaya 

göre, "Kurumlar vergisi ile ilgili toplam 804 uyuşmazlığın yüzde 90,8'i mükellef, yüzde 9,2'si 

vergi idaresi lehine sonuçlanmış, dava konusu yapılan gelir vergisi ile ilgili toplam 1981 

uyuşmazlığın ise yüzde 89,9'u mükellef lehine, yüzde 10,1'i vergi idaresi lehine 

sonuçlanmıştır."  

  Yargı, Maliye Bakanlığı denetim elemanlarının buldukları matrah farkının yüzde 90'ının 

yanlış olduğu yönünde karar vermektedir.  291            

Vergi denetiminde etkinlik sorununun altında yatan gerçek nedenler şunlardır: 

-İncelenecek mükelleflerin seçiminde ve denetiminde kullanılabilecek bilgilerin yeterince 

toplanamaması,  

-Toplanan bilgilerin iyi analiz edilip değerlendirilememesi ve incelemelerde 

kullanılamaması, 

-Denetim gücünün iyi organize ve koordine edilememesi, 

-Denetim gücünün yetersiz olması, 

-Denetim birimlerinde denetim standartlarının geliştirilmemiş olması,                

-Vergi idaresinin cebri tahsilattaki etkinsizliği, 

-Mevcut vergi ceza sisteminin özellikle yargının tutumu ile birlikte caydırıcı 

olamaması.292          

   

2.10.5. Kayıt dışı ekonominin önlenmesinde vergi denetiminin rolü ve  önemi 

Kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin belgeye bağlanabilmesinde, gelir idaresine görev 

düşmektedir. Vergi denetimi gelir idaresinin elinde bu amaçla kullanılabilecek en etkili 

                                                 
291 Ali Ekber Doğanoğlu, “Türkiye'de Denetim: Hem Var, Hem Yok..”, EKONOM, Ekonomi Muhabirleri Derneği, sayı:9, 
Haziran 1998, (www.emd.org.tr/ekarshtml)’den 
292 Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın Almanya ve İngiltere Vergi Daireleri ile Gelir İdaresi Başkanlığının Birlikte Yürüteceği 
Eşleştirme Projesinin Açılışında Yaptığı Konuşma, www.maliye.gov.tr,Aralık 2005  
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araçlardan biridir. İşte bu doğrultuda vergi denetimine etkinlik kazandırılmasına yönelik 

tedbirlerin alınması gereklidir. 

Günümüzde vergilerin önemli bir bölümü mükelleflerin beyanı ve vergi idaresinin 

denetimi esasına dayanmaktadır. Bu yönteme göre mükellef ödeyeceği vergiyi bizzat kendisi 

tayin ve tespit etmektedir. Ancak, beyan usulü önemli oranda bir kaçakçılık riski taşımaktadır. 

Mükellef bir taraftan vergi konusuna ilişkin bilgileri tam ve eksiksiz olarak beyan etmenin bir 

vatandaşlık görevi olduğu ve diğer taraftan da bunu yapmadığında daha az vergi ödeyerek bir 

menfaat sağlayabileceği şeklinde bir ikilem içindedir. Vergi bilinci ve eğitimi de yetersiz 

kaldığında daha fazla vergi konusunun beyan dışında bırakılması söz konusu olabilmektedir. 

Beyan dışı bırakılan gelirlerin idari etkinliği ve bunun gerçek vergi rasyosuna olan olumsuz 

etkisinin giderilebilmesi, vergi idaresinin yapısal ve eğitim yönlerinden gelişimi ve bu amaç 

doğrultusunda vergi sisteminin revizyonu, etkili bir denetim mekanizması kurulması ile 

mümkündür.  

Vergi denetimi, vergi kayıplarını önlemede yararlanılan bir araçtır. Zira, mükellef, vergi 

denetiminin etkin ve yakalanma şansının yüksek olduğunu bildiği ölçüde, vergiye karşı yasal 

sorumluluklarını yerine getirmekten kaçınmayacaktır. 

Bir toplumda en iyi vergi yasaları yürürlükte olsa ve en iyi idari işleyiş sağlansa da, etkin 

denetimin olmayışı zaman içerisinde sistemin bozulmasına neden olabilmektedir. Denetimin, 

eğitim, vergi bilincinin yerleştirilmesi, vergide adalet ve eşitlik ilkelerine uyum sağlama gibi 

değişik amaçları bulunmaktadır. Ancak temel amacı, kişileri yasalara uygun çalışmaya ve 

hareket etmeye yöneltmektir.  

Türkiye'de kayıt dışı ekonominin ortaya çıkışı ve boyutlarının genişlemesine neden olan 

etmenlerin başında, vergi idaresinin denetim konusunda etkin olamamasının geldiği görüşü, 

bugün hemen herkes tarafından kabul edilmektedir. Denetim oranının düşüklüğü ülkemizin 

adeta bir "vergi cenneti" olarak görülmesine neden olmaktadır. Vergi idaremizin çağdaş vergi 

idarelerinin denetim esasına göre oluşturulmamış olması, inceleme birimleri arasında eş güdüm 

ve birim içi planlama noksanlığı, maliye teşkilatında denetim elemanlarının sayılarının 

yetersizliği ve yoğun iş yükleri, vergi suçlarının takibinde uzman eleman yokluğu ve vergi 

denetimine yardımcı olabilecek istihbarat arşivlerinin eksikliği denetimin etkinliğini doğrudan 

etkilemektedir.  

Vergi denetimine etkinlik kazandırılması ile kayıt dışı ekonominin kayda alınması 

arasındaki ilişki açıktır. Denetim ne kadar etkin ise, kayıt dışılık ve dolayısıyla vergiden 

kaçınma eğilimi o kadar azdır. Vergi denetimi yasalara uymayanlar için ciddi bir risk haline 

gelmedikçe, vergi kayıplarının önüne geçebilmek de mümkün değildir. Bu konuda gerek kayıt 
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dışı ekonominin gerekse vergi kaçakçılığının boyutunun çok küçük olduğu A.B.D.'deki 

duruma bakıldığında; vergi kaçırmanın nimetinin düşüklüğüne karşın, yakalanmanın külfetinin 

çok büyük olduğu görülmektedir. Vergi cezalarının tam olarak ve yaygın bir şekilde 

uygulanması, mükelleflerin hemen hemen tamamının gelirlerini eksiksiz ve doğru beyan 

etmelerinde etkili olabilmektedir. A.B.D.'nin vergi yasalarına gösterilen gönüllü vergi verme 

düzeyine bakıldığında, yasal faaliyetlerden doğan vergi borcunun yaklaşık olarak %83'ünün 

gönüllü olarak beyan edilmesi ve ödenmesi ile dünyadaki en yüksek istek düzeylerinden birini 

oluşturduğuna inanılmaktadır. Bunda ise, bu ülkede vergi kaçırmanın topluma karşı işlenmiş 

bir suç olarak değerlendirilmesinin ve cezaların etkili uygulanmasının rolü bulunmaktadır.  

Vergi denetiminin baskısı, caydırıcılığı, etkinliği ve verimliliği gerçekleştiremediğinde 

tahakkuk ve tahsilat düzeyleri çok düşük kalmaktadır. Bu nedenle örgütsel yapının ağırlıklı 

olarak denetim esasına göre oluşturulmuş olması bir gerekliliktir. Bir vergi sisteminin iyi 

işleyebilmesinde, vergileme ilkelerine uygun vergi yasalarının ve vergi idaresi ile vergi 

yargısının yürürlükteki yasaları etkin bir biçimde uygulayabilecek şekilde örgütlenmesinin rolü 

büyüktür. Ayrıca, vergi cezalarının şiddeti ve etkinliğini ortadan kaldıran uygulamalar 

mümkün olduğunca ortadan kaldırılmalıdır. 293

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
293 Koban, A.g.m. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 
3.TÜRKİYE’DE MUHASEBE DENETİMİ İLE KAYIT DIŞI EKONOMİ 

ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI 

Bu bölümde Türkiye’de muhasebe  denetimi ile kayıt dışı ekonomi arasındaki ilişkiyi 

ortaya çıkarmak üzere iki analiz yapılacaktır. Birinci analiz Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi 

Başkanlığının vergi istatistiklerinden gidilerek yapılacak, ikincisi ise serbest muhasebecilerle 

serbest muhasebeci mali müşavirlere uyguladığımız anketin analizi olacaktır. Daha sonra kayıt 

dışı ekonomiye karşı alınmış ve alınacak önlemler gözden geçirilecek ardından önerilerimiz 

sıralanacaktır.  

 

3.1.Muhasebelerin Vergi Açısından Denetiminin Etkinliğinin ve Kayıt Dışı Ekonomi 

Arasındaki İlişkisinin  Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma  

3.1.1. Araştırmanın amacı  

Ekonominin kayıt altına alınması konusu son yıllarda üzerinde en çok tartışılan 

konulardan biridir. Ekonomide kayıt dışı işlemlerin varlığı, ülke açısından büyük miktarlarda 

vergi kayıp ve kaçağının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu nedenle ekonomideki kayıt 

dışı işlemlerin kayıt altına alınmasında diğer bir çok tedbirlerin yanı sıra vergi denetimleri de 

önemli bir rol oynamaktadır.  

Araştırmanın amacı, vergi denetiminin etkinliği ve  kayıt dışı ekonomi ile vergi 

denetimleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.  

Vergi denetiminde etkinliğin bilinmesi, gerçekleştirilen denetim faaliyetlerinin başarılı 

olup olmadığının ortaya çıkması bakımından önem taşımaktadır. Bu açıdan, acaba ülkemizde 

vergi denetiminde etkinlik söz konusu mudur? Yani etkin bir şekilde vergi denetimi yapılmakta 

mıdır? Nelere bakıp vergi denetiminde etkinlik sağlanmıştır ya da sağlanamamıştır 

denilecektir? Aşağıda çeşitli kıyaslamalardan ortaya çıkan yaklaşımlarla, ülkemizde son 20 

yılda (1985-2004) vergi denetiminde etkinlik ölçülmeye çalışılmıştır.  

 

3.1.2. Araştırmanın varsayımları 

1. Bir ülkenin ekonomik ve sosyal yapısına uygun yasalar yürürlükte bulunsa ve gelir 

idaresinin işleyişi mükemmel olsa bile, vergi denetimi yapılmazsa ya da gereken nitelik ve 

etkinlikte yapılmazsa sistemin zaman içinde bozulmasına ve doğru işlememesine sebep olur. 
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2. Ülkemizde vergi inceleme oranının çok düşük olması nedeniyle kayıt dışı ekonomi 

yüksektir. Vergi denetimlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi sonucunda, ekonomide 

kayıt dışılık azalacak ve dolayısıyla vergi kayıp ve kaçağı azalacaktır.  

 

3.1.3. Araştırmanın kapsamı  

Araştırmada kullanılan veri ve bilgiler Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr. 

internet adresindeki vergi istatistiklerinden alınmıştır. Bu çalışmada, 1985 ve 2004 yılları 

arasında  ülkemiz genelinde faal olarak beyan esasına tabi gerçek usulde vergilendirilen gelir 

vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri araştırmanın ana kütlesini 

oluşturmaktadır.  

 

3.1.4. Araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi  

Araştırmamızda önce vergi denetiminin etkinliği ölçülmeye çalışılacak  daha sonra ise 

kayıt dışı ekonomi tahminleri ile denetim oranları arasındaki ilişki ortaya konulmaya 

çalışılacaktır.  

Vergi denetimi kapsamında yapılan faaliyetler “Yoklama” ve “İnceleme” olarak genelde 

iki başlıkta ele alınmaktadır. 

VUK’nun 127. maddesine göre yoklamada maksat,  mükellefi ve mükellefiyetle ilgili 

maddi olayları, kayıtları ve mevzuları araştırmak ve tespit etmektir. Yoklamaya yetkili 

memurlar,  ayrıca vergi kanunlarının uygulanması ile ilgili olarak;   günlük hasılatı tespit 

etmek, ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinde olanların bu mecburiyete uyup 

uymadıklarını, bu cihazları belli edilmiş esaslara göre kullanıp kullanmadıklarını tespit etmek, 

kayıt ve belge düzenine uyulup uyulmadığını tespit etmek, nakil vasıtalarını Maliye 

Bakanlığının belirleyeceği özel işaretle durdurmak ve taşıtta bulundurulması icap eden 

belgelerin muhtevası ile taşınan yolcu ve malların miktar ve mahiyetlerini ölçmek, tartmak, 

saymak suretiyle tespit etmek yetkilerine haiz olduklarından, yoklama denetimi denetimin 

kabaca yapıldığı bir yöntem olarak görülebilir.  

Denetimin derinlemesine yapıldığı, mükellefin beyanı, defter kaydı ve envanteri üzerinde 

esaslı bir şekilde yapılan inceleme ise “vergi incelemesi” olarak adlandırılmaktadır (VUK 

Madde 134).  

Vergi denetiminde etkinliğin ölçülmesine ilişkin olarak pek çok görüş ve analiz ortaya 

konulabilir. Ancak, bu çalışmada denetimin etkinliği yoklama ve inceleme olmak üzere iki 

başlık altında aşağıda açıklanan yaklaşımlarla incelenmeye çalışılacaktır.  
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3.1.4.1. Yoklama denetiminin etkinliğinin ölçülmesi  

Yoklama denetiminde etkinlik; 

1- Vergi mükelleflerinin yoklama denetimindeki denetlenme sayısı ile ölçülmesi 

yaklaşımı, 

2- Bir yoklama denetimi elemanına isabet eden mükellef sayısı ile ölçülmesi yaklaşımı 

ile ölçülmeye çalışılmıştır.  

Ülkemiz genelinde 1985 ve 2004 yılları arasındaki  “Faal Mükellef Sayısı” ile 

“Mükelleflerin Yoklama Denetimindeki Denetlenme Sayısı” Tablo 3.1. ve Tablo 3.2’de 

gösterilmiştir.   

 

  Tablo 3.1.Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellef Sayısı  (1985-2004)                                         
 

Yıllar Gelir vergisi Kurumlar vergisi Toplam 

1985 1.967.061   61.990 2.029.051 
1986 2.048.761   65.335 2.114.096 
1987 2.046.577   75.031 2.121.608 
1988 1.746.500 111.534 1.858.034 
1989 1.784.804 131.035 1.915.839 
1990 1.859.324 142.995 2.002.319 
1991 1.960.817 155.920 2.116.737 
1992 1.919.447 189.859 2.109.306 
1993 1.865.253 232.091 2.097.344 
1994 1.859.082 280.393 2.139.475 
1995 1.829.999 319.698 2.149.693 
1996 1.766.314 406.830 2.173.144 
1997 1.780.142 472.899 2.253.041 
1998 1.882.489 533.282 2.415.771 
1999 1.988.007 560.411 2.548.418 
2000 1.846.294 542.556 2.388.850 
2001 1.768.653 565.556 2.334.209 
2002 1.729.260 585.981 2.315.241 
2003 1.735.722 605.020 2.340.742 
2004 1.774.568 632.093 2.406.661 
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Tablo 3.2.Mükelleflerin Yoklama Denetimindeki Denetlenme Sayısı 

 

Yıllar 
Denetlenen Mükellef 

Sayısı   *                   
(1) 

Gerçek Usul Gelir ve 
Kurumlar Vergisi 
Mükellef Sayısı (2) 

Bir 
Mükellefin 
Denetlenme 
Sayısı (1/2) 

1985 4.038.400 2.029.051 1,99 
1986 4.293.364 2.114.096 2,03 
1987 4.087.437 2.121.608 1,93 
1988 5.315.475 1.858.034 2,86 
1989 4.382.291 1.915.839 2,28 
1990 5.866.550 2.002.319 2,93 
1991 5.351.730 2.116.737 2,53 
1992 5.966.359 2.109.306 2,83 
1993 5.599.709 2.097.344 2,67 
1994 4.254.838 2.139.475 1,99 
1995 4.127.233 2.149.693 1,92 
1996 4.647.853 2.173.144 2,14 
1997 3.898.920 2.253.041 1,73 
1998 4.460.098 2.415.771 1,85 
1999 4.731.624 2.548.418 1,86 
2000 5.430.971 2.388.850 2,27 
2001 3.448.523 2.334.209 1,48 
2002 2.866.037 2.315.241 1,23 
2003 2.903.111 2.340.742 1,24 
2004 3.176.412 2.406.661 1,32 

ORTALAMA 4.442.346 2.191.479 2,05 
 

www.gelirler.gov.tr internet adresinden alınmıştır. ”Tablo:45-Vergi Kanunları 
Uygulaması ile İlgili Olarak Türkiye Genelinde Yaptırılan Yaygın ve Yoğun Vergi 
Denetimi Sonuçları”       

 

Birinci yaklaşımda, yapılan yoklama denetiminde denetlenen mükellef sayısının 

ülkemizde toplam gerçek usulde vergilendirilen mükellef sayısına oranı dikkate alınarak bir 

mükellefin bir yıl içinde denetlenme sayısının tespiti ile yoklama denetimindeki etkinlik 

ölçülmeye çalışılmıştır. Buna göre, toplam vergi mükelleflerinin denetlenme sayısı ne  kadar 

yüksek ise denetimde etkinlik o ölçüde yüksektir yargısına ulaşılabilecektir.  

Tablo 3.2’de görüleceği gibi,  son 20 yılda mükelleflerin denetlenme sayıları bir  yıl 

içinde ortalama 2.05’ dir. Son yıllarda  denetlenme sayıları ise giderek düşmüştür. Bir işyerinin 

yılda ortalama olarak ancak 2 defa denetlenmesi,  yoklama denetimlerinin etkin bir şekilde 

yapılmadığını  göstermektedir.  

İkinci yaklaşımda, yoklama denetimine katılan denetim elemanı sayısının denetlenen 

mükellef sayısına oranı dikkate alınarak  bir yoklama denetimi elemanına isabet eden mükellef 

sayısının tespiti ile yoklama denetimindeki etkinlik ölçülmeye çalışılmıştır. Buna göre bir 
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yoklama denetimi elemanına isabet eden mükellef sayısı ne kadar  az  ise denetimde etkinlik o 

ölçüde yüksektir yargısına ulaşılabilecektir.  

Bir yoklama denetimi elemanına isabet eden mükellef sayısı Tablo3.3.’de gösterilmiştir. 

 

           Tablo 3.3.Bir Yoklama Denetimi Elemanına İsabet Eden Mükellef Sayısı 

  

Yıllar    Denetlenen 
Mükellef Sayısı  (1) 

Denetime Katılan 
Denetim Elemanı 

Sayısı  (2)* 

Bir Denetim 
Elemanına İsabet 

Eden Mükellef 
Sayısı  (1/2) 

1985 4.038.400 12.174                331,7 
1986 4.293.364 11.593                370,3 
1987 4.087.437 13.110                311,8 
1988 5.315.475 16.396                324,2 
1989 4.382.291 17.446                251,2 
1990 5.866.550 16.756                350,1 
1991 5.351.730 15.054                355,5 
1992            5.966.359 15.313                391,6 
1993 5.599.709 10.757                520,6 
1994 4.254.838  5.894                721,9 
1995 4.127.233  4.776                864,2 
1996 4.647.853  4.937                941,4 
1997 3.898.920  4.608                846,1 
1998 4.460.098  4.148              1075,2 
1999 4.731.624  4.107              1152,1 
2000 5.430.971  3.590              1512,8 
2001 3.448.523  3.797                908,2 
2002 2.866.037  3.094                926,3 
2003 2.903.111  4.507                644,1 
2004 3.176.412  4.834                657,1 

ORTALAMA             4.442.346                8.845                672,8 
 
* www.gelirler.gov.tr internet adresinden alınmıştır. ”Tablo:45-Vergi Kanunları Uygulaması ile 
İlgili Olarak Türkiye Genelinde Yaptırılan Yaygın ve Yoğun Vergi Denetimi Sonuçları”  

 

Tablo 3.3’de görüleceği gibi,  1985-2004 yılları arasında bir yoklama denetimi elemanına 

ortalama 672,8  mükellef isabet etmektedir. Bir yoklama denetimi elemanına isabet eden 

mükellef sayısının en düşük olduğu yıl olan 1989 yılında  17.446 yoklama denetimi elemanı 

4.382.291 mükellefi denetlerken, bir yoklama denetimi elemanına isabet eden mükellef 

sayısının en yüksek olduğu yıl olan 2000 yılında  3590 yoklama denetimi elemanın 5.430.971  

mükellefi denetlediği tespit edilmiştir. Yoklama denetimi elemanı sayısında %79 azalma 

varken denetlenen mükellef sayısında artış olduğu gözlenmektedir. Bu durumda, söz konusu 

yıllarda yapılan denetimin etkin olup olmadığı konusunda bir yorum yapmak yanlış olacaktır.  

Denetlenen mükellef sayısındaki artış, hesaplama değişikliğinden kaynaklanmaktadır. 

1994’den önceki yıllarda yapılan  yoklama denetiminde sadece tutanak düzenlenen  işyerleri 
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denetlenen mükellef sayısında dikkate alınırken  daha sonraki yıllarda yoklamaya gidilen tüm 

işyerleri denetlenen mükellef sayısında dikkate alınmıştır.  

Ancak, 1985-1993  yılları arasında ortalama 14.289 yoklama denetimi elemanı 

görevlendirilmişken  1994-2004 yılları arasında ortalama 4390  eleman görevlendirilmiştir. 

Görevlendirilen yoklama denetimi eleman sayısında %69 oranında bir azalış olması ve bir 

yoklama denetimi elemanına isabet eden mükellef sayısında artış olması yoklama denetiminin 

son yıllarda etkin yapılmadığını düşündürmektedir.  

 

3.1.4.2. Vergi incelemelerinde etkinliğin ölçülmesi  

Vergi incelemelerinde etkinlik; 

1- Vergi mükelleflerinin incelenme oranı ile ölçülmesi yaklaşımı, 

2- İncelenen matrah/matrah farkı yaklaşımı, 

3- İncelenen matrah/matrah farkı ile denetim oranı arasındaki ilişki yaklaşımı 

4- Vergi denetimi ile vergi tahsilatı arasındaki ilişki yaklaşımı, 

5- Türkiye’de “Basit Parasal Oran Yöntemiyle” bulunan kayıt dışı ekonomi tahminleri 

ile denetim oranları arasındaki ilişki yaklaşımı  şeklinde geliştirilen 5 yaklaşım ile 

ölçülmeye çalışılmıştır.  

 

Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresindeki vergi istatistiklerine göre ülkemiz 

genelinde 1985 ve 2004 yılları arasında denetim birimlerince yapılan vergi inceleme sonuçları 

Tablo 3.4’deki gibidir.   
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                          Tablo 3.4. Denetim Birimlerince Yapılan Vergi İnceleme Sonuçları 
 

         İNCELEME                         ( MİLYON TL ) 
Denetim Birimi   Yılı   Sayısı İncelenen              

Matrah 
Bulunan Matrah 

Farkı 
TEFTİŞ KURULU BŞK.   1985       2.871  740  2.992  
HESAP UZM.KUR.BŞK. 1985 3.120  153.914  116.203  
GELİRLER  KONTR. 1985 3.061  13.732  32.679  
VERGİ KONT.MEMUR. 1985 57.629  131.246  142.471  
T O P L A M 1 9 8 5 66.681  299.632  294.345  
TEFTİŞ KURULU BŞK. 1986 1.560  6.963  10.016  
HESAP UZM.KUR.BŞK. 1986 2.443  627.887  1.012.567  
GELİRLER KONTR. 1986 5.219  276.501  245.558  
VERGİ KONT.MEMUR. 1986 57.328  245.950  230.174  
T O P L A M 1 9 8 6 66.550  1.157.301  1.498.315  
TEFTİŞ KURULU BŞK. 1987 457  7.988  9.243  
HESAP UZM.KUR.BŞK. 1987 3.224  2.250.982  293.179  
GELİRLER KONTR. 1987 2.585  414.934  286.475  
VERGİ KONT.MEMUR. 1987 73.998  275.716  175.491  
T O P L A M 1 9 8 7 80,264  2,949,620  764,388  
TEFTİŞ KURULU BŞK. 1988 560  6.962  20.489  
HESAP UZM.KUR.BŞK. 1988 3.174  1.170.395  231.535  
GELİRLER KONTR. 1988 5.136  1.380.457  369.218  
VERGİ KONT.MEMUR. 1988 42.625  535.005  331.995  
T O P L A M 1 9 8 8 51.495  3.092.819  953.237  
TEFTİŞ KURULU BŞK. 1989 918  41.136  41.468  
HESAP UZM.KUR.BŞK. 1989 3.589  1.575.654  865.895  
GELİRLER KONTR. 1989 3.362  1.642.188  511.482  
VERGİ KONT.MEMUR. 1989 39.356  1.027.533  514.598  
T O P L A M 1 9 8 9 47.225  4.286.511  1.933.443  
TEFTİŞ KURULU BŞK. 1990 2.104  36.069  181.166  
HESAP UZM.KUR.BŞK. 1990 3.338  3.360.455  3.712.462  
GELİRLER KONTR. 1990 3.047  4.821.772  1.585.087  
VERGİ KONT.MEMUR. 1990 100.085  1.750.767  778.786  
T O P L A M 1 9 9 0 108.574  9.969.063  6.257.501  
TEFTİŞ KURULU BŞK. 1991 1.541  505.539  105.228  
HESAP UZM.KUR.BŞK. 1991 2.945  5.575.167  4.325.156  
GELİRLER KONTR. 1991 2.823  4.968.770  1.337.848  
VERGİ KONT.MEMUR. 1991 71.494  2.705.332  1.107.387  
T O P L A M 1 9 9 1 78.803  13.754.808  6.875.619  
TEFTİŞ KURULU BŞK. 1992 998  2.805.234  7.057.375  
HESAP UZM.KUR.BŞK. 1992 3.492  7.238.042  2.089.120  
GELİRLER KONTR. 1992 3.670  5.343.566  2.578.730  
VERGİ KONT.MEMUR. 1992 51.218  6.793.758  1.492.555  
T O P L A M                      1 9 9 2  59.378  22.180.600  13.217.780  
TEFTİŞ KURULU BŞK. 1993 697  515.596  913.992  
HESAP UZM.KUR.BŞK. 1993 3.296  17.070.311  2.130.781  
GELİRLER KONTR. 1993 4.291  5.286.895  5.549.230  
VERGİ KONT.MEMUR. 1993 60.670  13.024.213  4.312.855  
T O P L A M                      1 9 9 3  68.954  35.897.015  12.906.858  
TEFTİŞ KURULU BŞK. 1994 671  5.865  229.904  
HESAP UZM.KUR.BŞK. 1994 3091 33.208.881  44.047.032  
GELİRLER KONTR. 1994 3.034  52.162.742  79.767.967  
VERGİ DENETMENİ. 1994 41.260  34.768.429  11.710.446  
T O P L A M                      1 9 9 4  48.056  120.145.917  135.755.349  
TEFTİŞ KURULU BŞK. 1995 336  24.567  710.710  
HESAP UZM.KUR.BŞK. 1995 4.604 77.176.423  12.576.063  
GELİRLER KONTR. 1995 3.507  32.961.781  38.731.355  
VERGİ DENETMENİ. 1995 47.649  59.664.532  19.149.031  
T O P L A M                      1 9 9 5 56.096  169.827.303  71.167.159  
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Tablo 3.4. (Devam) Denetim Birimlerince Yapılan Vergi İnceleme Sonuçları 
 

         İNCELEME                         ( MİLYON TL ) 
Denetim Birimi   Yılı   Sayısı İncelenen              

Matrah 
Bulunan Matrah 

Farkı 
TEFTİŞ KURULU BŞK. 1996 948  652.734  9.847.846  
HESAP UZM.KUR.BŞK. 1996 4.398 227.116.344  31.886.128  
GELİRLER KONTR. 1996 2.784  32.961.288  23.281.975  
VERGİ DENETMENİ. 1996 46.406  114.531.746  34.708.580  
T O P L A M                      1 9 9 6 54.536  375.262.112  99.724.529  
TEFTİŞ KURULU BŞK. 1997 574  4.379.562  123.532.495  
HESAP UZM.KUR.BŞK. 1997 2.592  419.154.162  38.422.235  
GELİRLER KONTR. 1997 1.776  31.628.062  32.518.029  
VERGİ DENETMENİ. 1997 58.256  268.726.316  90.426.793  
T O P L A M                      1 9 9 7 63.198  723.888.102  284.899.552  
TEFTİŞ KURULU BŞK. 1998 437  20.945.829  92.549.075  
HESAP UZM.KUR.BŞK. 1998 4.174  714.904.254  184.860.388  
GELİRLER KONTR. 1998 2.502  135.198.268  142.230.580  
VERGİ DENETMENİ. 1998 61.635  892.381.537  264.580.795  
T O P L A M                      1 9 9 8 68.748  1.763.429.888  684.220.838  
TEFTİŞ KURULU BŞK. 1999 266  949.882  1.253.548  
HESAP UZM.KUR.BŞK. 1999 2.372  271.577.739  512.999.650  
GELİRLER KONTR. 1999 1.665  149.139.740  200.551.329  
VERGİ DENETMENİ. 1999 47.428  867.110.509  328.992.640  
T O P L A M                      1 9 9 9 51.731  1.288.777.870  1.043.797.167  
TEFTİŞ KURULU BŞK. 2000 272  43.616.463  59.070.136  
HESAP UZM.KUR.BŞK. 2000 3.103  1.223.427.564  959.008.208  
GELİRLER KONTR. 2000 1.650  658.274.904  430.970.298  
VERGİ DENETMENİ. 2000 55.310  1.695.702.732  538.050.372  
T O P L A M                      2 0 0 0 60.335  3.621.021.663  1.987.099.014  
TEFTİŞ KURULU BŞK. 2001 171  20.199.426  4.712.672  
HESAP UZM.KUR.BŞK. 2001 2.559  3.858.514.397  11.787.795.735  
GELİRLER KONTR. 2001 2.594  275.498.146  550.108.491  
VERGİ DENETMENİ. 2001 46.013  2.288.863.774  958.446.579  
VERGİ DAİRESİ MÜD. 2001 16.795  869.622.318  178.078.270  
T O P L A M                      2 0 0 1 68.132  7.312.698.061  13.479.141.747  
TEFTİŞ KURULU BŞK. 2002 3.109  106.857.163  88.630.031  
HESAP UZM.KUR.BŞK. 2002 1.709  1.256.001.304  2.178.525.931  
GELİRLER KONTR. 2002 3.078  6.806.929.429  3.605.275.778  
VERGİ DENETMENİ. 2002 56.864  5.216.011.211  1.803.750.356  
VERGİ DAİRESİ MÜD. 2002 48.484  477.592.948  295.148.552  
T O P L A M                      2 0 0 2 113.244  13.863.392.055  7.971.330.648  
TEFTİŞ KURULU BŞK. 2003 1.917  347.946.563  117.195.151  
HESAP UZM.KUR.BŞK. 2003 1.241  4.518.510.330  9.649.903.504  
GELİRLER KONTR. 2003 2.682  10.955.223.073  5.212.493.300  
VERGİ DENETMENİ. 2003 47.886  8.699.782.793  3.309.729.644  
VERGİ DAİRESİ MÜD. 2003 14.525  1.041.732.512  545.655.543  
T O P L A M                      2 0 0 3 68.251  25.563.195.271  18.834.977.142  
TEFTİŞ KURULU BŞK. 2004 219  19.154.936  15.350.867  
HESAP UZM.KUR.BŞK. 2004 2.494  6.139.712.986  8.999.706.865  
GELİRLER KONTR. 2004 2.251  3.360.258.119  5.713.052.507  
VERGİ DENETMENİ. 2004 50.292  11.198.767.276  2.836.615.496  
VERGİ DAİRESİ MÜD. 2004 98.625  1.406.159.430  1.148.190.885  
T O P L A M                      2 0 0 4 153.881  22.124.052.747  18.712.916.620  

 
 

Yukarıdaki  3.1. ve 3.4.  no.lu tablolardan  yararlanılarak 1985-2004  yıllarına ait vergi   

inceleme oranları Tablo 3.5’de gösterilmiştir.  
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                             Tablo 3.5.Vergi İnceleme Oranı (1985-2004) 
                          

 Mükellef Sayısı İnceleme Sayısı İncelenen Mükellef  
Oranı  

(%) 

İncelenemeyen 
Mükellef Oranı 

(%) 
1985 2.029.051 66.681 3,3 96,7 
1986 2.114.096 66.550 3,1 96,9 
1987 2.121.608 80.264 3,8 96,2 
1988 1.858.034 51.495 2,8 97,2 
1989 1.915.839 47.225 2,5 97,5 
1990 2.002.319         108.574 5,4 94,6 
1991 2.116.737 78.803 3,7 96,3 
1992 2.109.306 59.378 2,8 97,2 
1993 2.097.344 68.954 3,3 96,7 
1994 2.139.475 48.056 2,2 97,8 
1995 2.149.693 56.096 2,6 97,4 
1996 2.173.144 54.536 2,5 97,5 
1997 2.253.041 63.198 2,8 97,2 
1998 2.415.771 68.748 2,8 97,8 
1999 2.548.418 51.731 2,0 98,0 
2000 2.388.850 60.335 2,5 97,5 
2001 2.334.209 68.132 2,9 97,1 
2002 2.315.241         113.244 4,9 95,1 
2003 2.340.742 68.251 2,9 97,1 
2004 2.406.661 153.881 6,4 93,6 

Ortalama 2.191.479 71.707 3,3 96,7 
 

Birinci yaklaşımda,  yapılan vergi inceleme sayısının ülkemizdeki toplam gerçek usulde 

vergilendirilen mükellef sayısına oranı dikkate alınarak veri inceleme oranının tespiti ile vergi 

denetimindeki etkinlik ölçülmeye çalışılmıştır. Buna göre, Toplam vergi mükelleflerinin 

denetime tabi tutulma oranı ne kadar yüksek ise denetimde etkinlik o ölçüde yüksektir 

yargısına ulaşılabilecektir.  

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere; son 20 yılda ortalama mükellef sayısı 

2.191.479’dur. Ortalama 71.707 adet vergi inceleme raporu düzenlenmiştir. Düzenlenen vergi 

inceleme raporlarının  ayrı ayrı mükellefleri kapsadığı iyimserliğinde bulunduğumuzda bile 

ortalama  2.191.479 mükellefin %3.3’ünün  vergi incelemesine tabi tutulabildiği, kalan           

%96,7’sinin  ise vergi incelemesine tabi tutulamadığı bu nedenle de vergi denetimlerinin  etkin 

olmadığı sonucuna ulaşılabilir. 

Vergi denetiminin amacı, mükellefleri  vergi yasalarına uygun hareket etmeye yönelterek 

vergi kaybını önlemektir. Mükelleflerin bir gün denetlenebilecekleri yönünde  bir risk olduğu 

düşüncesine sahip olmaları halinde  mevzuata uygun davranma eğilimlerini artıracaktır. Ancak 

vergi inceleme oranının %3.3 gibi çok düşük bir seviyede olması, %96,7 oranında şanslı 

kesimin incelemeye tabi tutulamaması mükelleflerin vergi mevzuatına uyumunu  

artıramamakta ve kayıt dışı çalışmaya teşvik etmektedir.  
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İkinci yaklaşımda, vergi incelemesi sonucunda bulunan matrah farkının incelenen 

matraha oranı dikkate alınarak bulunan matrah farkı oranının tespiti ile kayıt dışı ekonomi  

arasındaki ilişki kurulmaya çalışılmıştır. İncelemeye tabi tutulan matrahlar ile inceleme 

sonucunda bulunan matrah farklarının birbirine oranlanması sonucunda  bulunan matrah farkı 

oranın yüksek olması halinde kayıt dışılığın fazla olduğu yargısına varılabilecektir.  

Tablo 3.6’da  yıllar itibariyle denetim birimleri tarafından incelemeye tabi tutulan matrah 

ile inceleme sonucunda ortaya çıkarılan matrah farklarının oranları görülmektedir.  

 

Tablo 3.6.İncelenen Matrah ve Matrah Farklarındaki Değişmeler                                         
(Milyon TL) 

 

Yıllar İncelenen Matrah  
(1)  Matrah Farkı (2) Matrah Farkı 

Oranı (2/1) (%) 
1985 299.632 294.345 98 
1986 1.157.301 1.498.315 129 
1987 2.949.620 764.388 26 
1988 3.092.819 953.237 31 
1989 4.286.511 1.933.443 45 
1990 9.969.063 6.257.501 63 
1991 13.754.808 6.875.619 50 
1992 22.180.600 13.217.780 60 
1993 35.897.015 12.906.858 36 
1994 120.145.917 135.755.349          112 
1995 169.827.303 71.167.159 42 
1996 375.262.112 99.724.529 27 
1997 723.888.102 284.899.552 39 
1998 1.763.429.888 684.220.838 39 
1999 1.288.777.870 1.043.797.167 81 
2000 3.621.021.663 1.987.099.014 55 
2001 7.312.698.061 13.479.141.747          184 
2002 13.863.392.055 7.971.330.648 57 
2003 25.563.195.271 18.834.977.142 74 
2004 22.124.052.747 18.712.916.620 85 

Ortalama  3.850.963.918 3.167.486.563 67 

 
Tablo 3.6’dan, 1985-2004 yıllarının matrah farkı oran ortalamasının %67 olduğu tespit  

edilmiştir. Bu kadar yüksek matrah farkının bulunması kayıt dışı ekonomi oranının yüksek 

olduğunu göstermektedir.  

Üçüncü yaklaşımda, vergi incelemesi sonucunda bulunan matrah/matrah farkı oranı ile   

denetim oranı arasındaki ilişki kurulmaya çalışılmıştır. Vergi incelemelerinde bulunan matrah 

farkının yüksek olmasının denetim oranının düşük olmasından kaynaklığı varsayılmaktadır. 

Tablo 3.7’de  yıllar itibariyle vergi denetim oranı ile matrah farkı oranı arasındaki ilişki  

gösterilmiştir.  
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       Tablo 3.7.Vergi Denetim Oranı ile Matrah Farkı Oranı Arasındaki İlişki 
 

Yıllar 
Denetim Oranları       

% 
Matrah Farkı Oranı 

(%) 

1985 3,3 98 

1986 3,1               129 

1987 3,8 26 

1988 2,8 31 

1989 2,5 45 

1990 5,4 63 

1991 3,7 50 

1992 2,8 60 

1993 3,3 36 

1994 2,2              112 

1995 2,6 42 

1996 2,5 27 

1997 2,8 39 

1998 2,8 39 

1999 2,0 81 

2000 2,5 55 

2001 2,9              184 

2002 4,9 57 

2003 2,9 74 

2004 6,4 85 

Ortalama  3,3 67 

 

Tablo 3.7’de görüleceği üzere, 1985-2004 yılları arasında  matrah farkı oran ortalaması  

%67, denetim oranı ortalaması ise %3,3’ dür. Matrah farkı oranının en yüksek olduğu yıllar 

sırasıyla %184 ile 2001 yılı birinci, %129 ile 1986 yılı ikinci ve %112 ile 1994 yılı üçüncü 

sırada yer almaktadır. Bu yıllardaki denetim oranlarının sırayla %2,9, %3,1, ve %2,2 olduğu ve 

inceleme dönemindeki denetim oranı ortalaması olan %3,3’ün altında olduğu görülmektedir. 

 Bu tespite göre,  vergi incelemelerinde bulunan matrah farkı oranının  yüksek olmasının 

nedeninin denetim oranının düşük olmasından kaynaklığını söyleyebiliriz.  

Dördüncü yaklaşımda, vergi denetim oranı ile tahsilat/tahakkuk oranı arasında ilişki 

kurulmaya çalışılmıştır. Denetim oranının yüksek olmasının vergi tahsilat oranını artıracağı 

varsayılmaktadır.  

Vergi  denetimi ile mükelleflerin bir yandan vergi kanunlarına uymalarının sağlanması 

hedeflenirken, diğer yandan da bir anlamda bunun sonucu olarak vergi gelirleri tahsilatında 

artış beklenir. Tahsilat/tahakkuk oranları bir ölçüde idarenin etkinliğinin de bir göstergesi 

sayıldığından oranlar, kurumsal değerlendirme açısından bir veri niteliğindedir. Mükelleflerin 

vergi kanunlarına uymaları sonucunda vergi bildirimlerindeki matrahların daha gerçekçi ve 

dolayısıyla vergi kayıp ve kaçaklarının daha az olması beklenir. Bu çerçevede Tablo 3.8’de 
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1985-2004 yılları arasında,  ülkemizde vergi denetim oranı ile vergi gelirleri tahsilatı oranı 

arasındaki ilişki gösterilmiştir.  

 
                    Tablo 3.8. Vergi Denetim Oranı ile  Tahsilat/Tahakkuk Oranı Arasındaki İlişki  

 

Yıllar 
Denetim Oranları           

% 
Tahsilat/Tahakkuk Oranı 

%* 

1985 3,3 84,9 
1986 3,1 88,0 
1987 3,8 89,6 
1988 2,8 90,7 
1989 2,5 87,9 
1990 5,4 85,9 
1991 3,7 82,5 
1992 2,8 81,7 
1993 3,3 81,3 
1994 2,2 82,8 
1995 2,6 85,6 
1996 2,5 88,1 
1997 2,8 89,8 
1998 2,8 89,5 
1999 2,0 86,8 
2000 2,5 90,5 
2001 2,9 90,3 
2002 4,9 91,4 
2003 2,9 92,5 
2004 6,4 93,0 
Ortalama  3,3 87,6 

 
*Bu oran www.gelirler.gov.tr internet adresinden alınmıştır. “Tablo:18  Genel Bütçe 
Vergi Gelirleri Tahsilat Oranları“  
 

   Tablo 3.8’de görüleceği üzere, vergi denetim oranının en yüksek olduğu 2004 yılı 

tahsilat/tahakkuk oranının da en yüksek olduğu yıl olmuştur. 1985-2004 döneminde vergi 

denetim oranı  ortalaması %3,3 olarak gerçekleşirken, tahsilat/tahakkuk oranı ortalaması  ise 

%87,6 olmuştur. Ortalama olarak sonuçları karşılaştırdığımızda, vergi denetim oranı en düşük 

yıl olan 1999 yılında  %86.8 olan tahsilat/tahakkuk oranının son 20 yıllık ortalamasının altında 

gerçekleştiği görülmektedir. Sonuç olarak, denetim oranının yüksek olduğu yıllarda vergi 

gelirleri tahsilat oranının da yüksek olduğunu söyleyebiliriz.  

Beşinci yaklaşımda, denetim oranının düşük  olmasının kayıt dışı ekonominin yüksek 

olmasına neden olduğu varsayımıyla Türkiye’de “Basit Parasal Oran Yöntemiyle” bulunan 

kayıt dışı ekonomi tahminleri ile denetim oranları arasındaki ilişki kurulmaya çalışılmıştır.                        

Ülkemizde kayıt dışı ekonominin boyutlarına ilişkin farklı modellerle ölçümler 

yapılmaktadır. Ancak denetim oranları ile yıllar itibariyle sağlıklı  karşılaştırma yapmak için 
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aynı tahmin yöntemi kullanılarak yapılmış ölçümlemenin olması daha doğru olacaktır. Bu 

nedenle  1985- 2001 yılları itibariyle aynı tahmin yöntemi kullanılarak yapılan ve Tablo 1.2’ de 

gösterilen basit parasal oran yöntemi ile tespit edilmiş olan kayıt dışı ekonomi tahmini verileri 

kullanılarak denetim oranı arasındaki ilişki ortaya konulmaya çalışılacaktır. Bu ilişki Tablo 

3.9’da  gösterilmiştir.  

 

                 Tablo 3.9.Türkiye’de Basit Parasal Oran Yöntemiyle Bulunan Kayıt Dışı 
                                        Ekonomi Tahminleri  ile Denetim Oranları Arasındaki İlişki 

 
Yıllar  Denetim Oranı    % Kayıtdışı/kayıtlı GSMH    

% 
         1985                 3,3                  37,5 
         1986                 3,1                  25,2 
         1987                 3,8                  26,6 
         1988                 2,8                  35,0 
         1989                 2,5                  44,8 
         1990                 5,4                  47,7 
         1991                 3,7                  50,1 
         1992                 2,8                  53,8 
         1993                 3,3                  56,9 
         1994                 2,2                  69,1 
         1995                 2,6                  84,0 
         1996                 2,5                  55,8 
         1997                 2,8                  76,1 
         1998                 2,8                  82,5 
         1999                 2,0                  58,6 
         2000                 2,5                  54,7 
         2001                 2,9                  66,2 
 Ortalama  2,8                  54,4 

 

Tablo 3.9’da görüldüğü gibi, 1985-2001 yılları arasında 17 yıllık kayıt dışı ekonomi 

tahminlerinin ortalaması %54,4, denetim oranı ortalaması ise %2,8’dir. Araştırmanın yapıldığı 

yıllarda  kayıt dışı ekonominin en düşük olduğu yıl, %25,2 oranı ile 1986 yılı olmuştur. Anılan 

yılda denetim oranı ise %3,1 olup denetim oranı ortalamasının üzerindedir.  Kayıt dışı 

ekonominin en yüksek olduğu yıl %84 oranı ile 1995 yılıdır ve bu yılda denetim oranı %2,6 ile 

denetim oranı ortalamasının altında bir orandır.  Denetim oranının %5,4 ile en yüksek olduğu 

1990 yılında kayıt dışı ekonomi oranı, 17 yıllık kayıt dışı ekonomi tahminleri ortalamasının 

altındaki bir seviyede %47,7 olarak tahmin edilmiştir.  

Tablo 3.9’dan tespit edilen bu verilere göre, denetim oranının  düşük olmasının kayıt dışı 

ekonomi oranının yüksek olmasına neden olduğunu  söyleyebiliriz. 

Sonuçta kayıt dışı ekonomi  gerçek verilerden tahmini değerlere doğru hesaplanmaya 

çalışılan bir büyüklüktür. Ne yazık ki, iyimser yaklaşımlarla bile milli gelirin yarısına ulaştığı 

varsayılan kayıt dışı ekonominin çözümü etkin bir denetim mekanizmasına dayanmasına 

rağmen vergi denetimi oranı ülkemizde çok düşüktür ve yeterince denetim yapılamamaktadır.  



 202

Sonuç olarak,  vergi denetiminin gereken nitelik ve etkinlikte yapılmaması nedeniyle 

sistemin zaman içinde bozulduğunu, vergi kayıp ve kaçağının arttığını, vergi denetimlerinin 

etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi sonucunda kayıt dışılığın ve dolayısıyla vergi kayıp ve 

kaçağının azalacağını, araştırmamızın varsayımlarının doğrulandığını söyleyebiliriz.       

 

3.2. Muhasebe Kayıtlarının Gerçeği Yansıtıp Yansıtmadığıyla İlgili Bir Anket 

Uygulaması 

Kayıt dışı ekonomi; resmi kayıtlara girmeyen, kanuni belgelerle belgelendirilmeyen, 

yetkili kamu organlarınca normal kurallar çerçevesinde kontrol edilemeyen ve milli gelir 

hesaplamalarında dikkate alınmayan ekonomik işlem ve faaliyetlerin tamamıdır.  

Muhasebe kayıtları; işletmelerin iktisadi ve mali yapılarını, borç ve alacak durumlarını ve 

vergi ile ilgili hesap ve muamelelerini tespit açısından en önemli unsurlar olup, denetim 

mekanizmasının da alt yapısını, temelini oluşturmaktadır.  

Bu nedenle, kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınmasına yönelik yapılacak denetimlerde 

muhasebe kayıtlarının önemi büyüktür. Muhasebenin milli ekonominin kontrolünde gittikçe 

artan bir rolü vardır. Ancak muhasebe kayıtlarının baz alınarak ekonomik faaliyetlerin organize 

edilmesi için sağlam, güvenilir, tarafsız muhasebe bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Muhasebe sonuçlarının ve mali tabloların gerçeği yansıtabilmesi, işletme faaliyetlerine 

ilişkin verilerin, muhasebede tam ve doğru olarak yer almasıyla  mümkündür.  

 

3.2.1. Anketin kapsamı ve kısıtları  

Araştırmada veri ve bilgiler teorik esaslara dayanarak hazırlanan bir anket formu 

aracılığıyla toplanmıştır (Ek:1).  Bu çalışmada  Serbest Muhasebecilerle Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavirler araştırmanın ana kütlesini oluşturmaktadır. Ancak, ana kütlenin tamamına 

ulaşmak zaman ve maliyet açısından güç olduğundan, araştırmanın kapsamı Erzurum ili ile 

sınırlandırılmıştır. Erzurum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odasına Kayıtlı 285 

Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir bulunmakta olup bunların  135’i 

fiilen görev yapmaktadır. Bu meslek mensuplarından 50’si Serbest Muhasebeci Mali  Müşavir, 

85’i Serbest Muhasebecidir. Bunlardan 80’ine  anket formu gönderilmiş ve fakat geri 

dönüşümü sağlanabilen 60’ı (yaklaşık %75’i) değerlendirilmeye alınmıştır.  

 

3.2.2. Anketin amacı  

Anket, muhasebe kayıtlarının doğru, güvenilir, anlamlı, gerçeğe uygun ve 

karşılaştırılabilir olup olmadığını test etmek amacıyla düzenlenmiştir.  
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3.2.3. Anketin hipotezleri  

Anketin hipotezleri altı madde haline getirilebilir: 

1- İşletmeler ekonomik faaliyetlerini kayıt altına almak, karar süreçlerinde kullanılabilir 

veriler haline getirmek ve yönetime ışık tutmak amacıyla değil, yasal yükümlülükleri nedeniyle 

muhasebeyi kullanmaktadırlar.Yasal yükümlülükten kaçınmanın bir aracı olarak 

muhasebecileri kullanmakta ve onları yönlendirmektedirler.  

2- Muhasebe kayıtları,  gerçek durumu yansıtan ve usulüne uygun olarak düzenlenmiş 

objektif belgelere dayanmamaktadır.  

      3- Muhasebe yönünden denetimin az olması kayıt dışılığa yol açmaktadır. 

4- Muhasebe ilke ve standartlarına uyulmamaktadır ve düzenlenen finansal tablolar 

güvenilir değildir.  

5- İşlemlerin kanuna uygun olarak defter kayıtlarına intikal ettirilmemesinden veya hiç 

kayda  geçirilmemesinden dolayı gerek 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, gerekse 3568 sayılı 

kanunda muhasebecilerin sorumluluğuna yer verilmemesi nedeniyle  muhasebeciler, kayıtların 

doğru, güvenilir, anlamlı, gerçeğe uygun ve karşılaştırılabilir olmasını önemsememektedirler.  

      6- Muhasebeciler, işletmelerle menfaat ilişkisi içinde oldukları için tarafsız 

olamamaktadırlar.  

 

3.2.4. Anket örneğinin   özellikleri  

Aşağıdaki tabloda görüleceği üzere, anketimize katılan meslek mensuplarından %58,3’ü 

Serbest Muhasebeci, %41,7’si  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirdir. Bunların %1,7’si 

Ortaokul, %30’u Lise veya Dengi, %16,7’si Ön Lisans, %50’si Lisans ve %1,7’si Yüksek 

Lisans mezunudur. Mesleki deneyim olarak,  %21,7’si  5 yıldan az, %25’i  5-10 yıl arası, 

%53,3’ü 10 yıldan fazla deneyime sahiptir.  
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                                    Tablo 3.10.Ankete Katılan Meslek Mensuplarının Unvan, Eğitim  
                                                      Düzeyi ve Mesleki  Deneyimleri 

                                                       
Unvan Frekans Yüzde % 

Serbest Muhasebeci                 35 58,3 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir  25 41,7 
Toplam  60 100,0 

Öğrenim Durumu Frekans Yüzde % 

Ortaokul 1 1,7 
Lise veya Dengi    18 30,0 
Önlisans     10 16,7 
Lisans                   30 50,0 
Yüksek Lisans 1 1,7 
Toplam   60 100,0 

Mesleki Deneyimi Frekans Yüzde % 

5 Yıldan Az  13 21,7 
5-10 Yıl Arası 15 25,0 
10 Yıldan Fazla  32 53,3 
Toplam  60 100,0 

 

3.2.5. Anket sonuçlarının  değerlendirilmesi 

Anketten elde edilen veriler hipotezler doğrultusunda SPSS 12.0 paket programı 

aracılığıyla analiz edilecektir. Değerlendirmemizde herbir hipotezde ifade edilen değişkenler 

arasında ilişki olup olmadığı nonparametrik korelasyon (spearman) analizi  ile araştırılacaktır. 

Analizde, anlamlılık düzeyi (p) değerinin %5’ten küçük olması değişkenler arasındaki  

ilişkinin  istatistiki bakımdan anlamlı ve %1’den küçük olması çok anlamlı olduğunu 

göstermektedir. Ankette yer alan sorular arasındaki ilişkiyi nonparametrik korelasyon analizine 

göre gösteren veriler Ek:2 de  yer almaktadır. 

 

3.2.5.1.İşletmelerin muhasebeyi kullanmadaki amaçlarının ne olduğu ve  

muhasebecileri  yönlendirip yönlendirmediklerine   ilişkin görüşler  

İşletmelerin muhasebeyi kullanma amaçları arasında hangi amacın daha ağırlıklı 

olduğunu test etmek amacıyla  geliştirilen yargılara verilen cevaplardan,  ankete katılan meslek 

mensuplarının ;  

“İşletmelerin muhasebeyi işletmenin ekonomik faaliyetlerine ilişkin finansal bilgileri 

ölçmek amacıyla kullandıkları” yargısına  %40’ının katıldığı, %51’inin katılmadığı,                

%8,3’ünün  ise bu konuda görüş bildirmediği, 

“İşletmelerin muhasebeyi çeşitli karar süreçlerinde yönlendirici bilgi olarak 

kullanmaktadırlar”  yargısına %38,3’ünün katıldığı, %56,7’sinin katılmadığı, %5’inin ise görüş 

bildirmediği,  
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“İşletmelerin muhasebeyi yasal zorunluluk nedeniyle kullandıkları” yargısına                

%71,6’sının katıldığı, %25’inin katılmadığı , %3,3’ünün ise görüş bildirmediği  tespit 

edilmiştir.  

Tablo 3.11’de de görüldüğü gibi,  işletmelerin  muhasebeyi daha çok yasal zorunluluk 

nedeniyle kullandıkları sonucu ortaya çıkmaktadır.  

Diğer taraftan, “İşletmelerin, muhasebe kayıtlarının düzenlenmesi esnasında yasal 

yükümlülüklerden kaçınmak amacıyla  muhasebecileri yönlendirdikleri”  yargısına   ankete 

katılan meslek mensuplardan %43,3 (%35,0+%8,3)’ünün   katıldığı, %48,4’ünün  katılmadığı, 

%8,3’ünün ise görüş bildirmediği  anlaşılmaktadır.  

Bu sonuç, işletmelerin muhasebecileri yönlendirme oranının %43,3 olduğunu, bu oran da   

meslek mensuplarının  doğru bilgi vermesine engel teşkil edeceğini göstermektedir.  

 

              Tablo 3.11.İşletmelerin Muhasebeyi Kullanmadaki Amaçlarının Ne Olduğu  ve Muhasebecileri 
                Yönlendirip Yönlendirmediklerine İlişkin Yüzde Değerler  (N=60) 

Yöneltilen Sorular 
Tamamen 

Katılmıyorum
% 

Katılmıyorum 
% 

Kararsızım  
% 

Katılıyorum 
% 

Tamamen 
Katılıyorum 

% 

İşletmeler Muhasebeyi      İşletmenin 
ekonomik faaliyetlerine ilişkin finansal 
bilgileri ölçmek için     kullanmaktadırlar. 

15,0 36,7 8,3 33,3 6,7 

İşletmeler muhasebeyi işletmenin çeşitli 
karar süreçlerinde yönlendirici bilgi 
olarak kullanmaktadırlar 

11,7 45,0 5,0 30,0 8,3 

İşletmeler muhasebeyi yasal zorunluluk 
nedeniyle kullanmaktadırlar.    11,7 13,3 3,3 43,3 28,3 

İşletmeler muhasebe kayıtlarının 
düzenlenmesi esnasında yasal 
yükümlülüklerden kaçınmak amacıyla 
muhasebecileri yönlendirmektedirler  

11,7 36,7 8,3 35,0 8,3 

 

İşletmelerin muhasebeyi yasal zorunluluk nedeniyle kullandıkları ve  muhasebecileri 

yönlendirdikleri yargıları ile muhasebe kayıtlarında belge düzeni  arasındaki ilişki 

nonparemetrik korelasyon analizi ile araştırılmıştır. 

 Tablo 3.12’de görüleceği üzere, analize göre, “işletmeler muhasebeyi yasal zorunluluk 

nedeniyle kullanmaktadırlar“ yargısı ile “İşletmeler tüm işlemlerini  belgelere dayandırarak 

defterlere yansıtmaktadırlar.” yargısı arasında  %1 önem düzeyinde istatistiki bakımdan   

anlamlı negatif bir ilişki  bulunmuştur. Başka bir deyişle, meslek mensupları,   işletmelerin  

muhasebeyi yasal zorunluluk nedeniyle kullanmalarından dolayı  tüm işlemlerini belgelere 

dayandırarak defterlere yansıtmadıklarını düşünmektedirler. 
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Ayrıca, “işletmeler muhasebeyi yasal zorunluluk nedeniyle kullanmaktadırlar“ yargısı ile 

“Uygulamadaki muhasebe standartları ile vergi mevzuatı arasında uyumsuzluk vardır.”  yargısı 

arasında  %2 önem düzeyinde istatistiki bakımdan  anlamlı pozitif bir ilişki olduğu tespit 

edilmiştir. Yani  meslek mensupları, muhasebe standartları ve vergi mevzuatı arasında 

uyumsuzluk olduğu için muhasebe kayıtlarının bu nedenle  mevzuata uygun olarak yasal 

zorunluluklarını yerine getirmek amacıyla düzenlendiğini belirtmektedirler.  

Analize göre,  “İşletmeler muhasebe kayıtlarının düzenlenmesi esnasında yasal 

yükümlülüklerden kaçınmak amacıyla  muhasebecileri yönlendirmektedirler“ yargısı ile 

“İşletmeler tüm işlemlerini  belgelere dayandırarak defterlere yansıtmaktadırlar. “yargısı 

arasında %1 önem düzeyinde istatistiki bakımdan anlamlı negatif bir ilişki bulunmuştur.  Yani 

meslek mensupları, işletmeler tüm işlemlerini belgelere dayandırarak defterlere 

yansıtmadıklarından dolayı  muhasebe kayıtlarının düzenlenmesi esnasında yasal 

yükümlülüklerden kaçınmak amacıyla da muhasebecileri yönlendirdiklerini düşünmektedirler.   

 

              Tablo 3.12.İşletmelerin Muhasebeyi Kullanım Amaçlarına ve Muhasebecileri  Yönlendirip   
Yönlendirmediklerine İlişkin Görüşler ile  Muhasebede Kayıt  Düzeni 

                                Arasındaki İlişki (N=60) 
 

  
Muhasebe Yasal 
zorunluluktan 

kullanılmaktadır 

Muhasebeciler 
Yönlendirilmektedirler 

 Korelasyon 
Katsayısı 

Anlamlılık 
Düzeyi  

Korelasyon 
Katsayısı 

Anlamlılık 
Düzeyi  

Kayıt edilmek üzere muhasebeciye getirilen 
belgeler  işletmelerin yapmış oldukları 
işlemlerin gerçek durumunu tamamen 
yansıtmamaktadır. 

,131 ,319 _,095 ,471 

İşletmeler tüm işlemlerini  belgelere 
dayandırarak defterlere yansıtmaktadırlar.  _,302* ,019 _,309* ,016 

Tüm işlemler işlemin gerçekleştiği tarihte 
yapılmakta, dönem kayması yapılmamaktadır. _,182 ,164 _,032 ,810 

Uygulamadaki muhasebe standartları ile vergi 
mevzuatı arasında uyumsuzluk vardır.      ,292* ,023 ,050 ,704 

* %5  önem düzeyinde istatistik bakımından anlamlı 

 

Yine aynı analizle, işletmelerin muhasebeyi yasal zorunluluk nedeniyle kullandıkları 

görüşü ile muhasebecileri yönlendirdikleri görüşünün muhasebecilerin özelliklerine göre 

değişip değişmediği araştırılmıştır. 

 

Tablo 3.13’te görüleceği üzere, analize göre, meslek mensuplarının mesleki deneyimleri 

ile “İşletmeler muhasebeyi yasal zorunluluk nedeniyle kullanmaktadırlar. “yargısı arasında %2 
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önem düzeyinde istatistiki bakımdan anlamlı negatif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Buna 

göre, meslek mensuplarının deneyimleri arttıkça işletmelerin muhasebeyi  yasal zorunluluk 

nedeniyle kullandıkları düşüncesine katılmadıkları anlaşılmaktadır.  

 Meslek mensuplarının unvanları ile “İşletmeler muhasebe kayıtlarının düzenlenmesi 

esnasında yasal yükümlülüklerden kaçınmak amacıyla  muhasebecileri yönlendirmektedirler “  

yargısı arasında %3 önem düzeyinde istatistiki bakımdan anlamlı negatif bir ilişki 

bulunmuştur. Yani, meslek mensuplarının yönlendirilmeleri SM’den  SMMM’lere doğru 

gidildikçe azalmaktadır.  

 

       Tablo 3.13. İşletmelerin Muhasebeyi Kullanmadaki Amaçlarının Ne Olduğu ve Muhasebecileri 
Yönlendirip Yönlendirmedikleri ile Muhasebecilerin Unvan , Öğrenim Durumu ve  

                         Mesleki Deneyimi Arasındaki İlişki  (N=60) 
 

  Unvan       Eğitim Durumu Mesleki Deneyim 

  

Korelasyon 
Katsayısı 

Anlamlılık 
Düzeyi  

Korelasyon 
Katsayısı 

Anlamlılık 
Düzeyi  

Korelasyon 
Katsayısı 

Anlamlılık 
Düzeyi  

İşletmeler Muhasebeyi İşletmenin ekonomik 
faaliyetlerine ilişkin finansal bilgileri 
ölçmek için kullanmaktadırlar.                       

,244 ,061 ,088 ,503 _,160 ,221 

İşletmeler muhasebeyi işletmenin çeşitli 
karar süreçlerinde yönlendirici bilgi olarak 
kullanmaktadırlar. 

,120 ,362 ,021 ,872 _,157 ,230 

İşletmeler muhasebeyi yasal zorunluluk 
nedeniyle   kullanmaktadırlar.            ,099 ,451 ,126 ,337 _,293* ,023 

İşletmeler muhasebe kayıtlarının 
düzenlenmesi esnasında yasal 
yükümlülüklerden kaçınmak amacıyla 
muhasebecileri yönlendirmektedirler           

_,275* ,034 _,168 ,200 _,176 ,178 

        * %5 önem düzeyinde istatistik bakımından anlamlı 

 

3.2.5.2. Muhasebe kayıtlarında belge düzenine ilişkin görüşler  

Bilindiği gibi işletmelerin her türlü işlem ve kayıtlarının belgelere dayanması gerekir. Bir 

kısım işlemlerin belgesiz yapılması ve defterlere yansıtılmamasına kayıt dışı işlem denir. Bir 

işletmede kayıt dışı işlemlerin olması, o işletmenin defter kayıtlarının gerçek durumu 

göstermesini engeller. 

Kayıt dışı işlemler fatura almamak, fatura düzenlememek veya mevcut olan faturayı 

gizlemek suretiyle satış hasılatını gizleyerek, vergi kaçırma amacı ile yapılır. 

İşlemin, gerçekleşme tarihinden önce veya sonraki bir tarih itibariyle kaydedilmesi de 

gizli bir amacın varlığını gösterir.Mal stoklarının fazla görünmemesi için yıl sonlarında alınan 

malların kaydının bilanço gününden sonraya bırakılması veya işletmenin likit durumunu iyi 

göstermek amacıyla bilanço kapandıktan sonra gelecek naktin önceden kaydedilmesi gibi. 
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İşletme faaliyetlerine ilişkin verilerin, muhasebeye tam ve doğru olarak yansıtılıp 

yansıtılmadığını test etmek amacıyla  geliştirilen yargılara  verilen cevaplardan,  ankete katılan 

meslek mensuplarının ;  

“Kayıt edilmek üzere muhasebeciye getirilen  belgeler  işletmelerin yapmış oldukları 

işlemlerin gerçek durumunu tamamen yansıtmamaktadır” görüşüne %60 (%50+%10)’nın 

katıldığı, %31,7’inin katılmadığı, %8,3’ünün ise görüş bildirmediği ,  

“İşletmeler tüm işlemlerini  belgelere dayandırarak defterlere yansıtmaktadırlar”  

görüşüne  %26,7’sinin katıldığı, %61,7 (%45,0 + %16,7)’sinin katılmadığı,  %11,7’sinin ise 

görüş bildirmediği,  

“Tüm işlemler işlemin gerçekleştiği tarihte yapılmakta, dönem kayması 

yapılmamaktadır” görüşüne  %51,6’sının katıldığı,  %40 (%31,7+%8,3)’ının katılmadığı,       

%8,3’ ünün ise görüş bildirmediği tespit edilmiştir.  

Tablo 3.14’de görüldüğü gibi bu sonuçlara göre, işletmelerin büyük bir çoğunluğunun 

yapmış oldukları işlemlerin gerçek durumu yansıtmadığı, tüm işlemlerin belgelere 

dayandırılarak defterlere yansıtılmadığı,  %40 oranında   dönem kayması yapıldığı, bu 

sonuçların kayıt dışı işlemlerin varlığının ve muhasebe ilkelerinden tarafsızlık ve 

belgelendirme kavramına uyulmadığının bir göstergesi olduğu söylenebilir.    

 
   Tablo 3.14. Muhasebe Kayıtlarında Belge Düzenine İlişkin Görüşlerin Yüzde Değerleri   (N=60) 

 

Tüm işlemler işlemin gerçekleştiği 
tarihte yapılmakta, dönem kayması 
yapılmamaktadır. 

8,3 31,7 8,3 48,3 3,3 

 

Muhasebe kayıtlarında belge düzeni ile ilgili olarak geliştirilen yargılar arasında   ilişki 

olup olmadığı korelasyon analizi ile araştırılmıştır. 

Tablo 3.15’te görüleceği üzere, analize göre,  “Kayıt edilmek üzere muhasebeciye 

getirilen  belgeler  işletmelerin yapmış oldukları işlemlerin gerçek durumunu tamamen 

yansıtmamaktadır” yargısı  ile “İşletmeler tüm işlemlerini  belgelere dayandırarak defterlere 

yansıtmaktadırlar” yargısı arasında  %0 önem düzeyinde  istatistiki bakımdan çok anlamlı 

Yöneltilen Sorular 
Tamamen 

Katılmıyorum 
% 

Katılmıyorum 
% 

Kararsızım    
% 

Katılıyorum 
% 

Tamamen 
Katılıyorum 

% 

Kayıt edilmek üzere muhasebeciye 
getirilen  belgeler  işletmelerin 
yapmış oldukları işlemlerin gerçek 
durumunu tamamen 
yansıtmamaktadır. 

6,7 25,0 8,3 50,0 10,0 

İşletmeler tüm işlemlerini belgelere 
dayandırarak defterlere 
yansıtmaktadırlar.  

16,7 45,0 11,7 25,0 1,7 
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negatif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Yani meslek mensupları, işletmeler tüm işlemlerini 

belgelere dayandırarak yansıtmadıklarından kaydedilmek üzere muhasebeciye getirilen 

belgelerin de işletmelerin yapmış oldukları işlemlerin  gerçek durumunu yansıtmadığını 

düşünmektedirler.  

Ayrıca, “Kayıt edilmek üzere muhasebeciye getirilen  belgeler  işletmelerin yapmış 

oldukları işlemlerin gerçek durumunu tamamen yansıtmamaktadır” yargısı  ile “Tüm işlemler 

işlemin gerçekleştiği tarihte yapılmakta, dönem kayması yapılmamaktadır” yargısı arasında %0 

önem düzeyinde istatistiki bakımdan çok anlamlı negatif  bir ilişki olduğu saptanmıştır. Yani 

meslek mensupları, kayıt edilmek üzere muhasebeciye getirilen belgelerin  işletmelerin yapmış 

oldukları işlemlerin  gerçek durumunu yansıtmadığını, bu nedenle tüm işlemlerin de işlemin 

gerçekleştiği tarihte yapılmadığını ve   dönem kayması yapıldığını  düşünmektedirler.  

  “İşletmeler tüm işlemlerini  belgelere dayandırarak defterlere yansıtmaktadırlar” yargısı 

ile “Tüm işlemler işlemin gerçekleştiği tarihte yapılmakta, dönem kayması yapılmamaktadır” 

yargısı arasında %0 önem düzeyinde istatistiki bakımdan  çok anlamlı pozitif bir ilişki olduğu  

saptanmıştır. Başka bir deyişle, meslek mensupları  İşletmelerin  tüm işlemlerini belgelere 

dayandırarak yansıtmaları halinde dönem kayması yapılmayacağını düşünmektedirler. 

 

Tablo 3.15.Belge Düzeni ile Muhasebede Kayıt Düzeni  Arasındaki  İlişki (N=60) 
 

 

Belgeler İşlemlerin 
Gerçek Durumunu 
Yansıtmamaktadır 

Tüm İşlemler Belgelere 
Dayandırılmaktadır  

 

Korelasyon 
Katsayısı 

Anlamlılık 
Düzeyi 

Korelasyon 
Katsayısı 

Anlamlılık 
Düzeyi 

Kayıt edilmek üzere muhasebeciye getirilen 
belgeler  işletmelerin yapmış oldukları 
işlemlerin gerçek durumunu tamamen 
yansıtmamaktadır. 

1 , _,415** ,001 

İşletmeler tüm işlemlerini  belgelere 
dayandırarak defterlere yansıtmaktadırlar.  _,415** ,001 1 , 

Tüm işlemler işlemin gerçekleştiği tarihte 
yapılmakta, dönem kayması 
yapılmamaktadır. 

_,416** ,001 ,423** ,001 

           ** %1 önem düzeyinde istatistik bakımından anlamlı 

 

3.2.5.3. Denetimin muhasebe kayıtlarına etkisine ilişkin görüşler  

Bir işletmenin denetlenmesinde o işletmenin muhasebe düzeni ve iç kontrol sisteminin 

önemi bilinmektedir. Böyle bir ortam içinde iyi planlanmış ve iyi uygulanan bir denetim 

çalışması hata ve hileleri ortaya çıkarmakla kalmaz, denetimin yaptığı psikolojik baskı ile 

gelecekteki hata ve hileler de önlenmiş olur.  
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“Muhasebe kayıtları ve mali tablolardaki düzensizlikler bir gün  mutlaka denetlenir ve 

ortaya çıkar” düşüncesi ilgili elemanları bu tür hata ve hileleri  yapmaktan alıkoyar.  

İşletmeler muhasebeyi daha çok yasal  zorunluluk nedeniyle kullandıklarına göre,  vergi 

inceleme oranının düşük olması, işletmeleri  yasal yükümlülüklerinden dolayı  beyanlarını 

eksik veya hiç vermemeye sevk edip etmeyeceğini test etmek amacıyla  geliştirilen yargılara 

verilen cevaplardan,  ankete katılan meslek mensuplarının;   “Vergi inceleme oranının düşük 

olması işletmeleri nasıl olsa denetlenmeyiz düşüncesiyle bilgilerini eksik veya hiç vermemeye 

sevk etmektedir.” yargısına  %50 (%38.3+%11,7)’sinin katıldığı , %40’ının katılmadığı,         

%10’nun ise görüş bildirmediği tespit edilmiştir.  

Tablo 3.16’da görüldüğü gibi, bu durumda vergi inceleme oranının düşük olması 

işletmeleri, yasal yükümlülüklerinden kaçınmak amacıyla beyanlarını eksik veya hiç 

vermemeye sevk ettiği  anlaşılmaktadır.  

Buna göre, muhasebede vergi yönünden denetimin artırılması işletmeleri muhasebe 

kayıtlarını gerçeğe uygun olarak düzenlemeye sevk edecektir sonucunu çıkarabiliriz.  

Diğer taraftan muhasebe kayıtlarının işletmenin gerçek durumunu yansıtmasını sağlaması 

için bağımsız denetim elemanlarının kullanılması  vergi inceleme oranının düşük olması 

nedeniyle ortaya çıkan olumsuz durumu önleyeceği düşünülmektedir.  

Bağımsız denetim (independent auditing), serbest meslek sahibi olarak kendi adına 

çalışan veya bir denetim şirketinin ortağı olan kişiler tarafından işletmelerin mali tablolarının 

genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluk derecesini belirlemek amacıyla yapılan 

denetim çalışmasıdır. 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik 

ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 2.maddesinde, gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve 

işletmelerin mali tablolarının denetimini yapma yetkisi, serbest muhasebeci mali müşavirlere 

ve yeminli mali müşavirlere verilmiştir. 

Bağımsız denetim finansal tabloların güvenilirliğini arttırır, işletme yönetimi ve işletmede 

çalışanların sahtekarlık yapma eğilimlerinin kısılmasına yardımcı olur,  denetlenmiş finansal 

tablolar resmi kurumlara sunulan finansal rapor ve vergi beyannamelerine temel 

oluşturduklarından, bu bildirimlerin güvenilirliği arttırılmış ve böylece devlet tarafından 

yapılabilecek bir vergi denetiminin yapılma olasılığı azalmış olur, denetlenen işletmenin 

muhasebe kayıtlarındaki maddi hataları ortaya çıkarır ve bu sayede gelirlerin ve giderlerin 

doğru olarak gösterilebilmesine yardımcı olur.  

İşletmelerin bağımsız denetimi talep etme amaçlarını ve bağımsız denetimin olmasının 

muhasebenin temel kavramları ve muhasebe standartlarının uygulamada yerleşmesini 

sağlamada rolü olup olmadığını test etmek amacıyla, 



 211

“İşletmelerde bağımsız denetim yasal zorunluluk nedeniyle talep edilmektedir. 

Muhasebenin Temel Kavramları ve Muhasebe Standartlarının uygulamada yerleşmesi ve 

güvenilir finansal tabloların düzenlenmesinin sağlanması için bağımsız denetimin yasal 

sınırları genişletilmelidir “   şeklinde geliştirilen yargıya,   ankete katılan meslek mensuplarının  

%85 (%66,7+%18,3)’inin katıldığı, %8,4’ünün katılmadığı, %6,7’sinin ise görüş bildirmediği 

anlaşılmaktadır.  

Tablo 3.16’da da görüldüğü gibi, buna göre, bağımsız denetimin  muhasebenin temel 

kavramları ve muhasebe standartlarının uygulamada yerleşmesinin sağlanmasında rolünün 

büyük olduğu ancak bunun için yasal zorunluluk olması halinde işletmelerin bağımsız denetimi 

talep ettikleri bu nedenle bağımsız denetimin yasal sınırlarının geliştirilmesinin gerektiği 

sonucuna varabiliriz.  
 

  Tablo 3.16 Denetimin Muhasebe Kayıtlarına Etkisine İlişkin Görüşlerin Yüzde Değerleri (N=60) 

Vergi inceleme oranının düşük olması 
işletmeleri nasıl olsa denetlenmeyiz 
düşüncesiyle bilgilerini eksik veya hiç 
vermemeye sevk etmektedir.                  

13,3 26,7 10,0 38,3 11,7 

İşletmelerde bağımsız denetim yasal 
zorunluluk nedeniyle talep edilmektedir. 
Muhasebenin Temel Kavramları ve 
Muhasebe Standartlarının uygulamada 
yerleşmesi ve güvenilir finansal 
tabloların düzenlenmesinin sağlanması 
için bağımsız denetimin yasal sınırları 
genişletilmelidir    

1,7 6,7 6,7 66,7 18,3 

Denetim ile muhasebe kayıtları arasında ilişki olup olmadığı korelasyon analizi ile 

araştırılmış, Tablo 3.17’de görüleceği üzere aşağıdaki sonuçlar saptanmıştır.  

“Vergi inceleme oranının düşük olması işletmeleri nasıl olsa denetlenmeyiz düşüncesiyle 

bilgilerini eksik veya hiç vermemeye sevk etmektedir.” yargısı ile “İşletmeler muhasebe 

kayıtlarının düzenlenmesi esnasında yasal yükümlülüklerden kaçınmak amacıyla  

muhasebecileri yönlendirmektedirler” yargısı arasında %1 önem düzeyinde istatistiki 

bakımdan anlamlı pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Yani ankete katılan meslek mensupları,  

vergi inceleme oranının düşük olmasının  işletmeleri nasıl olsa denetlenmeyiz düşüncesiyle 

bilgilerini eksik vermeye veya hiç vermemeye sevk ettiğinden yasal yükümlülükten kaçınmak 

amacıyla da muhasebecileri yönlendirdiklerini düşünmektedirler.  

Yöneltilen Sorular 
Tamamen 

Katılmıyorum
% 

Katılmıyorum 
% 

Kararsızım  
% 

Katılıyorum 
% 

Tamamen 
Katılıyorum 

% 
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  “Vergi inceleme oranının düşük olması işletmeleri nasıl olsa denetlenmeyiz 

düşüncesiyle bilgilerini   eksik veya hiç vermemeye sevk etmektedir”   yargısı ile “Kayıt 

edilmek üzere muhasebeciye getirilen  belgeler  işletmelerin yapmış oldukları işlemlerin gerçek 

durumunu tamamen yansıtmamaktadır” yargısı arasında %4 önem düzeyinde anlamlı pozitif  

bir ilişki saptanmıştır. Yani ankete katılan meslek mensupları,  vergi inceleme oranının düşük 

olması işletmeleri nasıl olsa denetlenmeyiz düşüncesiyle bilgilerini eksik vermeye veya hiç 

vermemeye sevk ettiğinden kayıt edilmek üzere muhasebeciye getirilen belgelerin de 

işletmelerin yapmış oldukları işlemlerin gerçek durumunu yansıtmadığını düşünmektedirler.     

 “Vergi inceleme oranının düşük olması işletmeleri nasıl olsa denetlenmeyiz düşüncesiyle 

bilgilerini   eksik veya hiç vermemeye sevk etmektedir”   yargısı ile “İşletmeler tüm işlemlerini  

belgelere dayandırarak defterlere yansıtmaktadırlar” yargısı arasında %0 önem düzeyinde 

istatistiki bakımdan  çok anlamlı negatif  bir ilişki  bulunmuştur.  Yani meslek mensupları,  

vergi inceleme oranının düşük olması işletmeleri nasıl olsa denetlenmeyiz düşüncesiyle 

bilgilerini eksik vermeye veya hiç vermemeye sevk ettiğinden,  işletmelerin  tüm işlemlerini 

belgelere  dayandırarak defterlere yansıtmadıklarını belirtmektedirler.  

“İşletmelerde bağımsız denetim yasal zorunluluk nedeniyle talep edilmektedir. 

Muhasebenin Temel Kavramları ve Muhasebe Standartlarının uygulamada yerleşmesi ve 

güvenilir finansal tabloların düzenlenmesinin sağlanması için bağımsız denetimin yasal 

sınırları genişletilmelidir”   yargısı ile “Ülkemizde işletmeler daha çok Muhasebe İlkeleri ve 

Muhasebe Standartlarına göre değil  Vergi  Mevzuatına uygun şekilde muhasebelerini  

tutmaktadırlar “ yargısı arasında   %1 önem düzeyinde istatistiki bakımdan anlamlı pozitif bir 

ilişki tespit edilmiştir.  Başka bir deyişle , ankete katılan meslek mensupları ülkemizde 

işletmelerin  daha çok Muhasebe İlkeleri ve Muhasebe Standartlarına göre değil  Vergi  

Mevzuatına uygun şekilde muhasebelerini  tutmaları nedeniyle bağımsız denetimi de yasal 

zorunluluk olması halinde talep ettikleri   Muhasebenin Temel Kavramları ve Muhasebe 

Standartlarının uygulamada yerleşmesi ve güvenilir finansal tabloların düzenlenmesinin 

sağlanması için bağımsız denetimin yasal sınırlarının genişletilmesi gerektiğini  

düşünmektedirler.  

“İşletmelerde bağımsız denetim yasal zorunluluk nedeniyle talep edilmektedir. 

Muhasebenin Temel Kavramları ve Muhasebe Standartlarının uygulamada yerleşmesi ve 

güvenilir finansal tabloların düzenlenmesinin sağlanması için bağımsız denetimin yasal 

sınırları genişletilmelidir” yargısı ile “Ticari kârdan  mali kâra geçiş uygulamaları vergi 

mevzuatına uygun hazırlandığından, muhasebe   standartlarına uyulmamakta ve kayıt dışılığa 

yol açmaktadır.” yargısı arasında %4 önem düzeyinde  istatistiki bakımdan anlamlı pozitif  bir 
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ilişki olduğu tespit edilmiştir. Başka bir deyişle meslek mensupları, ticari kârdan  mali kâra 

geçiş uygulamalarının vergi mevzuatına uygun hazırlanması nedeniyle muhasebe   

standartlarına uyulmadığı  ve kayıt dışılığa yol açtığını,  Muhasebenin Temel Kavramları ve 

Muhasebe Standartlarının uygulamada yerleşmesi ve güvenilir finansal tabloların 

düzenlenmesinin sağlanması için bağımsız denetimin yasal sınırlarının  genişletilmesi 

gerektiğini düşünmektedirler.  

        Tablo 3.17. Denetim İle Muhasebede Kayıt Düzeni  Arasındaki İlişki (N=60) 
 

 

Vergi inceleme oranının 
düşüklüğü bilgilerin 

eksik verilmesine sevk 
etmektedir 

Bağımsız denetimin 
yasal sınırları 

genişletilmelidir 

 
Korelasyon 
Katsayısı 

Anlamlılık 
Düzeyi  

Korelasyon 
Katsayısı 

Anlamlılık 
Düzeyi  

İşletmeler muhasebe kayıtlarının 
düzenlenmesi esnasında yasal 
yükümlülüklerden kaçınmak amacıyla  
muhasebecileri yönlendirmektedirler    

,326* ,011 _,011 ,931 

Kayıt edilmek üzere muhasebeciye getirilen  
belgeler  işletmelerin yapmış oldukları 
işlemlerin gerçek durumunu tamamen 
yansıtmamaktadır. 

,258* ,046 ,086 ,511 

İşletmeler tüm işlemlerini  belgelere 
dayandırarak defterlere yansıtmaktadırlar.  _,424** ,001 _,118 ,370 

Vergi inceleme oranının düşük olması 
işletmeleri nasıl olsa denetlenmeyiz 
düşüncesiyle bilgilerini eksik veya hiç 
vermemeye sevk etmektedir.                  

1 , ,191 ,144 

Tüm işlemler işlemin gerçekleştiği tarihte 
yapılmakta, dönem kayması yapılmamaktadır. _,022 ,869 ,137 ,297 

Düzenlenen aynı finansal tablodan hem 
işletmenin  sahip ve ortakları, yöneticileri, 
işletmeye borç verenler hem de resmi 
kurumlar ihtiyaç  duydukları  doğru bilgileri 
alabilirler.                                                       

,049 ,710 ,145 ,270 

Ülkemizde işletmeler daha çok Muhasebe 
İlkeleri ve Muhasebe Standartlarına göre değil  
Vergi  Mevzuatına uygun şekilde 
muhasebelerini  tutmaktadırlar          

,061 ,643 ,306* ,017 

Uygulamadaki muhasebe standartları ile vergi 
mevzuatı arasında uyumsuzluk vardır.      ,205 ,116 ,190 ,146 

Ticari kârdan  mali kâra geçiş uygulamaları 
vergi mevzuatına uygun hazırlandığından, 
muhasebe   standartlarına uyulmamakta ve 
kayıt dışılığa yol açmaktadır.                                 

_,122 ,352 ,265* ,041 

İşletmelerde bağımsız denetim yasal 
zorunluluk nedeniyle talep edilmektedir. 
Muhasebenin Temel Kavramları ve Muhasebe 
Standartlarının uygulamada yerleşmesi ve 
güvenilir finansal tabloların düzenlenmesinin 
sağlanması için bağımsız denetimin yasal 
sınırları 

,191 ,144 1 , 

* %5 önem düzeyinde istatistik bakımından anlamlı 
** %1 önem düzeyinde istatistik bakımından anlamlı 
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Tablo 3.18’de görüleceği üzere, yine aynı analizle  bağımsız denetim konusundaki 

görüşlerin  muhasebecilerin özelliklerine göre değişip değişmediği araştırılmış ve “İşletmelerde 

bağımsız denetim yasal zorunluluk nedeniyle talep edilmektedir. Muhasebenin Temel 

Kavramları ve Muhasebe Standartlarının uygulamada yerleşmesi ve güvenilir finansal 

tabloların düzenlenmesinin sağlanması için bağımsız denetimin yasal sınırları 

genişletilmelidir” yargısı ile  meslek mensuplarının hem unvanları hem de eğitim durumları 

arasında  %0 önem düzeyinde istatistiki bakımdan  çok anlamlı pozitif bir ilişki saptanmıştır. 

Yani, meslek mensuplarının eğitim durumları ve unvanları yükseldikçe bağımsız denetimin 

yasal sınırlarının genişletilmesi gerektiği düşüncesi artmaktadır.  

 

  Tablo 3.18. Bağımsız Denetim Konusundaki Görüşler ile  Muhasebecilerin Unvan,Öğrenim  Durumu 
ve Mesleki Deneyimi  Arasındaki İlişki (N=60) 

 
  Unvan       Eğitim Durumu Mesleki Deneyim 

  

Korelasyon 
Katsayısı 

Anlamlılık 
Düzeyi 

Korelasyon 
Katsayısı 

Anlamlılık 
Düzeyi  

Korelasyon 
Katsayısı 

Anlamlılık 
Düzeyi  

İşletmelerde bağımsız denetim 
yasal zorunluluk nedeniyle talep 
edilmektedir. Muhasebenin 
Temel Kavramları ve Muhasebe 
Standartlarının uygulamada 
yerleşmesi ve güvenilir finansal 
tabloların düzenlenmesinin 
sağlanması için bağımsız 
denetimin yasal sınırları 
genişletilmelidir.  

,352** ,006 ,339** ,008 _,032 ,808 

       ** %1 önem düzeyinde istatistik bakımından anlamlı 
 

3.2.5.4. Muhasebe İlke ve Standartlarına uyulup uyulmadığı yönünde görüşler  

Muhasebe, mali raporlar aracılığıyla işletme ile ilgili çeşitli kişi ve kuruluşların 

birbirinden farklı olan bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır.Bu ihtiyaçların giderilmesinde 

bütün ilgili kişi ve kurumların ortak bilgi ihtiyaçları dikkate alınmalıdır. Mali tabloların 

işletmenin faaliyetlerini ve ekonomik gerçeklerini; açık, uygun olarak, anlaşılabilir biçimde 

tarafsızca karşılaştırılabilir bir anlayış içinde ve tam olarak yansıtması istenir. Bu nedenle, 

finansal bilgilerin gerek üretilmesi, gerekse ilgili kişi ve kuruluşlara sunulması sırasında 

“muhasebe standartları” adı verilen kurallar göz önünde bulundurulmalıdır. Muhasebe 

standartları dikkate alınmadan hazırlanan mali tablolar; nicelik ve nitelik yönünden yetersizliği 

nedeniyle, yanlış değerlendirmelere ve kararlara yol açabilir.  

Düzenlenen finansal tabloların doğru,güvenilir ve tarafsız olup olmadıklarını test etmek 

amacıyla geliştirilen yargılara verilen cevaplardan, ankete katılan meslek mensuplarının;  
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“Düzenlenen aynı finansal tablodan hem işletmenin  sahip ve ortakları, yöneticileri, 

işletmeye borç verenler hem de resmi kurumlar ihtiyaç  duydukları  doğru bilgileri alabilirler.”  

görüşüne %40’nın katıldığı, %46,7 (%11,7+%35)’sinin katılmadığı, %13.3’ünün ise görüş 

bildirmediği,  

“Ülkemizde işletmeler daha çok Muhasebe İlkeleri ve Muhasebe Standartlarına göre 

değil  Vergi  Mevzuatına uygun şekilde muhasebelerini  tutmaktadırlar“ görüşüne %60           

(%48,3+%11,7)’ının katıldığı, %30’unun katılmadığı, %10’unun ise görüş bildirmediği,  

“Uygulamadaki muhasebe standartları ile vergi mevzuatı arasında uyumsuzluk vardır.” 

Görüşüne %66,6 (%63,3+%3,3)’sının katıldığı, %18,4’ünün katılmadığı,  %15’inin görüş 

bildirmediği,  

  “Ticari kârdan mali kâra geçiş uygulamaları vergi mevzuatına uygun hazırlandığından, 

muhasebe standartlarına uyulmamakta ve kayıt dışılığa yol açmaktadır.” görüşüne % 41,6     

(% 38,3+% 3,3)’sının katıldığı, %31,7’sinin katılmadığı, %26,7’sinin ise görüş bildirmediği 

tespit edilmiştir.  

Tablo 3.19’da da görüldüğü gibi, bu verilere göre, işletmeler tarafından düzenlenen 

finansal tabloların  işletme ile ilgili çeşitli kişi ve kuruluşların birbirinden farklı olan bilgi 

ihtiyaçlarını karşılamadığı, bu ihtiyaçların giderilmesinde bütün ilgili kişi ve kurumların ortak 

bilgi ihtiyaçlarını dikkate almadığı, bu sonuca göre  işletmelerin muhasebe ilke ve 

standartlarına uymadıkları bu nedenle de finansal tabloların güvenilir olmadıkları, farklı 

menfaat gruplarına farklı tablolar düzenlendiği anlaşılmaktadır.                                          

 Muhasebenin,  muhasebe ilke ve muhasebe standartlarından çok vergi mevzuatına uygun 

şekilde tutulduğu ve bunun kayıtdışılığa yol açtığı,  uygulamada vergi mevzuatı ile muhasebe 

standartları arasında uyumsuzluk olmasının bu durumun ortaya çıkmasına etkisi olduğu 

düşünülebilir.              
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                       Tablo 3.19.Muhasebe İlke ve Standartlarına Uyulup Uyulmadığı Yönünde Görüşlere 
                         İlişkin Yüzde Değerler (N=60)    

Düzenlenen aynı finansal tablodan hem 
işletmenin  sahip ve ortakları, 
yöneticileri, işletmeye borç verenler hem 
de resmi kurumlar ihtiyaç  duydukları 
doğru bilgileri alabilirler.                           

11,7 35,0 13,3 31,7 8,3 

Ülkemizde işletmeler daha çok Muhasebe 
İlkeleri ve Muhasebe Standartlarına göre 
değil  Vergi  Mevzuatına uygun şekilde 
muhasebelerini  tutmaktadırlar          

3,3 26,7 10,0 48,3 11,7 

Uygulamadaki muhasebe standartları ile 
vergi mevzuatı arasında uyumsuzluk 
vardır.      

1,7 16,7 15,0 63,3 3,3 

Ticari kârdan mali kâra geçiş 
uygulamaları vergi mevzuatına uygun 
hazırlandığından, muhasebe 
standartlarına uyulmamakta ve 
kayıtdışılığa yol açmaktadır. 

1,7 30,0 26,7 38,3 3,3 

Muhasebe İlke ve Standartlarına uyulup uyulmadığı yönünde görüşler ile belge düzenine 

ilişkin  görüşler arasındaki ilişki korelasyon analizi ile araştırılmış, Tablo 3.20’den görüleceği 

üzere aşağıdaki sonuçlar saptanmıştır.  

 “Düzenlenen aynı finansal tablodan hem işletmenin  sahip ve ortakları, yöneticileri, 

işletmeye borç  verenler hem de resmi kurumlar ihtiyaç  duydukları  doğru bilgileri alabilirler “ 

yargısı ile “Kayıt edilmek üzere muhasebeciye getirilen  belgeler  işletmelerin yapmış oldukları 

işlemlerin gerçek durumunu tamamen yansıtmamaktadır.“ yargısı arasında %0 önem 

düzeyinde istatistiki bakımdan çok anlamlı negatif bir ilişki bulunmaktadır. Yani, ankete 

katılan meslek mensupları,  kayıt edilmek üzere muhasebeciye getirilen  belgelerin  

işletmelerin yapmış oldukları işlemlerin gerçek durumunu tamamen yansıtmaması nedeniyle   

düzenlenen aynı finansal tablodan hem işletmenin  sahip ve ortakları, yöneticileri, işletmeye 

borç  verenler hem de resmi kurumların  ihtiyaç  duydukları  doğru bilgileri alamayacaklarını 

düşünmektedirler.  

  “Düzenlenen aynı finansal tablodan hem işletmenin  sahip ve ortakları, yöneticileri, 

işletmeye borç  verenler hem de resmi kurumlar ihtiyaç  duydukları  doğru bilgileri alabilirler. 

“yargısı ile “Tüm işlemler işlemin gerçekleştiği tarihte yapılmakta, dönem kayması 

yapılmamaktadır.“ yargısı arasında %0 önem düzeyinde istatistiki bakımdan çok anlamlı 

pozitif  bir ilişki tespit edilmiştir. Yani  ankete katılan meslek mensupları tarafından, tüm 

işlemlerin  işlemin gerçekleştiği tarihte yapılması ve dönem kayması yapılmaması halinde  

düzenlenen aynı finansal tablodan hem işletmenin  sahip ve ortakları, yöneticileri, işletmeye 

Yöneltilen Sorular 
Tamamen 

Katılmıyorum
% 

Katılmıyorum 
% 

Kararsızım  
% 

Katılıyorum 
% 

Tamamen 
Katılıyorum 

% 
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borç  verenler hem de resmi kurumların  ihtiyaç  duydukları  doğru bilgileri alabilecekleri  

düşünülmektedir.  

  “Düzenlenen aynı finansal tablodan hem işletmenin  sahip ve ortakları, yöneticileri, 

işletmeye borç  verenler hem de resmi kurumlar ihtiyaç  duydukları  doğru bilgileri alabilirler “ 

yargısı ile “Ülkemizde işletmeler daha çok Muhasebe İlkeleri ve Muhasebe Standartlarına göre 

değil  Vergi  Mevzuatına uygun şekilde muhasebelerini  tutmaktadırlar” yargısı arasında %2 

önem düzeyinde istatistiki bakımdan  anlamlı negatif  bir ilişki saptanmıştır. Başka bir deyişle 

ankete katılan meslek mensupları tarafından, ülkemizde işletmelerin daha çok Muhasebe 

İlkeleri ve Muhasebe Standartlarına göre değil Vergi Mevzuatına uygun şekilde 

muhasebelerini  tutmaları nedeniyle  düzenledikleri  aynı finansal tablodan hem işletmenin  

sahip ve ortakları, yöneticileri, işletmeye borç  verenler hem de resmi kurumların  ihtiyaç  

duydukları  doğru bilgileri alamayacakları düşünülmektedir.   

  “Ülkemizde işletmeler daha çok Muhasebe İlkeleri ve Muhasebe Standartlarına göre 

değil  Vergi  Mevzuatına uygun şekilde muhasebelerini  tutmaktadırlar“  yargısı ile “İşletmeler 

muhasebe kayıtlarının düzenlenmesi esnasında yasal yükümlülüklerden kaçınmak amacıyla  

muhasebecileri yönlendirmektedirler” yargısı arasında %4 önem düzeyinde istatistiki 

bakımdan anlamlı pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Yani  ankete katılan meslek mensupları,  

ülkemizde işletmelerin daha çok Muhasebe İlkeleri ve Muhasebe Standartlarına göre değil  

Vergi  Mevzuatına uygun şekilde muhasebelerini  tutmaları nedeniyle  muhasebe kayıtlarının 

düzenlenmesi esnasında yasal yükümlülüklerden kaçınmak amacıyla  muhasebecileri 

yönlendirdiklerini düşünmektedirler.                                                              

“Ülkemizde işletmeler daha çok Muhasebe İlkeleri ve Muhasebe Standartlarına göre 

değil  Vergi  Mevzuatına uygun şekilde muhasebelerini  tutmaktadırlar“  yargısı ile “Tüm 

işlemler işlemin gerçekleştiği tarihte yapılmakta, dönem kayması yapılmamaktadır” yargısı 

arasında %2 önem düzeyinde istatistiki bakımdan  anlamlı negatif  bir ilişki saptanmıştır.  Yani 

ankete katılan meslek mensupları,  ülkemizde işletmelerin daha çok Muhasebe İlkeleri ve 

Muhasebe Standartlarına göre değil  Vergi  Mevzuatına uygun şekilde muhasebelerini  

tutmaları nedeniyle Tüm işlemlerin  işlemin gerçekleştiği tarihte yapılmadığını, dönem 

kayması yapıldığını belirtmektedirler.   

 “Ülkemizde işletmeler daha çok Muhasebe İlkeleri ve Muhasebe Standartlarına göre 

değil  Vergi  Mevzuatına uygun şekilde muhasebelerini  tutmaktadırlar“  yargısı ile 

“Uygulamadaki muhasebe standartları ile vergi mevzuatı arasında uyumsuzluk vardır”    

yargısı arasında %3 önem düzeyinde istatistiki bakımdan anlamlı pozitif bir ilişki tespit 

edilmiştir. Yani, ankete katılan meslek mensupları,  uygulamadaki muhasebe standartları ile 
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vergi mevzuatı arasında uyumsuzluk olduğundan  ülkemizde işletmelerin  daha çok Muhasebe 

İlkeleri ve Muhasebe Standartlarına göre değil  Vergi  Mevzuatına uygun şekilde 

muhasebelerini  tuttuklarını düşünmektedirler.   

“Uygulamadaki muhasebe standartları ile vergi mevzuatı arasında uyumsuzluk vardır.“ 

yargısı ile “İşletmeler tüm işlemlerini  belgelere dayandırarak defterlere yansıtmaktadırlar.” 

yargısı arasında %2 önem düzeyinde istatistiki bakımdan  anlamlı negatif bir ilişki 

bulunmuştur. Başka bir deyişle meslek mensupları,  Uygulamadaki muhasebe standartları ile 

vergi mevzuatı arasında uyumsuzluk olduğundan  İşletmelerin tüm işlemlerini  belgelere 

dayandırarak defterlere yansıtmadıklarını düşünmektedirler.      

 

    Tablo 3.20. Muhasebe İlke ve Standartları ile Muhasebede Kayıt Düzeni  Arasındaki İlişki (N=60) 
 

 

Finansal Tablolar Tüm 
Menfaat Gruplarının 
İhtiyaçlarına Cevap 

Verir 

Muhasebe Vergi 
Mevzuatına Uygun 

Olarak 
Tutulmaktadır. 

Muhasebe standartları ile 
vergi mevzuatı arasında 

uyumsuzluk vardır 

Mali kardan ticari kara 
geçiş uygulamalarında 

muhasebe standartlarına 
uyulmamaktadır 

 

Korelasyon 
Katsayısı 

Anlamlılık 
Düzeyi 

Korelasyon 
Katsayısı 

Anlamlılık 
Düzeyi 

Korelasyon 
Katsayısı 

Anlamlılık 
Düzeyi 

Korelasyon 
Katsayısı 

Anlamlılık 
Düzeyi 

İşletmeler muhasebe 
kayıtlarının düzenlenmesi 
esnasında yasal 
yükümlülüklerden kaçınmak 
amacıyla  muhasebecileri 
yönlendirmektedirler    

,080 ,544 ,266* ,040 ,050 ,704 _,067 ,609 

Kayıt edilmek üzere 
muhasebeciye getirilen 
belgeler  işletmelerin yapmış 
oldukları işlemlerin gerçek 
durumunu tamamen 
yansıtmamaktadır. 

_,397** ,002 ,192 ,142 ,091 ,488 _,036 ,783 

İşletmeler tüm işlemlerini 
belgelere dayandırarak 
defterlere yansıtmaktadırlar.  

,250 ,054 _,237 ,068 _,290* ,025 ,088 ,506 

Vergi inceleme oranının düşük 
olması işletmeleri nasıl olsa 
denetlenmeyiz düşüncesiyle 
bilgilerini eksik veya hiç 
vermemeye sevk etmektedir.      

_,049 ,710 ,061 ,643 ,205 ,116 _,122 ,352 

Tüm işlemler işlemin 
gerçekleştiği tarihte 
yapılmakta, dönem kayması 
yapılmamaktadır. 

,586** ,000 _,287* ,026 _,203 ,119 ,040 ,761 

      * %5 önem düzeyinde istatistik bakımından anlamlı 
       ** %1 önem düzeyinde istatistik bakımından anlamlı 

 

3.2.5.5. Muhasebecilerin sorumluluğuna ilişkin görüşler  

Gerek Vergi Usul Kanununun mükerrer 227. maddesi gerekse 3568 sayılı Kanunun 

12’nci maddesi ile Yeminli Mali Müşavirlere,  yaptıkları tasdikler nedeniyle ziyaa uğratılan 

vergiler ile cezalardan mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumluluk getirilmiş,  
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Serbest Muhasebeciler ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere böyle bir sorumluluk 

getirilmemiştir. Sadece 3568 sayılı Kanunun  48’inci maddesinde serbest muhasebeci ve 

serbest muhasebeci mali müşavirlere verilecek disiplin cezaları getirilmiştir. Ancak,  disiplin 

cezasının bağlı olunan Oda tarafından verilmesi esasının benimsenmesi nedeniyle meslek 

mensuplarının oyları ile seçilen Oda Disiplin Kurullarının esnek davranmaları ve 

müeyyidelerinin adeta uygulanamaz duruma dönüşmesi kaçınılmaz olacaktır.  

Serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirlerin tuttukları defterlerin 

doğruluğundan sorumlu tutulmamalarının muhasebenin gerçek durumu yansıtmaması ve 

kayıtdışılığa yol açmasına etkisinin olup olmayacağını test etmek amacıyla geliştirilen 

“Mevzuatın muhasebecilere, vergi beyannamelerinin imzalanması  ve tasdik işlemleri  

kapsamında sınırlı sorumluluk vermesi yani muhasebe işlemlerinin doğruluğundan sorumlu 

tutmaması muhasebenin gerçek durumu yansıtmamasına ve dolayısıyla kayıt dışılığa yol 

açmaktadır. “yargısına ankete katılan meslek mensuplarından %58,4 (%21.7+%36.7)’ü 

katıldığını, %36,7 (%30,0+% 6,7)’si katılmadığını bildirmiş, %5’i ise görüş bildirmemiştir.  

Tablo 3.21’de de görüleceği üzere, bu görüşlere göre, muhasebecilerin muhasebe 

işlemlerinin doğruluğundan sorumlu tutulmamalarının muhasebenin gerçek durumu 

yansıtmamasına ve kayıtdışılığa sebebiyet verdiğini söyleyebiliriz.  

 
Tablo 3.21. Muhasebecilerin Sorumluluğuna İlişkin Görüşlerin Yüzde Değerleri  (N=60) 
 
 

Mevzuatın muhasebecilere, vergi 
beyannamelerinin imzalanması  ve tasdik 
işlemleri  kapsamında sınırlı sorumluluk 
vermesi yani muhasebe işlemlerinin 
doğruluğundan sorumlu tutmaması 
muhasebenin gerçek durumu 
yansıtmamasına ve dolayısıyla kayıt 
dışılığa yol açmaktadır.    

6,7 30,0 5,0 36,7 21,7 

 

Muhasebecilerin sorumluluklarına  ilişkin  görüşler ile belge düzenine ilişkin  görüşler 

arasındaki ilişki  korelasyon analizi ile araştırılmış, Tablo 3.22’de  görüleceği üzere, aşağıdaki 

sonuçlar saptanmıştır.  

“”İşletmeler tüm işlemlerini  belgelere dayandırarak defterlere yansıtmaktadırlar” yargısı 

ile “Mevzuatın muhasebecilere, vergi beyannamelerinin imzalanması  ve tasdik işlemleri  

kapsamında sınırlı sorumluluk vermesi yani muhasebe işlemlerinin doğruluğundan sorumlu 

tutmaması muhasebenin gerçek durumu yansıtmamasına ve dolayısıyla kayıt dışılığa yol  

açmaktadır” yargısı arasında %0 önem düzeyinde istatistiki bakımdan çok anlamlı negatif  bir 

Yöneltilen Sorular 
Tamamen 

Katılmıyorum
% 

Katılmıyorum 
% 

Kararsızım  
% 

Katılıyorum 
% 

Tamamen 
Katılıyorum 

% 
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ilişki bulunmuştur. Yani,  Muhasebeciler muhasebe işlemlerinin  doğruluğundan sorumlu 

tutulmuş olsalardı işletmelerin  tüm işlemleri  belgelere dayandırılarak defterlere yansıtılırdı, 

kayıt dışılığa yol açmazdı  şeklinde düşünülmektedir.   

“Tüm işlemler işlemin gerçekleştiği tarihte  yapılmakta, dönem kayması 

yapılmamaktadır” yargısı ile “Mevzuatın muhasebecilere, vergi beyannamelerinin imzalanması  

ve tasdik işlemleri  kapsamında sınırlı sorumluluk vermesi yani muhasebe işlemlerinin 

doğruluğundan sorumlu tutmaması muhasebenin gerçek durumu yansıtmamasına ve 

dolayısıyla kayıt dışılığa yol  açmaktadır” yargısı arasında %2 önem düzeyinde anlamlı negatif  

bir ilişki bulunmuştur. Yani  tüm işlemlerin işlemin gerçekleştiği tarihte yapılmamasında ve 

dönem kayması yapılmasında, mevzuatın muhasebecileri muhasebe işlemlerinin 

doğruluğundan sorumlu tutmamasının etkisi olduğu düşünülmektedir. 

 

  Tablo 3.22. Muhasebecilerin Sorumluluğu ile Muhasebede Kayıt Düzeni Arasındaki İlişki (N=60) 
 

 

Belgeler İşlemlerin 
Gerçek Durumunu 
Yansıtmamaktadır 

Tüm İşlemler Belgelere 
Dayandırılmamaktadır  

Dönem Kayması 
Yapılmamaktadır. 

Mevzuatın muhasebecilere, vergi 
beyannamelerinin imzalanması  ve tasdik 
işlemleri  kapsamında sınırlı sorumluluk 
vermesi yani muhasebe işlemlerinin 
doğruluğundan sorumlu tutmaması 
muhasebenin gerçek durumu  
yansıtmamasına ve dolayısıyla kayıt 
dışılığa yol  açmaktadır.  

,169 ,196 _,432** ,001 _,295* ,022 

      * %5 önem düzeyinde istatistik bakımından anlamlı 
       ** %1 önem düzeyinde istatistik bakımından anlamlı 

 

Muhasebecilerin sorumluluğu ile Muhasebe İlke ve Standartları ve muhasebede kayıt 

düzeni arasındaki ilişkiye ilişkin görüşler arasındaki ilişki korelasyon analizi ile araştırılmış ve 

Tablo 3.23’te görüleceği üzere aşağıdaki sonuçlar saptanmıştır. 

“Düzenlenen aynı finansal tablodan hem işletmenin  sahip ve ortakları, yöneticileri, 

işletmeye borç  verenler hem de resmi kurumlar ihtiyaç  duydukları  doğru bilgileri alabilirler. 

“yargısı ile “Mevzuatın muhasebecilere, vergi beyannamelerinin imzalanması  ve tasdik 

işlemleri  kapsamında sınırlı sorumluluk vermesi yani muhasebe işlemlerinin doğruluğundan 

sorumlu tutmaması muhasebenin gerçek durumu yansıtmamasına ve dolayısıyla kayıt dışılığa 

yol açmaktadır” yargısı arasında %0 önem düzeyinde çok anlamlı negatif bir ilişki tespit 

edilmiştir.  Başka bir deyişle ankete katılan meslek mensupları, Mevzuatın muhasebecilere, 

vergi beyannamelerinin imzalanması  ve tasdik işlemleri  kapsamında sınırlı sorumluluk 

vermesi yani muhasebe işlemlerinin doğruluğundan sorumlu tutmaması muhasebenin gerçek 

durumunu yansıtmamasına ve dolayısıyla kayıt dışılığa yol açmasına sebebiyet verdiğinden 
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düzenlenen aynı finansal tablodan hem işletmenin  sahip ve ortakları, yöneticileri, işletmeye 

borç  verenler hem de resmi kurumların  ihtiyaç  duydukları  doğru bilgileri alamayacaklarını 

düşünmektedirler. 

 “Ülkemizde işletmeler daha çok Muhasebe İlkeleri ve Muhasebe Standartlarına göre 

değil  Vergi  Mevzuatına uygun şekilde muhasebelerini  tutmaktadırlar  “yargısı ile “Mevzuatın 

muhasebecilere, vergi beyannamelerinin imzalanması  ve tasdik işlemleri  kapsamında sınırlı 

sorumluluk vermesi yani muhasebe işlemlerinin doğruluğundan sorumlu tutmaması 

muhasebenin gerçek durumu yansıtmamasına ve dolayısıyla kayıt dışılığa yol 

açmaktadır”yargısı arasında %0 önem düzeyinde istatistiki bakımdan çok anlamlı pozitif bir 

ilişki bulunmuştur. Başka bir deyişle ankete katılan meslek mensupları, mevzuatın 

muhasebecileri muhasebe işlemlerinin doğruluğundan sorumlu tutmaması nedeniyle  

muhasebenin gerçek durumu yansıtmamasına ve dolayısıyla kayıt dışılığa yol açmasına 

sebebiyet verdiği bu nedenle de ülkemizde işletmelerin daha çok Muhasebe İlkeleri ve 

Muhasebe Standartlarına göre değil  Vergi  Mevzuatına uygun şekilde muhasebelerini  

tuttuklarını  düşünmektedirler. 

“Uygulamadaki muhasebe standartları ile vergi mevzuatı arasında uyumsuzluk vardır” 

yargısı ile “Mevzuatın muhasebecilere, vergi beyannamelerinin imzalanması  ve tasdik 

işlemleri  kapsamında sınırlı sorumluluk vermesi yani muhasebe işlemlerinin doğruluğundan 

sorumlu tutmaması muhasebenin gerçek durumu yansıtmamasına ve dolayısıyla kayıt dışılığa 

yol açmaktadır” yargısı arasında %1 önem düzeyinde istatistiki bakımdan anlamlı pozitif bir 

ilişki olduğu tespit edilmiştir. Yani ankete katılan meslek mensupları, Mevzuatın 

muhasebecilere, vergi beyannamelerinin imzalanması  ve tasdik işlemleri  kapsamında sınırlı 

sorumluluk vermesi, muhasebe işlemlerinin doğruluğundan sorumlu tutmaması nedeniyle  

muhasebenin gerçek durumu yansıtmamasına ve dolayısıyla kayıtdışılığa yol açmasına 

sebebiyet vermesinin uygulamadaki muhasebe standartları ile vergi mevzuatı arasında 

uyumsuzluğa neden olduğunu düşünmektedirler.  
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Tablo 3.23.Muhasebecilerin Sorumluluğu ile Muhasebe İlke ve Standartları ve Muhasebede Kayıt 
Düzeni Arasındaki İlişki (N=60) 

 

 

Finansal Tablolar Tüm 
Menfaat Gruplarının 
İhtiyaçlarına Cevap 

Verir 

Muhasebe Vergi 
Mevzuatına Uygun 

Olarak 
Tutulmaktadır. 

Muhasebe standartları ile 
vergi mevzuatı arasında 

uyumsuzluk vardır 

Mali kardan ticari kara 
geçiş uygulamalarında 

muhasebe standartlarına 
uyulmamaktadır 

Mevzuatın muhasebecilere, 
vergi beyannamelerinin 
imzalanması  ve tasdik 
işlemleri  kapsamında sınırlı 
sorumluluk vermesi yani 
muhasebe işlemlerinin 
doğruluğundan sorumlu 
tutmaması muhasebenin gerçek 
durumu yansıtmamasına ve 
dolayısıyla kayıt dışılığa yol 
açmaktadır. 

_,367** ,004 ,494** ,000 ,302* ,019 _,007 ,961 

       * %5 önem düzeyinde istatistik bakımından anlamlı 
       ** %1 önem düzeyinde istatistik bakımından anlamlı 

 

3.2.5.6. Muhasebecilerin meslek etiğine ilişkin görüşler  

Muhasebe mesleğinin toplum içinde yerine getirdiği hizmetler ve meslek mensuplarının 

üstlendikleri sorumluluklar mesleğin etiksel kurallara göre düzenlenmesini gerekli kılmaktadır. 

Muhasebe mesleğinin gelişimi de etik kurallara uygun davranışta bulunmayı zorunlu 

kılmaktadır. Bu bağlamda muhasebe mesleğinin üstlendiği görev, meslek mensuplarının 

faaliyetlerini etkilediği kesimlerin boyutu ve mesleğin toplum içindeki konumu nedeniyle 

muhasebe mesleğindeki etik kurallara önemli oranda gereksinim olduğunu belirtmek 

mümkündür.  

Muhasebe mesleğinde etik; kanunlara meslek yasalarına ve toplumun genel kabul görmüş 

değer yargılarına da önem vererek, güvenilir bilgilerin topluma anlaşılabilir şekilde 

sunulmasıdır.   

Meslek mensuplarının faaliyetlerinde meslek etiğine yönelik yaklaşımlarını belirlemek 

amacıyla sorulan sorulara karşılık ankete katılan meslek mensuplarının görüşleri Tablo 3.24’te 

görüleceği üzere aşağıdaki gibidir.  

“Mükelleflerin kaydedilmek üzere getirdikleri  belgelerin sahte ve muhteviyatı itibariyle 

yanıltıcı belge olduğu anlaşılsa dahi  bu belgeler müşteri kaybetme  riski dolayısıyla 

kaydedilmektedir.”  yargısına , meslek mensuplarının %65’i katılmadığını, %30’u katıldığını 

bildirmiş,  %5’i ise görüş bildirmemiştir.      

Bu cevaplardan, muhasebecilerin müşteri kaybetme riski olsa dahi sahte ve muhteviyatı 

itibariyle yanıltıcı bir belgeyi  kayıt etmekten kaçındıkları, meslek etiğine uygun davrandıkları 

ve tarafsız kalabildikleri söylenebilir.  
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“Dış denetimini yaptığınız ya da defterlerini tuttuğunuz müşteri işletmelerden herhangi 

biri  ile akrabalık bağınız var mıdır?“ sorusuna  meslek mensuplarının %66,7’si hayır,             

%33,3’ü evet cevabını vermiştir.  

 Bu durum ankete katılanların  akraba ilişkileri açısından bağımsızlık ve tarafsızlıklarını 

büyük oranda koruyabilecekleri yönünde yorumlanabilir.  

“Müşteri işletme ile herhangi bir ortaklığınız  söz konusu mudur?” sorusuna  meslek 

mensuplarının %100’ü hayır  cevabını vermiştir. 

Bu durum,  söz konusu katılımcıların meslek etiğine uygun davranmalarını tehdit edici 

bir risk unsurunun olmadığını göstermektedir.  

“Herhangi bir müşteri işletmeden hediye ya da  ikram kabul ettiniz mi?“ sorusuna   

meslek mensuplarının   %88,3’ü hayır, %11,7’si evet cevabını vermiştir.  

IFAC Ahlak Yasası’nın; Bir müşteri işletmeden denetim firmasında çalışan herhangi bir 

kişinin mal ya da hizmet biçiminde armağan alması ya da çıkar sağlaması durumunda   

tarafsızlığını tehdit eder maddesi gereğince, söz konusu katılımcıların çok önemli oranının bu 

maddeye uyduğu görülmektedir.  

“Müşteri işletmelerden özellikle vergisel  konularda  herhangi bir baskı ya da telkin  

yapılıyor mu?” sorusuna  meslek mensuplarının %63,3’ü hayır,  %36,7’si evet cevabını 

vermiştir.  Bu soruya verilen yanıtlardan  hesap sonuçları ile ilgili olarak müşteri işletmelerden 

çok fazla baskı ya da telkin almadıkları sonucu çıkmaktadır.  

“Muhasebe ücretinin müşteri tarafından ödenmesinin muhasebecinin tarafsızlığını 

kaybetmesi yönünde etkili olacağına inanıyor musunuz?” sorusuna meslek mensuplarının       

%58,3 ‘ü hayır,  %41,7’si evet cevabını vermiştir.  

Bu soruya verilen yanıtlardan muhasebecilerin aldıkları ücretleri nedeniyle düşükte olsa 

tarafsızlıklarını kaybedecekleri sonucu ortaya çıkmaktadır.  

“Bir işletmeye iş-çıkar ilişkisi ile bağlı olan muhasebecinin bağımsızlığını 

koruyabileceğine inanıyor musunuz?”  sorusuna  meslek mensuplarının %61,7’si hayır,          

%38,3’ü evet cevabını vermiştir.  

Bu soruya verilen yanıtlardan bağımlı çalışan meslek mensuplarının bağımsızlık ve 

tarafsızlıklarını büyük oranda koruyamayacakları bunun sonucunda da meslek etiğine uygun 

davranamayacakları sonucuna ulaşılmaktadır.  

 “TÜRMOB tarafından yayınlanan Meslek Ahlakı  Kuralları ve akademik alanda yapılan 

meslek etiği çalışmaları hakkında yeterli bilgiye sahip misiniz?” sorusuna meslek 

mensuplarının %51,7’si evet,  %48,3’ü hayır cevabını vermiştir.   
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Bu soruya verilen yanıtlardan, meslek mensuplarının, Meslek Etiği Kuralları  ve 

akademik alanda yapılan meslek etiği ile ilgili çalışmaları takip edenlerle etmeyenlerin 

oranının birbirine yakın olduğu meslek mensuplarının meslek etiği ile ilgili daha fazla 

bilinçlenmeleri gerektiği anlaşılmaktadır.  

“Meslektaşlarınızın anılan kurallara uyma  durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?”    

sorusuna  meslek mensuplarının  %53,4’ünün kurallara uyulduğu, %35’inin uyulmadığı,         

%11,7’sinin ise fikri olmadığı  cevabını vermiştir.  

Bu  soruya verilen yanıtlardan, meslek mensuplarının meslek etiği hakkında fazla bilgi 

sahibi olmadıkları ve bu nedenle de meslek etiği kurallarına uyulma oranının  çok fazla  

olmadığı anlaşılmaktadır.  

Tablo 3.24.Muhasebecilerin Meslek Etiğine İlişkin Görüşlerin Yüzde Değerleri (N=60) 

Yöneltilen Sorular 
Tamamen 

Katılmıyorum
% 

Katılmıyorum 
% 

Kararsızım  
% 

Katılıyorum 
% 

Tamamen 
Katılıyorum 

% 

Evet 
% 

Hayır 
% 

Mükelleflerin kaydedilmek üzere 
getirdikleri  belgelerin sahte ve 
muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge 
olduğu anlaşılsa dahi  bu belgeler 
müşteri kaybetme  riski dolayısıyla 
kaydedilmektedir.              

28,3 5,0 23,3 6,7 _ _ 

Dış denetimini yaptığınız ya da 
defterlerini tuttuğunuz müşteri 
işletmelerden herhangi biri  ile 
akrabalık bağınız varmıdır.                    

_ _ _ _ _ 33,3 66,7 

Müşteri işletme ile herhangi bir 
ortaklığınız  söz konusu mudur?      _ _ _ _ _ 0,0 100,0 

Herhangi bir müşteri işletmeden 
hediye ya da  ikram kabul ettiniz 
mi?                         

_ _ _ _ _ 11,7 88,3 

Müşteri işletmelerden özellikle 
vergisel  konularda  herhangi bir 
baskı ya da telkin  yapılıyor mu?           

_ _ _ _ _ 36,7 63,3 

Muhasebe ücretinin müşteri 
tarafından ödenmesinin   
muhasebecinin tarafsızlığını 
kaybetmesi yönünde etkili olacağına 
inanıyor musunuz? 

_ _ _ _ _ 41,7 58,3 

Bir işletmeye iş-çıkar ilişkisi ile 
bağlı olan muhasebecinin 
bağımsızlığını koruyabileceğine 
inanıyor musunuz?   

_ _ _ _ _ 38,3 61,7 

TÜRMOB tarafından yayınlanan 
Meslek Ahlakı  Kuralları ve 
akademik alanda yapılan meslek 
etiği çalışmaları hakkında yeterli 
bilgiye sahip misiniz? 

_ _ _ _ _ 51,7 48,3 

  

Kurallara 
Hiç 
Uyulmama
ktadır 

Kısmen 
Uyulmama
ktadır 

Fikrim 
Yok 

Kısmen 
Uyulma
ktadır 

Tam 
Uyulma
ktadır 

_ _ 

Meslektaşlarınızın anılan kurallara 
uyma  durumunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz?                            

16,7 18,3 11,7 51,7 1,7 _ _ 
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Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgelerin kaydedilmesine ilişkin görüşler  ile 

işletmelerin muhasebecileri yönlendirmelerine ilişkin görüşler  arasındaki ilişki  korelasyon 

analizi ile araştırılmış, Tablo 3.25’te görüleceği üzere aşağıdaki sonuçlar saptanmıştır.  

“İşletmeler muhasebe kayıtlarının düzenlenmesi esnasında yasal yükümlülüklerden 

kaçınmak amacıyla  muhasebecileri yönlendirmektedirler“ yargısı ile “Mükelleflerin 

kaydedilmek üzere getirdikleri  belgelerin sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge olduğu 

anlaşılsa dahi  bu belgeler müşteri kaybetme  riski dolayısıyla kaydedilmektedir” yargısı 

arasında %0 önem düzeyinde istatistiki bakımdan  çok anlamlı pozitif bir ilişki olduğu tespit 

edilmiştir. Başka bir deyişle, meslek mensupları işletmelerin yasal yükümlülükten kaçınmak 

amacıyla muhasebecileri yönlendirmeleri nedeniyle   işletmelerin getirdiği belgelerin, sahte 

veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge olduğu anlaşılsa dahi müşteri kaybetme riski 

dolayısıyla kaydedilebileceğini belirtmektedirler.   

 

        Tablo 3.25.Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belgelerin Kaydedilmesine İlişkin Görüşler 
ile İşletmelerin Muhasebecileri Yönlendirmelerine İlişkin Görüşler Arasındaki İlişki (N=60) 

 

  
Muhasebe Yasal 
zorunluluktan 

kullanılmaktadır 

Muhasebeciler 
Yönlendirilmektedirler 

Mükelleflerin kaydedilmek üzere   getirdikleri 
belgelerin sahte ve muhteviyatı itibariyle 
yanıltıcı belge olduğu anlaşılsa dahi  bu 
belgeler müşteri kaybetme  riski dolayısıyla 
kaydedilmektedir.              

,234 ,072 ,465** ,000 

                  ** %1 önem düzeyinde istatistik bakımından anlamlı 

 

Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgelerin kaydedilmesine ilişkin görüşler  ile 

muhasebe kayıt düzeni arasındaki ilişki korelasyon analizi ile araştırılmış, Tablo 3.26’da 

görüleceği üzere aşağıdaki sonuçlar saptanmıştır.  

“Mükelleflerin kaydedilmek üzere getirdikleri  belgelerin sahte ve muhteviyatı itibariyle 

yanıltıcı belge olduğu anlaşılsa dahi  bu belgeler müşteri kaybetme  riski dolayısıyla 

kaydedilmektedir” yargısı ile “İşletmelerin tüm işlemlerini belgelere dayandırarak defterlere 

yansıtmaktadırlar” yargısı arasında %0 önem düzeyinde istatistiki bakımdan çok anlamlı 

negatif bir ilişki  olduğu tespit edilmiştir. Yani, meslek mensupları  işletmelerin tüm 

işlemlerinin belgelere dayandırılarak yansıtılmaması nedeniyle işletmelerin getirdiği 

belgelerin, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge olduğu anlaşılsa dahi müşteri 

kaybetme riski dolayısıyla kaydedileceğini belirtmektedirler.  

“Mükelleflerin kaydedilmek üzere getirdikleri  belgelerin sahte ve muhteviyatı itibariyle 

yanıltıcı belge olduğu anlaşılsa dahi  bu belgeler müşteri kaybetme  riski dolayısıyla 
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kaydedilmektedir” yargısı ile “Tüm işlemler işlemin gerçekleştiği tarihte yapılmakta dönem 

kayması yapılmamaktadır” yargısı arasında  %2 önem düzeyinde istatistiki bakımdan anlamlı 

negatif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Başka bir deyişle meslek mensupları, mükelleflerin 

kaydedilmek üzere getirdikleri  belgelerin sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge olduğu 

anlaşılsa dahi  bu belgeler müşteri kaybetme  riski dolayısıyla kaydedildiğinde,  işletmelerde 

tüm işlemlerin işlemin gerçekleştiği tarihte yapılamayacağı ve dönem kayması yapılabileceğini 

belirtmektedirler.  

 

       Tablo 3.26. Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belgelerin Kaydedilmesine İlişkin Görüşler  İle 
Muhasebe Kayıt Düzeni Arasındaki İlişki (N=60) 

 

 

Belgeler İşlemlerin 
Gerçek Durumunu 
Yansıtmamaktadır 

Tüm İşlemler Belgelere 
Dayandırılmaktadır  

Dönem Kayması 
Yapılmamaktadır. 

Mükelleflerin kaydedilmek üzere 
getirdikleri  belgelerin sahte ve 
muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge 
olduğu anlaşılsa dahi  bu belgeler müşteri 
kaybetme  riski dolayısıyla 
kaydedilmektedir.              

,040 ,759 _,463** ,000 _,292* ,024 

       * %5 önem düzeyinde istatistik bakımından anlamlı 
       ** %1 önem düzeyinde istatistik bakımından anlamlı 

 

Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgelerin kaydedilmesine ilişkin görüşler  ile 

muhasebe ilke ve standartları arasındaki ilişki korelasyon analizi ile araştırılmış, Tablo 3.27’de 

görüleceği üzere aşağıdaki sonuçlar saptanmıştır.  

“Ülkemizde işletmeler daha çok Muhasebe İlkeleri ve Muhasebe Standartlarına göre 

değil  Vergi  Mevzuatına uygun şekilde muhasebelerini  tutmaktadırlar“ yargısı ile                

”Mükelleflerin kaydedilmek üzere getirdikleri  belgelerin sahte ve muhteviyatı itibariyle 

yanıltıcı belge olduğu anlaşılsa dahi  bu belgeler müşteri kaybetme  riski dolayısıyla 

kaydedilmektedir” yargısı arasında %0 önem düzeyinde istatistiki bakımdan  çok anlamlı 

pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Başka bir deyişle meslek mensupları, ülkemizde 

işletmelerin  daha çok Muhasebe İlkeleri ve Muhasebe Standartlarına göre değil  Vergi  

Mevzuatına uygun şekilde muhasebelerini  tutmaları nedeniyle   yasal yükümlülükten 

kaçınmak amacıyla  sahte veya muhteviyatı itibariyle  yanıltıcı belge kullanabileceklerini  

bunların da müşteri kaybetme riski dolayısıyla muhasebeciler tarafından kaydedilebileceğini  

düşünülmektedirler. 

“Düzenlenen aynı finansal tablodan hem işletmenin  sahip ve ortakları, yöneticileri, 

işletmeye borç  verenler hem de resmi kurumlar ihtiyaç  duydukları  doğru bilgileri alabilirler.“ 

yargısı ile “Mükelleflerin kaydedilmek üzere getirdikleri  belgelerin sahte ve muhteviyatı 
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itibariyle yanıltıcı belge olduğu anlaşılsa dahi  bu belgeler müşteri kaybetme  riski dolayısıyla 

kaydedilmektedir” yargısı arasında %3 önem düzeyinde istatistiki bakımdan anlamlı negatif  

bir ilişki saptanmıştır. Yani, ankete katılan meslek mensupları, mükelleflerin kaydedilmek 

üzere getirdikleri  belgelerin sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge olduğu anlaşılsa 

dahi  bu belgelerin  müşteri kaybetme  riski dolayısıyla kaydedilmeleri nedeniyle     düzenlenen 

aynı finansal tablodan hem işletmenin  sahip ve ortakları, yöneticileri, işletmeye borç  verenler 

hem de resmi kurumların  ihtiyaç  duydukları  doğru bilgileri alamayacaklarını 

düşünmektedirler.  

 

Tablo 3.27. Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belgelerin Kaydedilmesine İlişkin Görüşler  
İle Muhasebe İlke ve Standartları Arasındaki İlişki (N=60) 

 

 

Finansal Tablolar 
Tüm Menfaat 
Gruplarının 

İhtiyaçlarına Cevap 
Verir 

Muhasebe Vergi 
Mevzuatına 

Uygun Olarak 
Tutulmaktadır. 

Muhasebe 
standartları ile vergi 
mevzuatı arasında 
uyumsuzluk vardır 

Mali kardan ticari 
kara geçiş 

uygulamalarında 
muhasebe 

standartlarına 
uyulmamaktadır 

Mükelleflerin kaydedilmek 
üzere getirdikleri  belgelerin 
sahte ve muhteviyatı 
itibariyle yanıltıcı belge 
olduğu anlaşılsa dahi  bu 
belgeler müşteri kaybetme  
riski dolayısıyla 
kaydedilmektedir.              

_,267* ,039 ,339** ,008 ,159 ,224 _,125 ,341 

       * %5 önem düzeyinde istatistik bakımından anlamlı 
       ** %1 önem düzeyinde istatistik bakımından anlamlı 

 

Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgelerin kaydedilmesine ilişkin görüşler ile 

muhasebecilerin unvan,öğrenim durumu ve mesleki deneyimi  arasındaki ilişki korelasyon 

analizi ile araştırılmış, Tablo 3.28’de görüleceği üzere aşağıdaki sonuçlar saptanmıştır.  

Meslek mensuplarının özellikleri ile sahte  veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgelerin 

kaydedilme durumu  arasında ilişki olup olmadığını araştırılmış,  “Mükelleflerin kaydedilmek 

üzere getirdikleri  belgelerin sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge olduğu anlaşılsa 

dahi  bu belgeler müşteri kaybetme  riski dolayısıyla kaydedilmektedir” yargısı ile  meslek 

mensuplarının eğitim durumu arasında %3 önem düzeyinde istatistiki bakımdan anlamlı 

negatif bir ilişki olduğu saptanmıştır. Yani, muhasebecilere getirilen belgelerin sahte ve 

muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge olduğunun anlaşılması halinde müşteri kaybetme riski 

dolayısıyla bunları muhasebe kayıtlarına  yansıtma durumu, meslek mensuplarının eğitim 

durumu yükseldikçe   azalmaktadır.   
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Tablo 3.28. Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belgelerin Kaydedilmesine İlişkin Görüşler İle 
Muhasebecilerin Unvan,Öğrenim Durumu ve Mesleki Deneyimi  Arasındaki İlişki (N=60) 

 
 

  Unvan       Eğitim Durumu Mesleki Deneyim 

  

Korelasyon 
Katsayısı 

Anlamlılık 
Düzeyi  

Korelasyon 
Katsayısı 

Anlamlılık 
Düzeyi  

Korelasyon 
Katsayısı 

Anlamlılık 
Düzeyi  

Mükelleflerin kaydedilmek üzere 
getirdikleri  belgelerin sahte ve muhteviyatı 
itibariyle yanıltıcı belge olduğu anlaşılsa 
dahi  bu belgeler müşteri kaybetme  riski 
dolayısıyla kaydedilmektedir.              

_,254 ,050 _,278* ,032 _,076 ,565 

       * %5 önem düzeyinde istatistik bakımından anlamlı 
 

 

3.3. Kayıt Dışı Ekonominin Önlenebilmesine Yönelik Olarak Gelir İdaresi  

Tarafından   Alınan ve Alınması  Planlanan İdari Önlemler  

Gelir İdaresi ve Hesap Uzmanları Kurulu,  Almanya ve İngiltere vergi idareleri ile 

birlikte Avrupa Birliği tarafından finansman desteği sağlanan proje geliştirmiştir. Bu projenin 

iki önemli unsurunu vardır.  Birincisi mükellefe daha iyi hizmet ikincisi ise kayıt dışı ile 

mücadelede vergi idaresinin denetim gücünü ve kapasitesini artırmak.  

Bakanlık öncelikle kayıt dışı ekonomiyi on yıllık bir zaman perspektifi içinde gelişmiş 

ülkelerdeki seviyesine indirmeyi hedeflemektedir. Bunun için mücadele devlet politikası olarak 

benimsenecek, kamuoyunun destek ve katılımı sağlanacak ve aynı zamanda mücadelede kararlı 

olunacaktır. Kamuoyunun katılımı kadar ilgili tüm kurum ve kuruluşların işbirliği ve 

koordinasyonu sağlanacaktır.             

 Kayıt dışı ekonomi ile  mücadele için alınan idari önlemler  

-Vergi Barışı  uygulaması 

-Enflasyon Muhasebesi 

-Vergi oranlarında indirim yapılması  

-Akaryakıt pompalarına yazar kasa konulması, akaryakıt dağıtım şirket depolarına on-line 

olarak takibe imkan sağlayan sayaçlar takılması, 

-Ödemelerin bankacılık sisteminden geçirilme zorunluluğu 

-Gelir idaresini yeniden yapılandırarak, teknolojik altyapısını  tamamlama çalışmaları  

Geliştirilen  alt yapının önemli bir parçası olan beyannamelerin elektronik ortamda 

alınması, mükellefler bakımından önemli bir kolaylık sağlarken, vergi idaresinin mükelleflerle 

ilgili bilgilere anında ulaşması bakımından da önemli avantajlar sağlamaktadır. Şu anda 
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beyannamelerin yaklaşık %70’i elektronik olarak alınmakta olup bu durum bir çok gelişmiş 

ülkenin bu alanda gelmiş olduğu noktanın ilerisindedir. 

 

3.3.1. Vergi alanında kısa ve orta vadeli önlemler  

3.3.1.1.Gönüllü uyumun artırılmasına yönelik  adımlar 

Mükellefin gönül rızası ile vergisini ödeyebilmesi, ona iyi hizmet vermekle mümkün 

olabilecektir. Gelir idaresinin, mükellefe en üst düzeyde hizmet sağlayacak kapasitede olması 

gerekir. Mükellefle diyalog içinde olan, çağrı merkezleri ile onun bilgi ihtiyacına anında cevap 

verebilen ve toplumda vergi bilincinin oluşmasına katkıda bulunan bir gelir idaresi 

oluşturulmaktadır. Ancak mükellefin kendi rızası ile vergisini ödeyebilmesi için bu yetmez. 

Ayrıca mükellefin vergisini kolayca beyan edip ödeyebilmesi, vergi sisteminin mükellef 

tarafından kolayca algılanabilir ve uygulanabilir olması, yani basit olması, adil olması ve 

katlanılabilir bir vergi yükü yaratması gerekir. 

Gönüllü uyumun artırılmasına yönelik adımlar şunlardır: 

-Gelir İdaresinin Yapılandırılması 

-Mükellefin Vergisini En Kolay Şekilde Beyan Edip Ödemesi 

-Çağrı Merkezleri 

-Vergi Kanunlarının Yeniden Yazımı 

-Yeni Vergi Güvenlik Müesseseleri 

-Vergi Oranları  

-Okullarda Vergi Bilincine Yönelik Dersler 

-Vergi Alanında Halkla İlişkiler  

 

3.3.1.2.Etkin bir vergi denetimine yönelik adımlar  

İncelenecek mükelleflerin seçiminde etkinlik sağlanamadığı sürece vergi incelemelerinde 

etkinlik sağlanması mümkün olamayacaktır. Risk analizine dayalı mükellef seçimi sisteminin 

geliştirilmesi ve aynı zamanda bilgisayar destekli denetim sisteminin geliştirilmesi zorunludur. 

Kayıt dışı ekonomi için geliştirilen  projenin tamamlanması ile bu alanda çok önemli bir adım 

atılmış olacaktır.   

Bununla beraber denetim standartlarının, ön raporlara dayanarak uzlaşma sisteminin 

geliştirilmesi, hepsinden önemlisi denetim elemanı sayısının artırılarak uluslararası seviyeye 

getirilmesi gerekmektedir. Bu alanda önemli adımlar atılmaktadır, atmaya da devam 

edilecektir.. 

Etkin bir vergi denetimine yönelik olarak aynı zamanda; 
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-Mükellefler hakkında sistematik bir şekilde bilgi toplamak, 

         -Bu bilgileri analiz ederek ve kullanıma hazır hale getirmek, 

         -Bu bilgileri vergi denetiminde sistematik bir şekilde kullanabilmek hedeflenmektedir. 

Bu amaçla ; 

-Devlete mal ve hizmet satanlara ilişkin bilgileri 

-Kurum ortaklarına ilişkin bilgileri 

-Gayrimenkul alan, satanlara ilişkin bilgileri  

- Gayrimenkul ipotekli işlemlere ilişkin bilgileri 

-Bankalardan alınan menkul sermaye iratlarına ilişkin bilgileri 

- Bankalardan alınan pos makinesi kullanan üye işyeri ve kredi kartı satış bilgileri 

toplanmaktadır. Bu bilgileri işleyerek vergi incelemelerinde kullanabilmek için gerekli olan 

bilgi işlem teknolojik alt yapısı mevcuttur.   

 2005 yılından itibaren gelir idaresi gerek mükelleften, gerekse üçüncü kişilerden 

mükellefle ilgili her türlü bilgiyi alabilecek donanıma sahip bulunmaktadır.  

Bunlar; 

           -Mükellefin bankalar aracılığı ile gerçekleştirmiş olduğu bütün işlemlere ilişkin banka 

ve özel finans kuruluşların sağlayacağı bilgiler,  

-SSK tarafından işveren / işçi bildirimleri ile ödenen primlere ilişkin bilgiler, 

-Milli Eğitim Bakanlığı’ndan özel okullar, dershaneler ve sürücü kurslarına ait bilgiler, 

-Elektrik dağıtım şirketlerinden imalatçı sınai müesseselere ilişkin aylık elektrik tüketim 

bilgileri 

- Mahkemeler ve icra dairelerinden avukatların dava sayıları ile avukatlık ücretlerine 

ilişkin bilgiler 

-Emniyet müdürlüklerine turizm işletmeleri tarafından bildirilen günlük müşteri listeleri 

-Akaryakıt ve gaz dağıtım şirketlerinden alınacak, istasyon ve teslimi yapılan akar yakıt 

ve gaz bilgileri, 

- RTÜK’ten reklam gelirleri bilgileri 

-Noter senetlerine ilişkin bilgiler  

Bankaların bilgi sağlamadaki sorumluluklarını artıran ve hamiline çek kullanımının 

takibine imkan verecek yasal düzenlemelerle ilgili hazırlıklar da son aşamasına gelmiş olup 

bunlar da en kısa zamanda yasalaştırılacaktır.  

Bankalarca sağlanan bu bilgiler kullanılarak; 

-Mükelleflerin çek, senet, havale ve benzeri bankacılık işlemleri,  

- Banka hesabından çekilen nakit tutarların akıbeti, 
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- Bankalar aracılığı ile önemli miktarda işlem yapan ancak mükellefiyeti bulunmayan 

kişiler, 

-Bankalar aracılığı ile kira geliri tahsilatı yapan kişiler, 

-Gayrimenkul alım satımında gerçek tutarlar,  

önemli ölçüde tespit edilerek takip edilecektir.  

Ayrıca toplanan bilgilerle, 

-SSK bildirgeleri ile vergi beyanname bilgilerinin çapraz kontrolü,  

-Bağ-kur kayıtları ile mükellefiyet sicil kayıtlarının çapraz kontrolü  

-Vergi yoklamalarında tespit edilen kayıt dışı mükellefler ve istihdam bilgilerinin SSK ve 

BAĞ-KUR ile manyetik ortamda paylaşımı sağlanacaktır. 

Hazırlanacak inceleme planları çerçevesinde özellikle;  

-İmalat işletmelerinin 

- İnşaatçıların 

- Özel okullar, dershaneler ve sürücü kurslarının 

-Avukatların  

         -Turizm işletmelerinin 

-Akaryakıt dağıtım şirketlerinin 

-Akaryakıt istasyonlarının 

-Yayın kuruluşlarının 

-Doktorların 

         -Servis taşıyıcılarının 

- Gayrimenkul alım satımı yapanların 

-Tarım ürünü üretenler ve bu ürünleri sanayide girdi olarak kullananların  

Kayıt dışı gerçekleştirecekleri işlemler takip edilecektir.294

Devletin kayıt dışı ekonomiyi önleme konusunda ciddi bir mücadele başlattığı ve 

özellikle denetim gücünü ve kapasitesini artırmaya yönelik sistematik bilgi toplamak amacıyla 

teknolojik alt yapının tamamlanması hususunda çalışmaların devam etti görülmektedir.  

Bu mücadele, sadece bir siyasi parti veya hükümetin değil devletin politikası haline 

getirilmelidir. Zira ne kadar iyi veya güzel yasal düzenlemeler yapılırsa yapılsın, 

uygulanmadıktan veya uygulanma kabiliyeti bulunmadıktan sonra, bunun bir anlamı olmaz. 

Hatta bu şekilde bir hareket tarzıyla bazı kurumlar ve yollar aşındırılabilir. Sonuçta hedeflere 

varılması zorlaşabilir. Bu nedenle, yapılacak düzenleme ile uygulamanın bütünleşmesi şarttır. 

                                                 
294 Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın Almanya ve İngiltere Vergi Daireleri ile Gelir İdaresi Başkanlığının Birlikte Yürüteceği 
Eşleştirme Projesinin Açılışında Yaptığı Konuşma ,www.gelirler.gov.tr ,Aralık 2005. 
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3.4. Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonominin Önlenebilmesine Yönelik Öneriler 

Kayıt dışı ekonominin kayda alınarak vergi gelirlerinin artırılması, mutlaka ulaşılması 

gereken bir hedeftir. Bu hedefin gerçekleştirilmesi amacıyla pek çok önlemin bir arada ve 

birbiriyle uyumlu olarak alınması gerektiği açıktır.  

Ekonomik faaliyetler sonucunda ortaya çıkan, vergilendirilmesi gereken kar veya zararın 

sağlıklı tespiti, ancak tüm işlemlerin belgelendirilmesine ve yasal defterlere kaydedilmesine 

bağlıdır. Belge ve kayıt düzeninin doğru bir şekilde yerleşmemiş olması nedeniyle vergi kayıp 

ve kaçakları artmaktadır. Bunu önlemek için denetimin etkin hale getirilmesi gerekmektedir.  

Denetimin etkin hale getirilmesini, belge ve kayıt düzenin sağlıklı çalışmasını sağlamak 

amacıyla alınması gereken önlemler şöyle sıralanabilir.  

 

3.4.1. Muhasebe yönünden yapılması  gereken düzenlemeler  

3.4.1.1. Serbest Muhasebeci, Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir meslek 

mensuplarından  etkin bir şekilde yararlanılması 

Muhasebe ve müşavirlik hizmetlerini ifa edenler, mükellefle vergi, sigorta ve diğer 

idareler arasında köprü vazifesi görmektedirler. Bilhassa sahte ya da muhteviyatı itibariyle 

yanıltıcı belge düzenlenmesinde veya  temininde, kayıt dışı işçi çalıştırılmasında ya da 

çalışanların ücretlerinin bir kısmının kayıt dışı bırakılmasında bu hizmetleri ifa edenlerin 

caydırıcı etkilerinin olması gerekmekte ve beklenmektedir. 295

Muhasebecilik ve mali müşavirlik meslekleri, vergi sisteminin sağlıklı işlemesinde son 

derece önemlidir. İyi yetişmiş, yasaları ve uygulamaları bilen, ortaya çıkan sorunlarda 

mükellefleri yasal zeminde çözüm bulmaya yönelten ve mesleğine saygınlık kazandırma 

kaygısı ile hareket eden muhasebeci ve mali müşavirlerin sayısını artırmak amacıyla bir takım 

düzenlemelere ihtiyaç vardır.   

Her şeyden önce, yapılan işin standartlarının iyi belirlenmesi gereklidir. Gerek muhasebe, 

gerekse mesleklerin sorumluluklarının standartlarının belirlenmesi yapılan işin keyfilik ve 

bireysel yönelimlerden uzaklaşması sonucunu doğuracaktır. Muhasebe standartları konusunda 

yapılan çalışmalar son aşamaya gelmiştir. Ancak özellikle yeminli mali müşavirlerin 

sorumluluklarının sınırını belirleyen kriterler henüz belirsizdir. Bu yüzden verilen yetki ile 

yüklenilen sorumluluk birbirini karşılayacak düzeyde değildir. 296

                                                 
295 Bülent Aydın, ”Kayıt Dışı Ekonomi-Vergi Denetimi-İdari Yapı-2”, Maliye ve Sigorta Yorumları, Sayı:458, 15 Şubat 2006, 
s.72. 
296 Aydemir, A.g.e., s.132-251. 
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3568 sayılı Kanunun 12’nci maddesinde sadece Yeminli Mali Müşavirler, ziyaa uğratılan 

vergiler ile cezalardan mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulmuşlardır. 

Serbest Muhasebeciler ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere böyle bir sorumluluk 

getirilmemiştir.  

Ayrıca Kanunun 48’inci maddesinde verilecek disiplin cezaları belirtilmiş olmakla 

birlikte, disiplin cezasının bağlı olunan Oda tarafından verilmesi esası benimsenmiştir.  

Meslek mensuplarının oyları ile seçilen Oda Disiplin Kurullarının esnek davranmaları ve 

müeyyidelerinin adeta uygulanamaz duruma dönüşmesi kaçınılmaz olacaktır.  

Halbuki disiplin cezalarına ilişkin kararların, ilgili Oda Disiplin Kurulu ile birlikte kamu 

otoritesini temsil eden (Maliye Bakanlığı gibi) ilgili birimin de katılımı ile verilmesi  

sağlanabilirse, oy kazanıp seçilme telaşında olmayan üyelerin katkısıyla kurullara daha objektif 

davranma serbestisi kazandırılmış olacaktır. 297

TÜRMOB’a kayıtlı 29.722 Serbest Muhasebeci, 30.957 Mali Müşavir ve 3474 Yeminli 

Mali Müşavir bulunmaktadır. 298

Bunun anlamı, devlet ile mükellef arasında ve özellikle “kayıt” ve “vergi uygulamaları” 

konusunda yararlanılabilecek 64.153 kişinin var olmasıdır. Kendilerinin de mükellef olması 

önem taşımakla birlikte, bu kişilerin esas önemi; mükelleflerin kayıtlarının ve beyanlarının 

altına imza atıyor olmalarıdır. Kayıt dışı ekonominin kayda alınması ve sağlıklı bir vergi 

sisteminin işletilebilmesi için bu büyük potansiyelden yararlanılmalıdır. 

Ülkemizde 1989 yılında kabul edilen 3568 sayılı  Yasa ile vergilenebilir gelirlerin 

tamamının beyanını sağlamak amacıyla çeşitli kamusal yetkilerle donatılan yeminli mali 

müşavirlik müessesesi ihdas edilmiştir. Yeminli mali müşavirlerin yasa ile kendilerine verilen 

görevleri yerine getirirken ve özellikle tasdik işlemlerinden doğan bazı sorumlulukları 

bulunmaktadır. Bu sorumluluklarından biri de hatalı ve hileli işlemlerin kamu otoritesine 

bildirilmesidir. “Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali 

Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 57’nci  maddesi ile; yeminli 

mali müşavirlerin denetim faaliyetleri sırasında mevzuat hükümlerine aykırı, hatalı ve hileli 

işlemleri tespit ettikleri takdirde müşterilerine hata ve hilelerin düzeltilmesini teklif edecekleri, 

bu teklife rağmen hata ve hilelerin düzeltilmemesi halinde durumu Yönetmeliğin 59’uncu 

maddesinde belirtilen olumsuz durum raporu ile ilgili mercilere bildirecekleri açıklanmıştır. 

Yönetmeliğin bu hükmü, özellikle sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlenmesi 

veya kullanılması fiilleri için çok önemlidir. Müşterisinin bu tür belgeleri düzenlediği veya 

                                                 
297 Aydın, A.g.m., s.74. 
298”TÜRMOB’a Kayıtlı Muhasebeci Sayısı “, www.turmob.org.tr, 2006. 
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kullandığını tespit eden yeminli mali müşavirin o mükellefle imzalamış olduğu tasdik 

sözleşmesini iptal etmek yerine, bu durumu vergi dairesine bildirmesi gereklidir. Bu husus 

yapılan işin kamu yararı açısından oldukça önem taşımaktadır.  

Bu nedenle yeminli mali müşavirlerin denetim faaliyetleri sırasında 4208 sayılı Yasa ve 

ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olduğunu tespit ettikleri, hatalı ve hileli işlemleri de 

Yönetmelik hükümleri çerçevesinde MASAK’a (mali suçları araştırma kurulu) bildirmeleri 

gerekmektedir. 299  

Ancak, mükellefle doğrudan parasal ilişki içinde bulunan ve aynı zamanda diğer meslek 

mensupları ile adı konulmamış bir rekabeti yaşayan yeminli mali müşaviri böyle bir 

yükümlülükle karşı karşıya bırakmanın  uygulanabilirliği görülmemektedir. Bunun en temel 

gerekçesi, hesaplarını tasdik ettiği mükellefin sahte belge düzenlediği veya kullandığını kamu 

otoritesine bildiren yeminli mali müşavirin, mükellefler açısından güvenilirliğinin kalmayacak 

olmasıdır. Bu da, doğal olarak onun iş yapamaz hale gelmesine kadar uzanan sonuçlar ortaya 

çıkaracaktır.  

Oysa, mükellef, iş bulma ve parasal ilişkiler konularında, doğrudan yeminli mali 

müşavirle muhatap olmak yerine, onun bağlı olduğu meslek odasıyla karşı karşıya olursa, 

yeminli mali müşavir çok daha bağımsız hareket etme imkanına kavuşabilir. 300 Veya meslek 

mensuplarının ücret tahsilatlarının vergi alacağı nevinde değerlendirilmesi, Amerika Vergi 

Sisteminde olduğu gibi vergi tahsilatlarından belli maktu ve nispi ücretlendirilme yapılması 

sağlanabilir. 301

Yapılan işte kamu yararının gözetilmesi zorunluluğu sebebiyle, bugün çözüm getirilmesi 

gereken en önemli sorun, yeminli mali müşavir ve mükellef arasındaki parasal ilişki ile 

ilgilidir. Söz konusu parasal ilişki, yeminli mali müşavirlik mesleğinin en başta gelen 

ilkelerinden olan, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkelerinin hayata geçirilmesinde önemli bir 

engeldir. 302

Diğer taraftan, inceleme yetkisi dolaylı olarak Yeminli Mali Müşavirlere verilmiş 

olmakla birlikte, Yeminli Mali Müşavirlerin çalışma alanları, görev paylaşımı, hangi kamu 

kuruluşu tarafından ne şekilde denetlenecekleri Kanunla belirtilmediğinden  ya da sınırlama 

getirilmediğinden, çalışmalarında düzensizlik ve keşmekeşlik yaşanmaktadır. 

                                                 
299 Serdar Gümüşay, ”Karapara ve Karapara Aklama Yöntemleri-5”, Maliye ve Sigorta Yorumları, Sayı:426, 15 Ekim 2004, 
s.97. 
300 Mehmet Korkusuz, ”Son Operasyonlar ve Yeminli Mali Müşavirlik Mesleği”,Yaklaşım, Sayı:94, Ekim2000, s.118. 
301 Adem Utku Çakıl-Mustafa Bahadır Altaş, ”Dünyada ve Türkiye’de Yaşanan Değişimler; Muhasebe Mesleğinin Geleceği ve 
Muhasebecinin Değişen Profili”, Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, Sayı:206, Haziran 2005, s.189. 
302 Korkusuz, A.g.m., s.118. 
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Yeminli Mali Müşavirlerin çalışma alanları bağlı oldukları Odalarca belirlenmeli, 

sınırlandırılmalı ve aralarında rekabet ortamını doğurabilecek unsurlar ortadan kaldırılmalıdır. 

Bu konuda Noterlik görevini ifa edenlerin çalışma usul ve esasları ile bunların 

denetimleri, referans model olarak dikkate alınabilir. 303

 

3.4.1.2. Finansal tabloların disipline edilmesi ve Muhasebe Standartlarına önem 

verilmesi   

İşletmeler finansal tablolarını,  vergi otoritesine mümkün olduğu kadar düşük kar 

gösterecek şekilde, piyasalara ise  çok kar göstermeye yönelik olarak  manipüle etmektedirler. 

Oysa işletmeler,  hem vergi otoritesinin, hem de piyasaların aynı mali tabloları okuması gibi 

bir iradeyle yola çıkmış olsalar o zaman ikili bir oto kontrol yapısına sahip olacaklardır. Başka 

bir anlatımla mükellef, bir taraftan yüksek kar göstermeye çalıştığında bunun yüksek vergi 

ödemek demek olduğunu bilecek, yani orada bir kaybı olduğu için buna pek yanaşmak 

istemeyecek, dolayısıyla ayakları daha yere basan, yani daha gerçekçi mali tabloyu üretmeye 

çabalarken  diğer taraftan düşük vergi ödemeye dönük olarak bir hareket yapmaya kalkarsa, bu 

aynı zamanda piyasa karşısında da düşük kar sağlamış gibi bir görüntü ortaya çıkacağından 

kendi açısından bunu da istemeyecektir.Dolayısıyla  finansal muhasebe, finansal  tabloları ile 

vergiye dönük finansal tabloların ortaya konulması arasındaki yakınlaşmanın işletmeleri 

disipline etmede faydalı olacağı düşüncesi son dönemde ciddi olarak tartışılan bir konudur. 304

Dünya, belki ortak kültürel bir dili henüz kullanamıyor. Ancak, gelişmiş ülkelerden 

başlayan bir süreç, ekonominin ortak dilini oluşturmaya başladı bile. Artık bütün işletmeler; 

aynı muhasebe ilke, kavram ve standartlarına göre muhasebelerini tutacaklar, finansal 

tablolarını hazırlarken aynı finansal raporlama standartlarını kullanacaklar ve aynı denetim 

standartlarına göre denetimlerini yaptıracaklardır. Dolayısıyla bu ortak dili kullanmayan 

işletmelerin ve ülkelerin, uluslararası rekabete ve entegrasyona girmeleri mümkün değildir. Bu 

dili edinmenin olmazsa olmaz önkoşulu ise, kayıt dışı ekonominin asgari düzeye 

indirilmesidir.305

Ulusal denetim ve muhasebe standartlarının geliştirilmesi için, bu standartların hem kamu 

hem de özel sektör tarafından kabul edilmesi gereklidir. Şayet her kurum veya kuruluş kendine 

özgü denetim ve muhasebe standartları geliştirirse, finansal ve ekonomik veriler güvenilir ve 

doğru olmayacağı gibi, denetim kargaşasına da son vermek mümkün olmaz. 

                                                 
303Aydın, A.g.m., s. 75. 
304 İbrahim Kurban, ”İş Dünyasının Denetimden Beklentileri”, XVII.Türkiye Muhasebe Kongresi, İstanbul, 2002, s.394.  
305 İ.Hüseyin Yıldız, ”TURMOB Genel Kurulu”, Akşam Gazetesi, Ekonomi sayfası, 13.10.2004. 
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Türkiye'de de, standartların önemi ve gerekliliğine ilişkin kamu bilincinin yerleşmesi 

gerekir. Ülkemizin insanları ve işletmeleri devlet zoru olmadıkça veya kamu organları ön 

görmedikçe yararlarına da olsa, bazı sistemleri uygulamadıkları gibi denetime de tabi olmak 

istememektedirler. Tekdüzen Muhasebe Sistemi, Maliye Bakanlığı'nın tebliğleri ile 

uygulamaya girmiş ve başarılı da olmuştur. Gelişmiş ülkelerde muhasebe standartlarını 

işletmeler kendi istekleri ile uygulamışlardır. Ülkemizde ise henüz uygulanmayan 

TMUDESK'in geliştirdiği bu standartların, bir taraftan  ilgili kuruluşların tebliğleri ile 

uygulamaya konması diğer taraftan ise işletmelerde bu bilincin oluşmasının beklenmesi 

gerekmektedir.306

     

3.4.1.3.Elektronik ortamda muhasebe yönünden vergi denetiminin  sağlanması   

Vergi gibi zora dayanan ve denetim olmaksızın insanların vermeye yanaşmayacakları bir 

konuda, kişilerin kazançlarını doğru olarak beyan etmelerini sağlamak için, çeşitli zafiyetlerle 

malul insan kaynaklı öznel denetim yerine; nesnel, yansız ve şaşmaz bir biçimde işleme 

garantisi olan makinelerden yararlanma en etkili yoldur. 307

Çağımızda bilgi işlem, dijital platform, iletişim ve dağıtım teknolojilerinin müthiş 

gelişmesi karşısında; özellikle finansal enstrumanların ve para hareketlerinin elektronik 

ortamda tamamen kayıt altına alınması olanaklı hale gelmiştir. Artık ekonomik faaliyetlere ait 

hesapların tutulması, yani muhasebeleştirilmesi, tasnifleşmesi, mali tablolara aktarılması ve 

raporlanmaları da giderek artan oranda bilgi işlem ortamında yapılmaktadır. 308

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın  2 Nisan 2006 tarihinde internet sitesinde yayımladığı 1 Sıra 

No.lu Bilgisayarlı Muhasebe Programları Standartları Genel Tebliği Taslağı ile bu konuda 

önemli bir süreç başlatılmış bulunmaktadır. Anılan tebliğin yayınlanması halinde, Türkiye’de 

kayıt dışı ekonomi ile mücadelede de yeni bir aşamaya girilmiş olacaktır.  

1 Sıra No’lu Bilgisayarlı Muhasebe Programları Standartları Genel Tebliği Taslağına 

göre mükelleflerin, Bakanlıkça asgari standartlara uyumu onaylanmış muhasebe bilgisayar 

programlarını kullanmaları gerekmektedir. Bu muhasebe programlarını üreten işletmeler, 

ürettikleri muhasebe programlarının, istenen asgari hususları ve standartları içerdiği 

konusunda, Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan onay almak zorundalar. Onaylanmamış veya asgari 

standartlara uygun olmayan muhasebe bilgisayar programlarını kullanan mükellefler, öncelikli 

                                                 
306 Doğanoğlu, g.m. 
307 Yakut, A.g.d., sayı: 449, s.169. 
308 Hüseyin Yıldız, ”Elektronik Ortamda Vergi Denetimi”, Akşam Gazetesi,  Ekonomi sayfası, 21.12.2005. 
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olarak vergi incelemesine alınacaktır. Ayrıca söz konusu bilgisayarlı muhasebe kayıtlarının; 

bilgi işlem ortamında yedeklenmesi, saklanması ve incelemeye ibraz edilmesi mecburiyeti ile 

her mükellefin aylık olarak doldurduğu temel muhasebe bilgilerini içeren formların, Gelir 

İdaresi Başkanlığı’na elektronik ortamda gönderilmesi mecburiyeti getirilmektedir. Muhasebe 

bilgisayar programlarının içermesi gereken başlıca asgari hususlar ve standartlar ise şunlardır: 

-Yazılımlar, temel muhasebe modülü ve/veya diğer modüllerden oluşabilir. Ancak temel 

muhasebe modülü, asgari olarak yevmiye defteri, defteri kebir, bilanço ve gelir tablosu ile 

satışların maliyeti tablosunu içermelidir. Ayrıca bu programların, mükelleflerin bilgi işlem 

ortamında denetimine imkan veren ve standartları belirlenmiş bir denetim modülüne de sahip 

olmaları gerekir.   

-Muhasebe programlarının farklı modülleri, tek düzen muhasebe sitemine, hesapların 

alacak ve borç karakterlerine ve vergi kanunlarına uygun biçimde, entegre olarak 

çalışabilmelidir. Elektronik beyannamelerin ve bilgi formlarının, kayıtlı hesaplardan otomatik 

olarak hazırlanması mümkün olmalıdır.  

-Bir yevmiye kaydı asgari şu bilgileri içermelidir; yevmiye fişinin tarihi ve yevmiye 

maddesi numarası, yevmiye fişinin cinsi, tüm hesapların en alt seviyedeki kodları ve isimleri, 

dayanak belgelerin türü, tarih, seri ve sıra numarası, müşteri veya satıcının adı soyadı, unvanı, 

vergi ve TC kimlik numaraları, mal ve hizmetin cinsi, fiyatı, miktarı ve tutarı, dolaylı 

vergilerin cinsi, tutarı ve oranları, çalışan kişilerin sayısı, adı-soyadı, ücreti, stopaj ve prim 

ödemeleri tutarı, açıklama ve diğer bilgiler. 

-Muhasebe kayıtları, en alt seviyedeki kodlarına göre kaynak belge ilişkisini sağlamalıdır. 

Yevmiye fişinde, defteri kebir hesabı, ara hesaplar ve en alt seviyedeki kodlara ve isimlere 

göre listelenebilmelidir.  

-Muhasebe programlarının, 3’lü ana hesaplar ile birlikte aynı zamanda detay hesaplarının 

da çalıştırılması ve istenmesi halinde her düzeyde bilgiye ekranda ulaşılmasının ve başka bir 

ortama aktarımının ve analizinin sağlanması zorunludur.  

-Muhasebe kayıtlarının, bilgi işlem ortamında geriye gidilerek düzeltilmesini önlemek 

için; programlar, muhasebe kayıt kontrol numarası oluşturacak şekilde yazılmalı, böylece 

geriye dönülüp bir düzeltme yapılmışsa, bu durum sonraki denetimlerde tespit edilebilmelidir.  

-Muhasebe programları, her bir işlem bazında (kasa, banka-alıcı, satıcı veya stok gibi) 

karşılıklı hesapların kontrol edilmesine olanak vermeli, günlük toplam kayıt yapılmasını 

engellemelidir.  

Yine söz konusu taslağa göre, bilanço usulüne göre defter tutan mükelleflerden;  
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- 4 sıra numaralı Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ ile belirlenen ve diledikleri takdirde 

Yeminli Mali Müşavirlere tasdik işlemi yaptıracak mükellefler için 2006 yılına ilişkin olarak 

belirlenecek hadleri aşanların 01.01.2007 tarihinden,  

- Diğerlerinin ise 01.01.2008 tarihinden itibaren muhasebelerini Maliye Bakanlığınca 

onaylanmış bilgisayar programları aracılığıyla izlemeleri gerekmektedir. 2006 yılı için 

belirlenecek hadlerin altında kalmakla birlikte dileyen mükellefler de 01.01.2007 tarihinden 

itibaren onaylı programlar kullanabilir. Ancak, 01.01.2007 tarihi itibariyle söz konusu tebliğ 

halen taslak halindedir.  

 

3.4.2. Etkin bir vergi denetimi için yapılması gereken düzenlemeler  

Gerçek ve tüzel kişilerin bulundukları ekonomik faaliyetler sırasında, vergi kanunlarına 

uygun hareket edip etmedikleri, diğer bir anlatımla yasalara uyulup uyulmadığının tespit 

edilmesi vergi denetimi olarak adlandırılabilir. Denetimin varlığı kişileri yasalara uygun 

harekete zorlar. Denetimin başarısı, denetimden beklenenin gerçekleşmesi, ancak etkin bir 

denetimle mümkündür.  

Etkin denetim cezalandırıcı olmanın yanısıra, eğitici ve öğretici olmalıdır. Çünkü önemli 

olan kişilerin yasalara uygun hareket etmesini sağlamaktır. Etkin denetim yasalara uyan bir 

toplum yaratacağı için vergi kayıp ve kaçağı en aza ineceği gibi, ekonomik olarak vergi kaçıran 

ile yasalara uygun davrananlar arasındaki rekabet eşitsizliğini de ortadan kaldıracaktır. Buna 

karşın etkin olmayan bir vergi denetimi, yasalara uymayan mükelleflerin ödüllendirilmesi gibi 

bir sonuç yaratacağından, yasalara uymamayı teşvik eder bir durum doğuracaktır. Bu da 

kayıtdışılığı artıracak ve teşvik edecektir. 309

Etkin bir vergi denetiminin sağlanabilmesi  için nelerin yapılabileceğine ilişkin önerileri 

aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz. 

-Yaygın ve yoğun vergi denetimleri, belge düzeninin oluşturulması, idarenin kararlılığı 

ve etkinliği için sürdürülmelidir. Ancak mevcut yapısı değiştirilerek sürekli eğitimden 

geçirilen, rotasyona tabi tutulan konunun uzmanı olan (içerisinde yerel memur bulunmayan) 

personel tarafından yürütülen bir konuma getirilmelidir. Yaygın ve yoğun vergi denetimleri 

vergi dairelerinde görevli personel aracılığı ile yapılmaktadır. Bu durum ise vergi dairesinin iç 

işlemlerini aksatması bir yana memurların büyük bir kısmının (büyük iller hariç) yerelleşmesi 

nedeniyle olumsuz sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle de bu tür yaygın yoğun 

                                                 
309 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, A.g.e, s. 37.  
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denetimlerin, bir rotasyona tabi olarak yapılması bu denetimlerden beklenen sonucu 

sağlayacaktır. 

Mükellefle ilk karşılaşan ve gizli kalmış mükellefiyetleri ortaya çıkaracak olan yoklama 

memurlarının mesleki formasyona sahip olmaları gerekir. Ancak bugün için vergi dairelerinde 

yoklama memuru sayılarının azlığının yanısıra, var olan personelin çoğunluğunun da orta 

öğrenim mezunu olmaları ve mesleki formasyondan uzak olmaları pek çok hukuksal sorunu 

beraberinde getirmektedir. Yargıya yansıyan pek çok konu yoklama memurlarının mesleki 

formasyona sahip olmamaları nedeniyle idare aleyhine sonuçlanmaktadır. Bu nedenle vergi 

dairelerinde yeterli sayıda mesleki formasyona sahip yoklama memuru bulundurulmasında çok 

büyük yarar bulunmaktadır. 310

Yoklamaların etkinliğini artırmaya yönelik ayrıntılı bir yoklama planı yapılmalı, nokta 

hedefler belirlenmeli ve yoklama memurlarının eğitim ve donanım ihtiyaçlarına cevap 

verilmelidir.  

-Vergi denetimi ve idari denetimde görevli elemanların, konuları itibari ile uzmanlaşması  

kaçınılmaz olup, bu yönde alınacak önlemlerle vergi incelemesi konusunda uzmanlaşmış 

eleman sayısının artırılması yoluna  gidilmelidir. Buna bağlı olarak vergi incelemesi 

konusunda görevlendirilmiş elemanların bir yandan sektör ve iş kolları bazında, diğer yandan 

da vergi türleri itibariyle daha dar alanlardaki uzmanlık eğitimine önem verilmelidir. Çünkü 

günümüzün gelişen ve uluslararası boyut kazanan ekonomik koşulları ve işletme büyüklükleri 

dikkate alındığında, uzmanlaşma kaçınılmaz bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır.  

-Yapılacak orta ve uzun vadeli vergi inceleme planlarının bazını oluşturacak hedef 

mükellef kitlesinin belirlenmesi ve bu mükelleflerin işgücü kaybı ve yetki karmaşası 

yaratmayacak bir biçimde, vergi incelemesi ile görevli birimler arasında paylaştırılmasında 

yarar vardır.  

-İnceleme elemanlarının bilgiye kolayca ulaşabilmesi için gerekli yasal ve teknik yeterli 

altyapının yeterli düzeye ulaştırılması, bilgi bankası oluşturulması konusunda yapılmakta olan 

çalışmalara hız kazandırılması, bilgisayar kullanımının yaygınlaştırılması ve bu konulardaki 

eğitim ve donanım eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir. 311

-Önlemeye yönelik denetim çalışmalarına ağırlık verilmelidir. Önlemeye yönelik denetim 

amacını vergi denetimlerinde sağlayacak bir araç şu an vergi idaresinin elinde bulunmaktadır. 

Ancak bu araç şu ana kadar hiç kullanılmamıştır. Bu araç, geçici vergidir. Tüm denetim 

birimleri cari yıl içinde üçer aylık dönemin geçici vergi beyannamesinin verilmesini takiben 

                                                 
310 Nazmi Karyağdı, ”Toplam Kalite Yönetimi ve Türk Vergi İdaresi”,  http://www.maliye.gov.tr/kalite/kitap/bolum2_d4.pdf. 
311 Şinasi  Aydemir, Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi, Maliye Hesap Uzmanları Derneği, İstanbul, 1995, s.248. 
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incelemeye başladığında, denetimin önlemeye dönük yaklaşımı gerçekleşmiş olacaktır. Bu 

inceleme yönetiminin uygulanması durumunda; incelemeler kısa sürede bitirilecek, karşıt 

inceleme yapılırken mükelleflere ulaşmak kolay olacağından denetimler hız kazanacak, 

işletmenin denetimde olması kayıtların sağlıklı tutulmasını sağlayacak, sahte belge kullanımı 

engellenecek, beyanların daha gerçekçi olması sağlanacak, karşıt incelemeye tabi mükelleflerin 

de çapraz kontrolü sayesinde bu mükelleflerde de kayıp ve kaçak anında önlenmiş olacaktır. 

Mükellefler açısından daha terbiye edici ve denetimin önleyici yönünü ön plana çıkaracak olan 

bu yöntemin, olumlu sonuçları çok daha fazla olacaktır.  

-İnceleme oranlarının düşük olması, kamuoyunca vergi idaresine yöneltilen eleştirilerin 

başında gelmektedir. Vergi idaresinin etkinliği vergi yasalarındaki otokontrol müesseselerinin 

yanı sıra vergi inceleme oranlarının artırılması ile sağlanabilir. Vergi inceleme oranlarının 

artırılmasına ilişkin olarak ileri sürülen önerinin kısa sürede sonuç vereceği düşünülmektedir. 

Bu öneri; mükellefin tarhiyat öncesi uzlaşma talep etmesi durumunda incelemeye ilişkin 

tespitlerin yer aldığı tutanağın düzenlenmesi ve bir sayfalık kısa ön raporla tarhiyat öncesi 

uzlaşmanın yapılmasıdır.  

Yapılan vergi incelemelerin %80-95’i tarhiyat öncesi uzlaşma ile sonuçlanmaktadır. 

Önerilen yönteme geçilmesi durumunda inceleme elemanları %80-95 oranındaki mükellef 

grubuna vergi inceleme raporu düzenlemeyecek, buradan kazandığı zamanı diğer incelemelere 

aktarma olanağı bulmuş olacaktır. Diğer taraftan zaman tasarrufunun yanı sıra kırtasiye vb. sarf 

malzemelerinden de tasarruf edilmiş olacaktır. Bu yöntemin uygulamaya konması için 

herhangi bir yasal değişiklik yapılmasına gerek yoktur. Vergi Usul Kanunu’nun tarhiyat öncesi 

uzlaşmaya ilişkin hükümleri ve bu hükümlerin uygulanması için Maliye Bakanlığı’na verilen 

yetki böyle bir düzenlemenin yapılmasına olanak sağlamaktadır.  

-Denetim kadroları sayısı gittikçe azalmaktadır. Denetim kadrolarındaki sayıca azalmanın 

ve etkin olmamasının altında yatan sebeplerden birisi ücret politikası ve mesleki tatminsizliktir. 

Çok ciddi bir sınav ve staj sürecinden sonra, yoğun bir eğitimden geçerek denetim elemanı 

olarak görev alanlar belli bir süre kamuda çalıştıktan sonra, ücret tatminsizliği ve mesleki 

beklentilerini elde edemedikleri için özel kesime geçmektedirler.Yeminli mali müşavirlik 

müessesesinin cazibesi de ayrı bir alternatif olarak görülmektedir. 

Denetim elemanının yetişmesi ve deneyim kazanması, uzun bir süreci ve özverili bir 

çalışma temposunu gerektirmektedir. Dinamik ve sorunlu bir işte, görev ve sorumluluk bilinci 

içinde çalışan denetim elemanlarının ücret, eğitim, çalışma şartları gibi parasal olan ve 
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olmayan haklarla motive edilmeleri halinde, bir yandan görevden ayrılmalar azalırken, diğer 

yandan da nitelikli yeni elemanların katılımı sağlanmış olacaktır312

Yukarıda belirtilen düzenlemelerin ayrıntıları konusunda yapılacak çalışmalara ihtiyaç 

bulunmakla birlikte, özelliği itibariyle teknik olan bu  konuların, denetim birimlerinin birikimi 

ile kısa sürede aşılabilmesi mümkündür. Aksi takdirde, vergi sisteminin sigortası ve kayıt dışı 

ekonominin kayda alınmasında en etkili araç olan vergi denetiminin etkin hale getirilmesi 

mümkün görülmemektedir.313

 

3.4.3.Vergi idaresinin ve denetim birimlerinin bilgi toplayabilmesine zemin   

hazırlanması için yapılması gereken düzenlemeler  

3.4.3.1. Tek vergi numarası  

Verginin tabana yayılması ve vergiye tabi olayların otomatik müesseselerle kayda 

girmesini sağlayıcı düzenlemelerden en önemlisi, herkese tek vergi numarasının verilmesi 

olarak gösterilebilir.  

Tek vergi numarası müessesesinin sağlıklı işletilmesi halinde, ülke genelinde nakit 

akımının ve gayrimenkul gibi tescile tabi varlıkların, sahipleri bazında izlenebilmesine imkan 

verecektir. Bu sistemin işlemesi ise gelişmiş bilgisayar ağının oluşturulmasına bağlıdır. 

Vatandaşların  bu sistemin içinde olduklarını; yaptıkları iktisadi faaliyetin, tasarrufun ve 

harcamanın bir merkez  tarafından bilindiğini bilmeleri halinde, vergiye tabi faaliyetlerini kayıt 

dışı bırakmaktan çekineceklerdir.  

Nakit  ve mal hareketlerinin belli yerlerde var olan kayıtlarının, vergi idaresi tarafından 

tespiti ve incelenebilmesini sağlayacak en önemli araç tek hesap numarası olacaktır. Ancak bu, 

sistemin alt yapısının iyi hazırlanmasına ve titizlikle uygulanmasına bağlıdır. 314

Herkese bir vergi numarası verilmesi uygulamasının yaygınlaştırılarak izlenmesinin 

işlevsel hale getirilmesi, hatta bunun vatandaş numarası, nüfus kağıdı, pasaport ve sosyal 

güvenlik numaraları ile aynı olacak şekilde düzenlenmesi,315 vergi kimlik numarası ve 

vatandaşlık numarası ile çeşitli kurumlar tarafından verilen numaraların kullanımının MERNİS 

projesiyle entegrasyonu sağlanmalıdır.316

Bu çözüm sayesinde; 

-Vergi tahsilatı ve denetimi kolaylaşacak, kayıt dışı ekonomi kontrol altına alınacak,  

                                                 
312 Doğanoğlu, A.g.m.  
313 Aydemir ,A.g.e, s.248. 
314 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı , A.g.e., s.40. 
315 Bilanço, ”Kriz Kayıtdışı Ekonominin  Boyutlarını Artırıyor”, TÜRMOB Aylık Yayın Organı,Sayı:73,Kasım 2002, s.5 
316 Ülker Mavral, “Kayıt Dışı Ekonomi ve Kayıt Dışı Ekonomiyi Önlemek İçin Alınabilecek Tedbirler”, Vergici ve 
Muhasebeci ile Diyalog, Sayı:187, Kasım 2003, s.151. 
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-Noter, tapu ve banka işlemlerinde sahtecilik kalkacaktır. Banka ve noterler, MERNIS 

veri tabanına erişerek kişilerin kayıtlarının doğruluğunu tespit edebileceklerdir.Böylece 

dolandırma ve sahtecilik olaylarına son verilebilecektir.317

 

3.4.3.2. Ödemelerin bankalar aracılığıyla yapılması  

Vergiye tabi olduğu halde vergi dışı bırakılan kayıt dışı ekonomik işlemin karşılığını 

oluşturan parasal hareket bankalar aracılığı ile örneğin her türlü hesap açılması, çek senet 

tahsilatı ve ödemeleri şeklinde cereyan etmektedir. Bu tür parasal hareketi banka kayıtlarından 

tespit etmek ve görmek mümkündür. Vergi dışı kalmış bir ekonomik hareketin nakit 

ilişkilerinin banka kayıtlarından tespit edilebilmesi bu ekonomik işlemlerin kayıt altına 

alınmasına imkan verecektir.318  

Mali sistemi gelişmiş olan ülkelerde harcamaların para piyasası kurumları vasıtasıyla 

gerçekleştirilmesi kayıtdışılığı önemli ölçüde azaltmaktadır. Zira, bir kere bankacılık sistemine 

giren paranın kimler arasında el değiştirdiğini tespit etmek mümkün olmaktadır. Bu hareketi 

tespit ettikten sonra ilgililer nezdinde bu para hareketinin kaynağını araştırmak diğer 

mevzuatlarında el verdiği ölçüde daha kolaydır.  

Kayıt dışı ile mücadele için ticari işlemler ve finansal hareketlerin taraflarının izlenmesi 

ve vergiyi doğuran olayların mali kurumların kayıt ve belgeleri yardımıyla tespit edilmesi 

önemli bir husustur. Maliye Bakanlığı belirtilen amaçlara ulaşabilmek için 320 sıra no.lu Vergi 

Usul Kanunu Genel Tebliği’ni, ve 323 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ni 

yayımlamıştır. 

Bakanlık yayımlanan 320 sıra no.lu Tebliğ ile, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı 

basit usulde tespit edilenler, defter tutmak zorunda olan çiftçiler, serbest meslek erbabı ve 

vergiden muaf esnafın kendi aralarındaki ticari işlemleri ile nihai tüketicilerden mal veya 

hizmet bedeli olarak yapacakları 5.000.000.000.-TL’ yi aşan  tahsilat ve ödemeleri tevsik 

zorunluluğu kapsamına alınmıştır. Ancak bu rakama vaki itirazlar üzerine, yayımlanan 323 sıra 

no.lu Tebliğ ile uygulamaya ilişkin herhangi bir aksaklığın ortaya çıkmaması ve uygulamanın 

tüm tarafların gönüllü katılımıyla gerçekleştirilebilmesi amacıyla tespit edilen limitin 

10.000.000.000.-TL’ye yükseltilmesine karar verilmiştir. Tespit edilen tutarın altında kalan 

                                                 
317 Mernis Projesi tüm Ahvali Şahsiye bilgilerini elektronik ortama aktaran ve Ahval-i Şahsiye bilgilerinde meydana gelen her 
tür değişikliğin ülkenin her tarafına dağılmış 923 merkezden anlık güncellenmesini ve bir ağ üzerinden güvenle paylaşımını 
sağlayan bir projedir. www.nvi.gov.tr. 
318 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, A.g.e., 40.  
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tahsilat veya ödemelerin banka veya özel finans kurumları aracılığıyla yapılması zorunluluğu 

bulunmamaktadır. 319

Bu tebliğle getirilen uygulama kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması yönünde 

atılmış adımlardan biri olabilir. Nitekim mükelleflerin ticari işlemlerindeki finansal hareketleri 

azda olsa denetim altına alınmış olacaktır. Az da olsa diyoruz, zira tebliğde işlemlerin aynı 

günde parçalara ayrılmasının kabul edilmeyeceği, aynı günde aynı kişi veya kurumlarla yapılan 

işlemlerin tekbir ödeme veya tahsilat kabul edileceği belirtilmekte, ancak belirlenen 10 milyar 

TL limitin altında olmakla beraber aynı kişi veya kurumlarla yapılan işlemlerin bir sonraki gün 

veya günlerde devam etmesine karşılık bir önlemden söz edilmemektedir. 320

Bu uygulamaya ilişkin tespit edilen 10.000.000.000 (on milyar) liralık limit ,1/5/2004 

tarihinden itibaren 332 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 8.000.000.000.-TL 

olarak belirlenmiştir.  

 

3.4.3.3.Kredi kartı kullanımının yaygınlaştırılması  

Mükelleflerin sattıkları emtia ile ifa ettikleri hizmetten doğan hasılatı tespit edebilmenin 

bir yolu, işlemlerin denetlenebilir kurumlarda iz bırakmasının sağlanmasıdır.  

Mal alım satım hareketini; nakil aşamasında irsaliye ile ya da teslimde veya sonradan 

düzenlenen fatura, müstahsil makbuzu, fiş gibi belgelerle kayıtlara intikalinin temini mümkün 

olabilmektedir.  

Hizmet ifalarında ise; işin niteliğine bağlı şekilde fatura, serbest makbuzu türünde 

vesikalara dayalı olarak hizmetin bedelini görebilmekteyiz.  

Ancak, her iki halde de, mal/hizmet satış hasılatı mükellefin iyi niyeti çerçevesinde ve 

yasal defterlere yansıtılmak kaydıyla belirlenmektedir.  

Oysa , mali idare temel ilke itibariyle mükellefe güven duymakla birlikte, günümüzün 

ekonomik şartlarında Hazine alacağını öncelikle tahakkuk bazında teminat altına alacak etkin 

önlemler dizisini yürürlüğe koymak ve denetim işini kolaylaştırmak zorundadır.  

Vergiye tabi sayılan faaliyetlere ilişkin ödeme belgelerini mali kurumların aracılığıyla, 

sözleşmeleri noter kayıtlarıyla, teminatları tapu ipotek işlemleri ile kanıta bağlamak, 

mükellefin vergilenebilir kazancını saptamak açısından güçlü dayanakları oluşturmaktır.  

                                                 
319 Bülent  Koçak, ”Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu”, Maliye ve Sigorta Yorumları, Sayı:398, 15 Ağustos 2003, 
s.89-90. 
320 Talha Apak, ”Mükelleflerin Muameleleri ile İlgili Tahsilat ve Ödemelerini Banka veya Özel Finans Kurumlarınca 
Düzenlenen Belgelerle Tevsikine İlişkin Yeni Düzenleme (Kayıt Dışı Ekonomi İle Mücadelede Bir Adım Daha!)”, Vergici ve 
Muhasebeciyle Diyalog, Sayı:185, Eylül 2003, s.146. 
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Çünkü, sözü edilen durumlarda, mükellefin mal/hizmet alım satım gerçekleşmeleri, ya bir 

ödemeyi ifade etmekte, ya da gelecekte ödemeye dönük güvenceye kavuşturulmaktadır.  

Nakit ödeme imkanının mali idare açısından içerdiği asıl sakınca, ürün bedeli konusunda 

taraflarca yapılan pazarlık sırasında bu ödeme biçiminin indirim fırsatı olarak kullanılmasıdır.  

Genellikle, nakit ödemeye dayalı pazarlıkta, alım işlemi gizlenebilmekte ve belgesiz alım 

nedeniyle katma değer vergisinin tahsilinden vazgeçilmektedir.  

Halbuki, kredi kartıyla ödeme yapılması halinde, işlemin iz bırakması kaçınılmaz 

olacağından, hem işletme hasılatı, hem de KDV yönünden doğacak kayıp önlenebilecektir.  

Dolayısıyla, kredi kartıyla alışverişlerin kullanım hacmindeki genişleme ölçüsünde, 

iktisadi faaliyetin kavranamayan kısmı daralacaktır.  

Bu olgunun, denetimle desteklenmesinin gerekliliği açıktır. Zira, kartla yapılan ödemenin 

defterlere intikali, mutlaka garanti edilemez. 321

 

3.4.3.4. Hamiline çek ve senetler sorununun ortadan kaldırılması  

Banka işlemlerinin izlenmesinde en önemli sorun, hamiline çek ve senetlerdir. Bu 

sorunun ortadan kaldırılmasının tek yolu da, Ticaret Kanunu’nda yapılacak değişiklikle, 

hamiline çek düzenlenmesi olayını kaldırmaktır. Hamiline çek düzenlemenin kaldırılmasının, 

ekonomik gerçeklerle bağdaşmayacağı ve radikal bir düzenleme olduğu söylenebilir. Bu 

yapılamadığı  takdirde ikinci derecede önemli olan, hamiline düzenlenmiş çeklerin ciro 

edilmesini yasaklamak önerilebilir. Senetlerin hamiline düzenlenmesi söz konusu olmamakla 

birlikte ciro edilmeleri halinde, bunların da hamiline senet haline geldiği görülmektedir.  

Diğer taraftan hamiline düzenlenen kamu kağıtlarının da nama yazılı şekilde çıkartılması 

kayıtdışılığın önlenmesinde önemli bir etken olacaktır. 322

Kayıt dışı ekonominin konusunu oluşturan mal ve hizmet bedellerine esas olan para 

hareketlerinin kontrol altında tutulabilmesi için nakit hareketlerinin izlenmesi ve kavranması 

gerekir. Bunun için  hamiline ekonomiden nama yazılı ekonomiye geçmemiz zorunludur.  

-Türk Ticaret Kanunu 

-Borçlar Kanunu 

-Çekle Ödemelerin düzenlenmesi Hakkında Kanun 

-İcra İflas Kanunu 

-SPK mevzuatı 

                                                 
321 Yakup Tokat, ”Kredi Kartı Kullanımının Yaygınlaştırılmasından Beklenen Fayda”, Maliye ve Sigorta Yorumları, Sayı:393, 
1 Haziran 2003, s.151. 
322 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı , A.g.e., 41. 
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-Bankalar Mevzuatı 

-Dış Ticaret Mevzuatı 

-Özel Hukukun Tüm alanları 

-Vergi Mevzuatı ve Vergi Sistemimizde  

gerekli düzenlemeler yapılarak nakit ödemeleri sınırlandıran diğer tedbirler alınmalı, 

kayıt dışı ekonomiye yol açan maddeler ayıklanmalı, ekonomi ile mücadele edici 

mekanizmalar ilave edilmelidir. 323

 

3.4.3.5.  Vergi iade kartı sisteminin getirilmesi  

Bilindiği üzere, kayıt dışılıkla mücadele etmek, vergiyi doğuran olayın belli bir belge 

vasıtasıyla kayıt altına alınmasıyla mümkündür. Verginin doğmasına sebebiyet veren 

ekonomik faaliyetleri gerçekleştiren alıcı ile satıcı arasında tahakkuk eden hazine menfaatini, 

onlara belge düzenletmek suretiyle güvenceye alacak en etkili yol ise alım ve satıma taraf 

olanları bir tür menfaat çatışması içerisine sokmaktır. Bu da, satıcının düzenleyeceği belgenin, 

alıcı tarafından vergi uygulamalarında indirim konusu edilebilmesine imkan tanınması ile 

sağlanır. Mevcut vergi sistemimiz de zaten bu mantığa dayanmaktadır.  

Ancak, ticaret ve sanat erbabının, yani, kar amacı güden belli bir işletme çerçevesinde 

düzenlenen ve vergi uygulamasında indirim konusu yapılan belge ile ilgili olarak bir sorun 

bulunmamakla birlikte ; asıl problem, mal ve hizmet akışının ilk üretim aşamasından nihai 

tüketim halkasına ulaşırkenki perakende safhada, bunun  için düzenlenen belgenin nihai 

tüketici durumundaki müşteriler için hiçbir avantajının bulunmaması dolayısıyla, belgesiz 

alışverişin önüne bir türlü geçilememesindedir.  

Oysa bugün itibariyle, yalnızca ücretlilerle emeklilere tanınan vergi indirimi ve vergi 

iadesi uygulamasının, ülkede yaşayan bütün vatandaşlara genelleştirilmesi durumunda, 

perakende aşamasından başlayacak olan  belgeli alışveriş dalgası, ekonominin tümüne doğru 

bir hale gibi yayılacak ve belge düzenlemek durumunda kalan her mükellef, kendisine mal ya 

da hizmet satan alt firmalara belge düzenlemeyi şart koşacaktır.  

Ülkedeki bütün herkese vergi mükellefleri tarafından düzenlenmiş her türlü gider 

belgesini vergi iadesinde kullanma imkanı tanındığı zaman, uygulamada iki sorunun 

çıkabileceği düşünülebilir. Bunlardan birincisi,  

-Piyasada bir sahte belge patlamasının yaşanabileceği endişesi; diğeri de, 

                                                 
323 Kadir Boy, ”Kayıtdışı Ekonomi ve Gelir İdaresinin Yeniden Yapılanma Gerekliliği”, Vergi Dünyası, Sayı: 247, Mart 2002, 
s. 21. 
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-Milyonlarca gider belgesinin beyanı ve kontrolünün çok zor olduğu ve gerek belge 

toplayıp beyan edecek olan vatandaşların, gerekse bunların kontrolünü yapacak olan Mali 

İdarenin bu yükün altından nasıl kalkacağı meselesidir.  

Ancak, önerilen sistemin tam da bu noktada öngördüğü bir güvence mekanizması vardır 

ki, o da, beyan esasının tek tek fatura bazında olacağı hususudur. Bunun için de, işe öncelikle, 

bugün elle doldurulan fatura uygulamasına son verip, her faturanın mutlaka yazar kasa ve 

benzeri ödeme kaydedici cihazlar tarafından tanzimini ve düzenlenen bu faturalara ait kimi 

zorunlu bilgilerin elektronik ortamda belli periyotlarla İdare nezdinde kurulacak olan veri 

tabanına aktarılmasını zorunlu kılmakla başlamak gerekir.  

Vergi iadesinde kullanılacak belgeler, aslında tamamen elektronik ortamda izlenen hesabi 

kayıtlardan ibaret olacaktır.  

Belgeye ilişkin bilgiler müşterinin kartından (VİK) satıcının kayıt cihazına, cihazın mali 

hafızasından da Maliyenin veri tabanına aktarılacaktır. Kişi, alışverişler sırasında kartını her 

kullandığında işlem kayıt altına girecek ve buna ilişkin bilgiler değişik mükellefler kanalıyla 

kart sahibinin hesabında birikecektir. Belli bir süre sonunda, sisteme iletilen satışlarla ilgili 

olarak beyan ve tahakkuk işlemleri tamamlandıktan sonra hesaplanan vergi iadesi tutarı kişinin 

banka hesabına aktarılacaktır.  

Belgenin kayıtlı ortamda takip edilmesini sağlayacak bir barkod numarası bulunacaktır.  

Vergi İadesi Kartı, normal banka kredi kartlarına benzer ebat ve  özelliklerde İdareyle 

yapacakları protokoller çerçevesinde bankalar tarafından vatandaşlara verilecektir. Yani  kart, 

satıcı ile idare ve idare ile banka arasında işleyecek olan sistemin anahtarı mesabesinde olacak 

ve sayılan bu işlevleri gerçekleştirebilecek mahiyet ve kapasitede olacak şekilde 

geliştirilecektir.  

Kişilere verilecek “vergi iade kartları” sayesinde uygulama basitlik kazanacak ve ne 

iadeden yararlanmak isteyen vatandaşlar ne de Mali İdaresi üzerinde herhangi bir yük 

oluşmayacaktır.  

Herkese pratik bir vergi iadesi imkanı tanınacağı için kişiler, alışverişlerinde belge alma 

konusunda üşengeç davranmayacak ve iade alabilmek için işlemin kayda geçirilmesini 

sağlayacaklardır.  

Kağıt fatura- fişin bulunmayacağı vergi iade siteminde kişilerin, kullanacakları vergi iade 

kartları vasıtasıyla, İdare nezdinde bulunan sistemdeki hesaplarına, hangi faturayı 

düzenlettikleri (yani hangi işlemin kayda geçirilmesinde rol aldıkları) bilgisinin kayıt cihazının 

mali hafızasından merkezi veri tabanına aktarılması sağlanacaktır. Belli bir süre zarfında, bir 
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vatandaş hesabına değişik mükellefler kanalıyla bildirilen faturaların tutarları toplamının belli 

bir yüzdesi, vergi iadesi olarak vatandaşın söz konusu karta bağlı banka hesabına aktarılacaktır.  

Böylece vergi iadesi uygulaması; hem belge düzenleme ve bunu hesaba alma, hem de 

bunun idareye bildirilip kontrol edildikten sonra, vatandaş lehine tahakkuk eden tutarın 

kendisine iade edilmesi konusunda, baştan sona kadar büyük bir kolaylık ve basitlik 

sağlanacaktır.  

Tek tek fatura beyanı esasına dayanan sistemde, sahte veya muhteviyatı itibariyle 

yanıltıcı belge diye bir şey söz konusu olamayacağı için, iade sisteminin bu yönde bir 

suistimale uğraması da mümkün olmayacak ve sistem yüzde yüz güvenli bir şekilde 

çalışacaktır. İnsanların çoğu vergi iadesi avantajı için mükellefleri belge düzenleyerek 

hasılatlarını beyan etmeye zorlayacakları için, buradan başlayacak olan kayıtlı alış veriş 

hareketi, ekonominin ilk üretim ve ham madde aşamalarına kadar ki halkalarına doğru bir 

çarpan etkisi yaratarak gittikçe artan bir ivmeyle yaygınlaşıp ilerleyecektir.  

Hasılatı artan her mükellef, vergi matrahını düşürmek için, bu kez, faaliyeti ile ilgili her 

türlü gider ve harcamasını belgeye bağlama konusunda çok daha fazla hassasiyet gösterecektir. 

Bu şekilde ekonomik birimler arasında, fatura çok cazip bir nesne haline gelecek ve hiç 

kimsenin belge almama gibi bir lüksü kalmayacaktır.  

Böyle bir sistemde ekonomik işlemler büyük ölçüde kayıtlı olarak gerçekleşeceği için, 

kimin ne kadar kazandığı gibi hususlar devlet tarafından daha rasyonel bir biçimde bilinecektir. 

Kimin ne kadar kazandığı bilgisinin yanı sıra, hangi ekonomik kesimlerden ne ölçüde vergi 

alınması gerektiği yada kimin ne kadar vergisel korunmaya yada teşvike ihtiyaç duyduğu gibi 

hususlar çok daha gerçekçi bir biçimde görülebileceği için, bu konuda alınacak  kararlarda 

isabetlilik oranı artacaktır. 324

 

3.4.3.6.Vergi sisteminde oto kontrol müesseselerine yer verilmesi ve bu      

müesseselerin etkin olarak denetimlerde kullanılması 

Türk vergi sisteminde yer alan oto kontrol sistemlerinin başında gelen servet kıyaslaması 

yöntemiyle gerçek gelirin belirlenmesi sistemi, aksayan yönlerinin giderilerek daha etkin 

uygulanması yerine, kaldırılarak sistemden çıkarılmıştır.  

                                                 
324 Abdulmenaf Yakut, ”Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Etme Amacına Matuf Olmak Üzere Perakende Aşamasındaki Mal 
Teslimi ve Hizmet İfalarında Belgeli Alışverişi Sağlayacak Bir Sistem Önerisi-1”, Maliye ve Sigorta Yorumları, Sayı:448, 15 
Eylül 2002, s.158-160. 
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Kayıt dışında yapılan işlemler dolayısıyla elde edilen gelirler sonuçta ya tasarrufa ya da 

harcamaya dönüşecektir. Bu harcama ve tasarruftan geriye doğru giderek kazancın tespiti ise 

servet incelemesi dediğimiz inceleme yöntemi ile mümkündür.  

Türk Vergi Sisteminden servet beyanı müessesesi kaldırılmış olmakla birlikte Vergi Usul 

Kanununun 30. Maddesinin 7 numaralı bendi servet araştırılmasına dayalı olarak beyan 

edilmesi gereken gelirin tespitine olanak veren bir hüküm taşımaktadır. 325 Ancak bu madde 

hükmü de 9.1.2003 tarih ve 24988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4783 sayılı Kanunun 9 

uncu maddesiyle ve 1.1.2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinden itibaren 

yürürlükten kaldırılmıştır. 326

Vergi kayıp ve kaçakları ancak, mal, nakit, nakiti temsil eden belgeler ve servet 

hareketlerinin iyi kontrol edilebilmesi ile mümkündür. Bu anlamda, gelir ile harcama, servet ve 

tasarrufların kıyaslanmasına olanak tanıyan servet beyanı benzer bir müessesenin yeniden 

yasaların içine girmesi gerekmektedir. 

 

3.4.4. Vergi sisteminde yapılması gereken düzenlemeler  

Vergi sistemi tarifinde üç ayaktan oluşan bir yapı söz konusudur. Vergi sistemi, vergi 

yasalarını, vergi idaresini ve vergi yargısını kapsar ve bu üçü arasındaki karşılıklı etkileşim 

sonucunda gelişir ve şekillenir. 327 Bu nedenle vergi sisteminde yapılması gereken 

düzenlemeler bu üç ana başlık altında açıklanacaktır.  

 

3.4.4.1. Vergi Yasalarının etkinliğinin sağlanması  

3.4.4.1.1.Kanunların gözden geçirilmesi, basit, anlaşılır ve günümüz  ihtiyaçlarına 

cevap verir  hale getirilmesi ve sıksık değiştirilmemesi 

Vergi mevzuatında çok sık değişiklik yapılması hem vergi memurlarının  hem de vergi 

uzmanlarının değişiklikleri takip etmesini güçleştirdiği gibi vergi yükümlülerinin de vergi 

planlaması yapmasını olanaksız hale getirmektedir. Ayrıca, değişen yasaların anlaşılması zor 

olup sık sık geçici maddelerle düzenlemelere gidilmesi yükümlünün vergisel ödevlerini yerine 

getirmesini zorlaştırmaktadır.  

                                                 
325 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, A.g.e., 39. 
326 Vergi Usul Kanunu Md.30/7. 
327 Naci Ağbal, ”Vergi İdaresinin Yeniden Yapılanmasına İlişkin Öneriler”, XVIII.Türkiye Muhasebe Kongresi,TURMOB 
yayınları-199, İstanbul,  Ekim 2002, s.577. 
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Özetle, bir ülkede uygulanan vergi mevzuatı, o ülkenin ekonomik , sosyal ve mali 

ihtiyaçlarına cevap vermiyorsa, sade kolay ve anlaşılır değilse, bir istikrar gösteremiyorsa  

vergi kayıp ve kaçakları artar. 328

Vergi yasaları tümüyle gözden geçirilerek, dil, ifade, lafz, ruh ve hükümler bakımından 

var olan olumsuzluklar giderilerek, yanlış anlaşılmalara imkan vermeyecek şekilde yeniden ele 

alınmalıdır. 

Vergi mevzuatı sadeleştirilmeli, adil ve uygulanabilir olması sağlanmalıdır. Bunlara 

ilişkin Tüzük, Yönetmelik, Genel Tebliğ, Genelge, mükerrer maddeler, geçici maddeler vs.  

elenmeli, geçici olma niteliğini kaybeden maddeler devamlı hale getirilmeli ve geçici ve ek 

maddelere mümkün olduğunca az yer verilmelidir. Mevzuat tek tip kılavuz haline getirilmeli, 

dağınıklıktan kurtarılmalı, bu çerçevede gelecek de hesaba katılıp standart gerçekçi, her zaman 

ihtiyaca cevap verebilecek kalıcı değişiklikler yapılmalı, zorunlu olmadıkça vergi yasalarında 

değişiklik yapılmamalıdır. Vergilendirmeye ilişkin hükümler sadece vergi yasalarında yer 

almalıdır, diğer yasalarda vergilendirmeye ilişkin hükümlere yer verilmemelidir. 329

 

3.4.4.1.2.Verginin konusuna giren gelir kavramının genişletilmesi ve yıllık  

beyanname verilmesini engelleyen hükümlerin kaldırılması 

Kayıtdışılığın en önemli kaynağı ülkemizdeki gelirin tanımıdır. Kayıtdışılığın 

önlenebilmesi için öncelikle safi artış “nereden buldun” teorisine dayanan tanıma geçilerek 

hangi sebeple olursa olsun elde edilen gelirin, kaynağına bakılmaksızın vergilendirilebilir hale 

gelmesi mümkün olmalıdır.330

Vergiye dahil olmayan veya düşük vergili rant gelirlerinin vergi kapsamının 

genişletilmesi sağlanmalıdır.331

Yıllık beyanname verilmesini engelleyen hükümler kaldırılmalı, faiz, repo geliri vb. 

menkul sermaye iratları bile mutlaka yıllık gelir vergisi beyanına tabi olmalıdır. 332

 

3.4.4.1.3.Defter tutma hadleri, basit usul mükellefiyet, istisna ve muafiyet  

sınırlarının yeniden gözden geçirilmesi 

Türk vergi sisteminde  yer alan basit usulde vergilendirme (götürü usul) ile çok fazla 

sayıdaki muafiyet ve istisnalarla bilinçli yaratılmış bir kayıt dışılık vardır. Bu düzenlemelerden 

                                                 
328 Harun Yeniçeri, ”Beyan Esasına Dayanan Vergilerde Vergi Kayıp ve Kaçaklarının Psikolojik Nedenlerinin Tespitine 
Yönelik  Bir Araştırma, Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, Sayı:211, Kasım 2005, s.129. 
329 Mavral,A.g.m., s. 151. 
330 Yahya Arıkan, ”Kayıt Dışının Korkunç Tahribatı”, www.aktifhaber.com., 21.05.2005. 
331 Bilanço, “Kriz Kayıtdışı Ekonominin Boyutlarını Artırıyor”, TÜRMOB Aylık Yayın Organı,  Sayı:73, Kasım 2002, s.5. 
332 Mavral,A.g.m., s.148. 
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kaynaklanan kayıt dışılığı önlemek için, vergi yasalarında ekonomik nedenlerle çok zorunlu 

olanlar hariç olmak üzere muafiyet ve istisnaların kaldırılması gerekmektedir. 333

Basit usul  de kayıt dışı ekonomiyi besleyen bir mekanizmaya dönüşmüş, sahte   ve 

muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge yatağı haline gelmiştir. Bu sistem yürürlüğe girdiğinden 

beri gelir vergisi mükelleflerinin sayısı azalmakta, basit usul mükellefleri artmaktadır.   

Bu sistem aynı zamanda istihdamı engellemekte ve kayıt dışı istihdam ve haksız rekabet 

yaratmaktadır. Basit usulün kaldırılması ve sistemin bu kamburdan kurtulması 

gerekmektedir.334

İşletme defterinden, bilanço usulünde defter tutmaya geçiş sınırı nedeniyle belge 

düzenlememeyi teşvik eden sistem yeniden gözden geçirilmelidir. 335 Yani işletme esasına göre 

defter tutma sınırlarının  yükseltilmesi vergi denetimini kolaylaştıran “bilanço esası”ından 

kaçışı körüklemektedir. Bilanço esasına göre defter tutma esasından kaçış kayıt dışı ekonomik 

faaliyetleri artırıcı vergi gelirlerini azaltıcı bir olgu olarak değerlendirilmektedir.  

 

3.4.4.1.4.Kazancın tespitinde gerçeklik ve safilik ilkelerinin tam olarak   

uygulanması 

Vergi yasalarında yer alan bazı hükümler bazı gerçek giderlerin kazancın tespitinde 

dikkate alınmasına olanak vermemektedir. Yani kazancın tespitinde gerçeklik ve safilik ilkeleri 

tam olarak uygulanamamaktadır. Bu durumda mükellefleri sahte ve  muhteviyatı itibariyle 

yanıltıcı belge kullanmaya veya hasılatlarını düşük göstermeye yöneltebilmektedir. Bu yöndeki 

hükümlerin  vergi yasalarından tamamen çıkarılarak, gelirin gerçek ve safi değerini tespit 

edecek yasal düzenlemelerin getirilmesine özen gösterilmelidir. 336

 

3.4.4.1.5. Vergi gelirlerinde dolaylı vergilerin  payının azaltılması  

Vergi gelirlerinde dolaylı vergiler giderek artmakta, vergi gelirlerinin yüzde 73'ü dolaylı 

vergilerden kaynaklanmaktadır. Dolaylı vergiler yapısı itibariyle adaletsizdir. Az kazanan ile 

çok kazanan aynı vergiyi ödemektedir. Bu durumun en kısa zamanda engellenmesi 

gerekmektedir.337  

 

 

                                                 
333 Mavral, A.g.m., s. 147. 
334 Mehmet Timur, ” Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele ve Toplumsal Katkı Konulu Panel”, 16.09.2003, www.turmob org.tr. 
335 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, A.g.e., 36.  
336 Mavral,A.g.m.,s.148. 
337 Arıkan, A.g.m. 
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3.4.4.1.6.Vergi oranları ve sosyal güvenlik primlerinin  düşürülmesi  

Çok sayıda ve çok farklı dilimlerde uygulanan vergi oranlarının yeniden düzenlenmesi, 

sayısının ve oldukça yüksek olan oranların düşürülerek rekabetçiliği caydırmayacak en uygun 

vergi oranlarının belirlenmesi sağlanmalıdır. 338  

Ağır vergi yükü vergiye karşı bir direnç yaratır. Bu nedenle yüksek vergi oranlarından 

kaçınılmalıdır. Bir çok batılı ülkeyle kıyaslandığında Türkiye’de gelir vergisi oranları 

yüksektir. Bu durum mükellefleri kayıt dışılığa iten en önemli etkendir. Vergi oranların 

düşürülmesi ilk etapta bir vergi kaybına sebep olacaktır. Ülkemiz ekonomisinin böyle bir gelir 

kaybına tahammülü yoktur. Ancak, vergi oranları küçültülürken, vergi tabanının genişletilmesi 

çalışmalarının birlikte yürütülmesi bu gelir kaybını önleyecektir. Hatta gelir vergisi tarifesinin 

ilk dilimi asgari ücret tutarından  ve % 10’dan başlamak ve en üst dilimi %40 olmak üzere, 

artan oranlı olarak yeniden düzenlenmelidir. Vergi oranlarının belirlenmesinde ekonomik ve 

sosyal yararların gözetilmesi ve kayıt dışılığı önleme amacının ön planda olması 

gerekmektedir.  

Tapu Harcı oranlarının yüksekliği de büyük bir kayıt dışılığa yol açmaktadır. 

Gayrimenkul alım satımlarında taraflar alım satım bedellerini düşük göstermek suretiyle , başta 

tapu harcı olmak üzere; emlak, gelir, kurumlar ve katma değer vergilerinde bir takım kayıplara 

neden olmaktadırlar. Aynı zamanda, alım satım bedellerinin gerçeğe yakın bedeller üzerinden 

yapılması, inşaat sektöründe hasılatları gerçeğe yaklaştıracağından, giderlerin de gerçek 

rakamlara çekilmesini sağlayacak, böylece inşaat sektöründe kayıt dışı istihdam, sahte veya 

muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanımı azalacaktır. Dolayısıyla inşaat sektöründe kayıt 

dışılık azalacaktır.  

Ülkemizde vergi oranları gibi sosyal güvenlik primleri de yüksek olup, ücretler üzerinde 

ayrıca  işsizlik sigortası gibi bir  takım ek mali yükler de bulunmaktadır. Brüt ücretin yüzdesi 

olarak gelir vergisinin en yüksek olduğu ülke %19,9 ile Türkiye’dir. Avrupa birliği ülkelerinde 

bu rakam ortalama olarak %10,14’tür. Brüt ücretten yapılan tüm kesintiler toplamı açısından 

Türkiye %38,3 ile en baştayken, Avrupa birliği ortalaması %23,9’dur. Gelir vergisi oranının 

yüksekliği ve ek mali yükümlülüklerin ağırlığı kayıt dışı istihdama neden olmaktadır. Bu 

nedenle Parafiskal yükler (SSK,Bağ-Kur vb.Primler ) azaltılmalıdır. 339

01 Ocak 2006 itibariyle  yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir: 

-5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi  Oranı %30'dan %20'ye 

indirilmiş, 

                                                 
338 Bilanço, A.g.d, s.5. 
339  Mavral, A.g.e., s.,  150. 
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            -Gelir vergisi tarifelerinde değişikliğe gidilerek tarife dilimleri sayısı 5'ten 4'e indirilmiş 

ve %15, %20, %27, %35 olarak uygulanması ile ücretler için de aynı tarifenin geçerli olması 

sağlanmış, 

-Yatırım indirimi istisnası uygulaması kaldırılmıştır.  

 

3.4.4.1.7. Cezaların caydırıcı olmasının  sağlanması 

Vergi cezalarının etkin bir şekilde uygulanmaması da kayıt dışılığa neden olmaktadır. 

Vergi kanunlarında (sahte belge cezası hariç) yeteri kadar ceza vardır. Ancak, başta hapis 

cezası olmak üzere pek çok ceza yeteri etkinlikte uygulanamamaktadır. Bu durum cezaların 

caydırıcı etkinliğini azaltmaktadır.  

Vergisini doğru dürüstçe beyan edip ödeyenler ile vergi kaçırma, vergisini ödememe gibi 

yolları seçenler arasındaki fark ortaya konulmalı, kanunlara uymayanlara gereken yaptırımlar 

(cebri icra dahil) etkin bir biçimde uygulanmalıdır. Uzlaşma müessesesi caydırıcılığı önleyen 

bir yapıdan kurtarılmalıdır.  

Sık aralıklarla “Af Kanunları” çıkartılmamalı, bunun yerine Anayasa ve diğer kanunların 

adil, toplumun yapısına uygun genel kabul görmüş ilkeler ve Avrupa Normları ile 

çelişmeyecek şekilde düzenlenmesine özen gösterilmelidir.340

Af yasalarının özellikle sık sık çıkarıldığı ülkelerde yükümlüler yeni af yasaları çıkmasını 

beklediklerinden cezaların caydırıcılık yönü ortadan kalkmaktadır. 341

 

3.4.4.2.Vergi İdaresinin etkinliğinin sağlanması  

Vergi, kişilerin gönüllü olarak devlet hazinesine yatırdıkları para değildir. Verginin 

özünde, sınırları yasalarla belirlenmiş zor alım vardır. Kişi yasalar gereği ödemesi gerektiği 

vergiyi ödemediğinde, suçlu konumuna düşmektedir. Dolayısıyla devleti oluşturan organların 

etkinliği ölçüsünde, yükümlü vergi ödemekten kaçınamaz. Devletin etkinliği azaldıkça vergi 

kaçakçılığının da yaygınlaşacağı bir gerçektir. O halde öncelikle yapılması geren, devleti 

oluşturan organları etkin kılmaktır. Bu aynı zamanda yurttaş gözünde saygın bir devlet olmanın 

da temel koşuludur. Yönetim ve denetimin etkin olmadığı ülkelerde, kayıt dışı ekonomi sürekli 

büyür.342

 

 

                                                 
340  Mavral, A.g.e., s.149. 
341 Zeynep Arıkan, Hatice Yurtsever, ”Türkiye’de Mali Affın Nedenleri, Etkiler ve Sonuçları-I,Yaklaşım,Sayı, 136, Nisan 
2004, s.64.  
342 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, A.g.e., s.37.   
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3.4.4.2.1.Vergi İdaresinin yönetim yapısının  değiştirilmesi  

Vergileme işleminin yerine getirilmesi, gelirlerin zamanında tam ve doğru olarak beyan 

edilmesinin sağlanması, vergi gelirlerinin etkin ve verimli bir şekilde toplanması esas itibariyle 

vergi idaresinin görevidir. Birinci planda vergi gelirlerinin artırılmasında vergi idaresi rol 

oynamaktadır.O halde,vergi idaresinin yeniden yapılanmasına öncelik tanınması 

gerekmektedir. 343

Vergi idaresinin etkinliğini belirleyen iki temel alt yapı vardır. 

Birincisi yasal yetkiler. Vergi yasalarını etkin bir şekilde uygulamak için gerekli olan 

yetkiler vergi idaresine verilmediği sürece vergi idaresinin etkin çalışması mümkün değildir. O 

açıdan, öncelikle yasal yetkilerin vergi idaresine sağlanması lazımdır. 

İkincisi ise; bir yönetim birimi bakımından baktığımızda, temel yönetim 

fonksiyonlarının, temel kabiliyetlerin ve yeteneklerin, kaynakların yeterli düzeyde sağlanmış 

olması gerekir.  

Bunun için etkili bir yönetim sisteminin kurulmuş olması gerekir. Etkili bir yönetim 

sisteminin şartları ise şunlardır: 

-Vergi idaresi üst yönetiminin yeniliklere ve gelişmeye açık bir yönetim anlayışına sahip 

olması gerekir. Vizyon sahibi, stratejik yönetim tekniklerine hakim, girişimci, paylaşımcı, 

kurum iç ve dış çevre değişimlerine duyarlı bir yönetici kadrosunun vergi idaresinin 

yönetiminde bulunmasıyla ancak etkinlik sağlanabilir. Sözü edilen nitelikler sadece üst 

yönetim için değil, her düzeyde alt yönetim için de geçerlidir.  

-Yeterli mali kaynaklarla vergi idaresinin donatılması lazım. Bina alımı, döşeme, 

demirbaş ihtiyaçları, personele ödenen ücretler noktasında vergi idaresine yeterli düzeyde mali 

kaynağın aktarılmış olması gerekir.  

-Etkili bir insan kaynakları yönetiminin olması lazım. Vergi idaresinin en değerli kaynağı 

insan kaynağıdır, çalışanlarıdır. Kalifiye insan gücünün vergi idaresinin etkinliğinin 

sağlanmasında birincil öneme sahip olduğu yadsınamaz. Kalifiye insan gücünün işe alınması, 

uygun kariyer imkanlarının sunulması, çalışma motivasyonlarının en üst düzeyde tutulması, 

yaratıcı bir iş ortamının sağlanması, çalışanlarda yüksek ahlaki standartların desteklenmesi ve 

personelin sahip olduğu kabiliyetlerin vergi idaresinin amaçlarının gerçekleştirilmesinde en 

etkin şekilde kullanılması etkili insan kaynakları yönetiminin belli başlı unsurlarıdır. Bu 

yapının  kurulmadığı sürece vergi idaresinin etkinliğinden bahsedilemez.  

                                                 
343 Mehmet Gültekin, ”Vergi İdaresinin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Öneriler”, XVIII.Türkiye Muhasebe Kongresi, 
TURMOB Yayınları-199, İstanbul, Ekim 2002, s.608. 
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-Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla değiştiği çağımızda eğer vergi idaresine 

otomasyon desteği sağlanmazsa, bilgi işlem sistemleri kurulmaz, bunlardan yararlanılmazsa, 

bu takdirde vergi idaresinin etkin olması beklenemez. 

Bilgi ve iletişim teknolojileri, bir yandan işlem süreçlerinin yeniden tanımlanmasına ve 

bu çerçevede süreçlerin kısaltılmasına yardımcı olmakta, diğer taraftan yönetime etkili karar 

oluşumunda destek sunmaktadır.  

Bilgi iletişim teknolojilerinin sunduğu imkanları anlamak bakımından ABD IRS örneği 

güzel bir örnektir, hakikaten dünyada en etkin çalışan vergi idaresi olarak gösterilen IRS, bu 

gücünü teknoloji yönetiminden almaktadır. Her ne kadar vergi denetim oranı yüzde 1 

düzeyinde olmasına rağmen IRS, hem vergi toplama işlemlerinde, hem de kayıp ve kaçağı 

kontrol etme noktasında oldukça etkindir. Bu gücü teknolojik kapasitesinden almaktadır.  

-Bir vergi idaresinin örgüt yapısı, genelde o ülkedeki kamu yönetimi anlayışından ve 

tarihsel gelişiminden kaynaklanıyor. Ülkemizde vergi idaresi modeli de bu kamu yönetimi 

anlayışının bir uzantısı olarak şekillenmiştir. Ancak, bir vergi idaresinin örgüt yapısı içinde 

görev ve sorumlulukların açıklıkla tanımlanmış olması, etkili bir eş güdüm sisteminin 

kurulmuş olması, yetki ve görev çatışmasının olmaması şarttır.  

-Son bir unsur, olumlu bir kurum kültürünün olması lazım. Yani, diğer şartlar sağlanmış 

olsa bile, eğer olumlu bir kurum kültürü oluşturulmamış ise vergi idaresinin etkinliği 

sağlanamaz.  

Kurum kültürü, çalışanların davranışlarını yönlendiren normlar, değerler, inançlar ve 

alışkanlıklar sistemi olarak tanımlanabilir. Kurum kültürü, çalışanların kurum içi ilişkilerde 

nasıl davranmaları gerektiği konusunda duygu ve sezgi kazandırır. Tembellik ve ataletin 

ödüllendirildiği veya tersine başarının önemsenmediği, kişisel amaçların kurum amaçlarının 

önünde yer aldığı, etik değerlerin yerleşmediği, uygun bir çalışma barışının sağlanmadığı bir 

vergi idaresi kültürü ile etkinliğin sağlanması beklenemez.  

Bütün bu unsurlar karşılıklı etkileşim halindedir, birbirini olumlu yönde ve olumsuz 

yönde etkiler. Dolayısıyla, bir vergi idaresinin etkinliği üzerine konuşulacak ise bütün bu 

unsurları bir arada ele almak, bunların karşılıklı etkileşimlerini değerlendirmek gerekir. 344  

Türkiye’de yapılacak bir vergi idaresi reformunun temel amacı yukarıda tanımlanan 

niteliklere uygun bir gelir idaresi oluşturmak olmalıdır. 

 

 

                                                 
344 Ağbal, A.g.e, s.578-581. 
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3.4.4.2.2.Vergi İdaresinin denetim yapısının değiştirilmesi  

Maliye Bakanlığı'nda bugün vergi incelemesi ile uğraşan dört birim mevcuttur. 

Bunlardan bazıları merkezi inceleme birimleri, bazıları taşra inceleme birimleridir ve 

birbirleriyle hiçbir hiyerarşik ve idari ilişkileri yoktur. Aralarında bir koordinasyon ve iş 

bölümü mevcut değildir. Ancak tek sorun bu da değildir. HUK(Hesap Uzmanları Kurulu) hariç 

diğer inceleme birimlerinde görev yapan inceleme elemanları, hem idari, hem de vergi 

incelemesi yapmaktadırlar. Diğer bir anlatımla, hem iç denetim, hem de dış denetim (vergi 

denetimi) yapmaktadırlar. İşte esas sorun burada yatmaktadır. Vergi inceleme işi ihtisas işidir, 

vergi denetimi ile idari denetim bağdaşamaz. Bu nedenle denetim elemanları bu yönüyle 

ayrıştırılmalıdır. Diğer taraftan etkin bir vergi denetiminin sağlanabilmesi için, Maliye 

Bakanlığı'nda vergi denetim birimlerinin yeniden yapılandırılması şarttır. 

Denetim birimi tek olmalı, merkez ve bölge denetim elemanları hepsi aynı şemsiye 

altında toplanmalıdır. Denetim birimlerinde hiyerarşik yapılanma ve bölge denetim 

elemanlığından merkezi denetim elemanlığına geçiş sağlanmalıdır. Planlı ve bir tek merkezden 

koordine edilecek sistematik denetim çalışmaları sayesinde, her birim kendi ihtisas ve görev 

alanına giren mükellef grupları üzerinde daha etkin kontrol olanağını yakalayabilir.345

Denetimde verimliliği sağlamak için aşağıdaki şu modeli öneriyoruz:  

Gelir idaresinde iç denetim ve dış denetim birbirinden ayrılmalıdır. Bu bağlamda dış 

denetim Hesap Uzmanları Kurulu başkanlığında iç denetim ise Teftiş Kurulu başkanlığında 

yeniden yapılanmaya tabi tutulmalıdır.  

Bugün için mükellef denetiminin özü, kayıtların denetimi haline gelmiştir. Kayıtların 

denetimi ise kayıt içindeki mükelleflerin denetimini ve sonuçta da hem vergi yükünün hem de 

denetim yükünün kayıtlı mükelleflerin üzerinde yoğunlaşmasına neden olmuştur.  

Vergi dairelerinin denetimi olan teftiş faaliyetleri ise yapay bir denetim halini almış ve 

amacına ulaşabilecek bir kontrol yöntemi olmaktan çıkmıştır. Bugünkü sistemde vergi 

dairelerinin teftişinden olumlu bir sonuç alındığını söylemek mümkün değildir. Sonuçları 

değiştirmeye yönelik teftişe, vergi daireleri de bağışıklık kazanmış olup, teftişin işlevsel 

anlamda bir etkisi de kalmamıştır demek, yanlış olmasa gerektir. Personelin teftiş korkusu 

nedeniyle görev ve yetkilerini kullanmaması nedeniyle işlerin hep bir üst makama gittiği, 

bunun da işlemlerin daha uzun sürede yapılması ya da hiç yapılmaması sonucunu doğurduğu 

görülmektedir.  

                                                 
345Abdullah Aslan, ”Türk Vergi Sistemi Ciddi Bir Şekilde Masaya Yatırılmalı”,  www.activefinans.com/activeline/sayı , 16, 
2001. 
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Bu nedenle vergi dairelerinde yapılacak iç denetimlerin, performans, iş üretimi, 

çalışanların ve işlerin yönlendirilmesi şeklinde yapılması gerektiği kanısındayız. Vergi 

idaresinin geneli için önerdiğimiz, merkezi yönetim yerine yerinden yönetim esasının 

benimsenmesi, dış denetimde ise merkezi denetim ve yerel denetim şeklindeki ayırımın 

korunması ve yerel denetimin nitelik ve nicelik yönünden güçlendirilmesi gerekmektedir. 

Denetime yerinde hakim olmak, İdareye etkinlik ve hız kazandıracaktır. 346

Gelir idaresi, 16.05.2005 tarihinde 5345 sayılı kanunla Maliye Bakanlığına bağlı “Gelir 

İdaresi Başkanlığı “ şeklinde yeniden  örgütlenmiştir.Ancak  yasa ile birlikte vergi denetiminin  

çok parçalı hale getirildiği, vergi denetiminin eşgüdümlü olmasının  sağlanamadığı, vergi 

idaresinde çalışan  personelinin motive edilmesine yönelik bir  iyileştirme yapılmadığı  

şeklinde eleştiriler almaktadır. Söz konusu Kanun tasarı halindeyken bu konuda yapılan 

yorumlara aşağıda yer verilmiştir.  

-Bu değişiklikle güdülen en büyük amaç özerk bir gelirler yönetimiydi. Ancak Taslak'ta 

Gelir İdaresi Başkanı'nı Maliye Bakanı atıyor, idari yönden bağımlılık devam ediyor.  

-Denetimdeki çok başlılık ve dağınıklık derinleşiyor. Şu anda denetlemeyi dört ayrı birim 

yürütüyor. Hesap uzmanları, maliye müfettişleri, gelirler kontrolörleri ve vergi denetmenleri. 

Mükelleflerin ortalama yüzde 2'si denetleniyor. Buna karşılık ilgili birimlerin arasında bir 

denetim planlaması yok ve mükerrer denetleme pekala olabiliyor.  

-Tasarı bununla da kalmıyor. Bölünmüş bir denetim yapısını bir kez daha bölüyor.Maliye 

müfettişleri ile hesap uzmanlarını Maliye Bakanlığı'nda bırakıyor. Bir anlamda Bakanlık'taki 

hakim konumlarını sürdürüyor. Vergiyi toplayacak ve bunu denetleyecek örgüt olan Gelir 

İdaresi'ne ise gelirler kontrolörleri ile vergi denetmenleri kalıyor. Başkanlık içinde iki, 

başkanlık dışında iki olmak üzere dört denetim grubu aynen korunuyor.  

-Gelir İdaresi'nde makamlar belirli ünvanlara veriliyor. Hatta bakanlıkta kalan maliye 

müfettişi ve hesap uzmanlarına Gelir İdaresi'nde başkanlık, başkan yardımcılığı, daire 

başkanlığı gibi görevlere sınavsız atanma hakkı tanınıyor. En büyük denetim ordusu olan vergi 

denetmenlerine ise yükselme olanağı tanınmıyor.        

-Tasarıyla 22 ayrı bölgede tam yetkiyle görev yapacak Vergi Dairesi Başkanlıkları 

oluşturuluyor. Ancak bölgedeki muhasebe işlemlerinden kaynaklanan Sayıştay'a hesabı başkan 

yerine ona bağlı müdür verecek. Bu da, "Tasarıyı hazırlayanların ileride elde edebilecekleri 

makamlarda rahat etmelerine yönelik her türlü önlemi aldıkları" biçiminde yorumlanıyor.  

Tasarı vergi idaresindeki bozuk ve adaletsiz yapıyı, çarpık ve karmaşık düzeni geleceğe 

                                                 
346Karyağdı, A.g.e. 
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taşıyor. Onun için vergi gelirinin yüzde 70'i doğrudan vergiler yerine dolaylı vergilerden 

oluşuyor. Onun için kayıt dışı ekonomi, milli gelirin yaklaşık yarısına ulaştı. Çünkü veriyi 

toplayacak etkin çalışan bir Gelir İdaresi'nden yoksunuz ve bu yönde ortada ciddi bir niyet de 

yok.  347

 

3.4.4.3.Yargı sisteminin etkinleştirilmesinin sağlanması  

Vergi uyuşmazlıklarının mümkün olduğunca idari aşamada çözülerek vergi yargısının 

yükü hafifletilmelidir. Böylece yargıya giden uyuşmazlıkların mahkemelerde hızla 

çözümlenerek yükümlülerin yargıya olan güveni yeniden tesis edilmelidir. 348

İdare ile mükellef arasında sorunları kısa sürede sağlıklı olarak çözecek bir yargıya 

ihtiyaç bulunmaktadır.  

Vergi yargısının başarılı kılınması için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmamalıdır. Her şeyden 

önce yargıçların vergi konusunda tam uzmanlaşmış kişiler arasından seçilmesi gerekmektedir. 

Vergi yargısında görev alan yargıçların eğitiminde Maliye Bakanlığı ile işbirliği yapılmalıdır. 

Böylece, vergi yargısı ile Maliye Bakanlığı’nın birikimlerinin bir araya getirilmesine ve yargı 

ile idare arasında ortaya çıkan görüş ayrılıklarının en aza indirilmesine ortam hazırlanmalıdır. 

Vergi idaresi ve vergi denetimi ile vergi yargısını aynı mantıkla hareket eden birimler haline 

getirmedikçe tutarlı, sürdürülebilir bir vergi sistemi oluşturmaktan ve anlaşmazlıkları 

azaltmaktan söz edilemez. Mevzuat ve uygulamadan, vergi idaresi başka, denetim elemanı 

başka ve yargıçlar başka bir şey anlıyorsa ,”vergi barışı”nı sağlamak zordur. Uygulamada 

yargıçların karar alırken, bazen ekonomik ağırlıklı, bazen hukuk mantığı ağırlıklı ve bazen de” 

insaf ve hakkaniyet” ağırlıklı yorumlar yaptığı bilinmektedir. Aynı şey, idare ve denetim 

birimleri için de geçerlidir. Bu durum yalnızca birimler arasında değil, birimlerin kendi 

içlerinde de ortaya çıkmakta ve neyin nasıl yorumlanacağı belli olmamaktadır. 349

Vergi ihtilafları ile ilgili yargı yolu düzeltilmeli, ihtilaflar azaltılmalı ve yargılama 

sürecinin kısaltılması sağlanmalıdır. Ağır işleyen bir vergi yargısı vergi dairesinin işlevlerini 

zayıflatabilir. Adil kararlar veren ve hızlı bir tempoda işleyen vergi yargısı, vergi idaresine, 

vergiye ilişkin uyuşmazlıkları çözüme kavuşturmak yoluyla katkı sağlar. Bu nedenle vergi 

yargısı  hızlandırılmalıdır. 350

                                                 
347Abdurrahman Yıldırım, ”Vergide Çarpık Yapı, Çarpık Sonuç”, www.ekorehber.com.ekonomi basını sayfası, 15.06.2004. 
348Yeniçeri, A.g.m., s.139. 
349 Aydemir, A.g.e, s.249. 
350 Mavral, A.g.m., s.150. 
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Mahkemelerimiz bilirkişilik kurumuna sürekli başvurmaktadırlar. Bu kurumun genel 

başarısı ortadadır. Bu nedenle mahkemelerimize gerçek anlamda uzman şahitler 

gerekmektedir.  

Hem mükellef ile idare arasındaki sorunların çözümü hem de kayıt dışı ekonomi ve kara 

para aklama suçları ile ilgili davaların çözümü için  adli muhasebecilik mesleğinin ülkemizde 

gelişmesinin sağlanması ve bunlardan  yararlanma yoluna gidilmesi mali konulardaki yargı 

sisteminin etkinliği konusunda faydalı olacaktır. 351

 

3.4.5.Halkın katılımının sağlanması ve vatandaşlık bilincinin geliştirilmesi için 

yapılması gereken düzenlemeler 

Alınacak tedbirlerin sonuç vermesi ancak halkın da katılımının sağlanması ve vatandaşlık 

bilincinin geliştirilmesi ile mümkün olacaktır. Bunun için neler yapılacağına ilişkin önerileri 

aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.  

 

3.4.5.1.Siyasal iradenin kararlı olması 

Kayıt dışı ekonomi ile mücadele konusunda başlangıç noktası siyasal iradenin tüm 

unsurlarıyla bu mücadelede kararlı olmasıdır. Siyasal iktidarın devamlılığını sağlamaya 

yönelik popülist uygulamalarla, oy deposu olarak görülen kesimlerin tepkisini çekmemek için 

yanlış olduğu bilinmesine rağmen bazı aksaklıkların üstüne bilinçli olarak gidilmemesi, bu 

mücadeleyi açık bir şekilde baltalar.  

İstihdam sorunları nedeniyle işporta ile yeterince mücadele edilememesi, Kamu 

ihalelerinden hareketle yapılması gereken yolsuzluklarla mücadelede başarılı olunamaması, 

toplumsal gerginlik yaratmamak amacıyla devri-sabık yaratmama düşüncesi, yolsuzluklarla 

mücadele eder gibi görünüp gerçekte hiçbir araştırma, inceleme ve soruşturma yapılmaması 

veya yeterli nitelik ve nicelikte kişilere bu çalışmaları yaptırmamak suretiyle eksik ispat ve 

delillendirmeler  sonucu yargısal süreçte sonuç alınamaması, konusu suç teşkil eden eylemleri 

affederek kamu vicdanının yaralanması, sürekli mali af beklentisi yaratılmak suretiyle kamu 

alacaklarının ilgililer tarafından ödenmesinin engellenmesi ve bunlar gibi sayılabilecek pek çok 

husus siyasal iradenin kararlılığının sorgulanmasını ve mücadelenin başarısızlığa mahkum 

olması sonucunu doğuracaktır. İnandırıcılık sorunu halledilmeden, güven duygusu tesis 

edilmeden etkin ve verimli mücadele gerçekleştirilemeyecek ve başarıya giden yolun olmazsa 

                                                 
351 Nejat Bozkurt, ”Muhasebe ve Denetim Mesleğinde Yeni Bir Alan “Adli Muhasebecilik”, Yaklaşım, Sayı 94, Ekim 2000, 
s.61. 
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olmaz şartı toplumsal mutabakat sağlanamayacaktır. Bu sebeplerle siyasal irade, kayıt dışı 

ekonomi ile ciddi bir şekilde  mücadele edeceğine yönelik olarak toplumun her kesimine, o 

kesime hitap edebilecek araç ve yollarla bu kararlılığını hissettirmelidir. 352

Artık, kayıt dışı ekonomiyle mücadele sadece bir siyasal parti veya hükümetin değil, 

devletin politikası haline getirilmelidir. 353

 

3.4.5.2.Vergilerin harcanması konusunda dikkatli davranılması, şeffaf devlet 

ilkesinin yerleştirilmesi 

Kamu harcamalarını finanse etmek üzere halktan toplanan gelirlerin kamu kesimince çok 

dikkatle, etkin bir şekilde harcanması, istismar, suistimal gibi olayların kesinlikle önüne 

geçilmesi, bu konudaki cezai yaptırımların caydırıcı olmasının sağlanması önem arz 

etmektedir. Verdiği vergilerin yerli yerinde kullanılmadığı inancına sahip yurttaşlar vergi ve 

diğer yükümlülüklerini yerine getirmekte isteksiz olacaklar, yerine getirmedikleri 

yükümlülüklerden de rahatsızlık duymayacaklardır. 354

Bu nedenle “şeffaf devlet “ ilkesinin yerleştirilmesi gerekmektedir. Vatandaşın istediği 

zaman ödediği verginin nereye harcandığını sorabilir olması, devletin kendisinden bilgi isteyen 

vatandaşı muhatap kabul edip ona tatmin edici cevaplar verebilmesi insanların daha gönüllü 

vergi vermelerinde ve kayıt dışı faaliyetlerini azaltmalarında büyük bir rol oynayacaktır. Bu 

çerçevede, halkın taleplerinin karar alma süreçlerine yansıdığı, bütün kurum ve kurallarıyla 

katılımcı ve çoğulcu demokrasinin kurulması ve hukukun üstünlüğünün sağlanması kayıt dışı 

ekonomi sorunuyla mücadelede vazgeçilmez unsurlardır. 355

 

3.4.5.3.Eğitim ve kitle iletişim araçlarının yardımı ile vergi bilincinin ve etik 

değerlerin  oluşturulmasına yönelik çalışmalar  yapılması 

Vergi kayıp ve kaçaklarıyla mücadelede hukuki ve idari tedbirler almak her zaman yeterli 

olmaz. Öncelikle vergi yükümlüleri, vergi ödemenin  hukuksal ve toplumsal bir ödev olduğuna 

inandırılmalıdır. Vergi kaçırmanın topluma karşı işlenmiş bir suç olduğu kabul edilmelidir. 

Belge düzenine uymayan, vergi kaçırmayı meziyet kabul eden bir anlayışın vatandaşlık 

bilinciyle bağdaşmadığı yükümlülere iyi anlatılmalıdır.Vergi bilincine sahip olmayan  

                                                 
352 S.Abdullah Arısoy, ”Kayıtdışı Ekonominin Kavranması Kapsamında Sistem Değişikliği Önerileri”, Vergi Dünyası, 
Sayı:262, Haziran 2003, s. 132. 
353 Mavral, A.g.m, s.154. 
354 Bilanço, A.g.d.,s.6. 
355Nihat Işık, Mustafa Acar, ”Kayıtdışı Ekonomi: Ölçme Yöntemleri, Boyutları, Yarar ve Zararları Üzerine Bir 
Değerlendirme”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı:21, Temmuz-Aralık 2003, s. 132. 
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toplumlarda, vergi bir yük olarak görülmektedir. Vergi bilincinden yoksun bir toplumda iyi bir 

vergi ahlakının olması da beklenemez. 356

Toplumların geleceğini hiç şüphesiz etik değerler yönlendirecektir. Etik değerlere 

yeterince yer vermeyen toplumlarda iç barışı sağlamak da pek kolay olmayacaktır.  

Gelişmiş  ülkelerin eğitim sisteminde etik değerler öğrenilmesi zorunlu ders olarak yer 

almaktadır. Etik değerlerin ülkemiz eğitim sisteminde ders olarak yer almaması toplum 

davranışlarının çarpıklık göstermesine neden olmaktadır ve iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı 

ayırt etmek zorlaşmaktadır. 357

Üniversitelerin ilgili bölümlerinde okutulmak üzere, ders programlarına meslek etiğine 

yönelik derslerin dahil edilmesi, geleceğin meslek mensuplarının bu konuda 

bilinçlendirilmeleri açısından büyük önem taşımaktadır. 358

Okullarda verginin, en temel vatandaşlık ödevlerinden biri olduğuna yönelik bir eğitim 

anlayışı benimsenebilir. Ülke sevgisi, vatandaşlık anlayışı ve daha iyi geleceğin kaçınılmaz ön 

koşulu olarak, kurallara uymanın yararları daha küçük yaşlardan itibaren insanlara verilmelidir. 

Bu bilinçten uzak büyüyen nesiller, ülkenin geleceği için umut kaynağı olamazlar. Yaşanan her 

günün, bir önceki günden daha iyi olabilmesinin anahtarı olacak nesillerin eğitimi ve bu 

eğitimde verilecek vatandaşlık- vergi bilincinin önemi kavranmadığı sürece, kayıt dışı 

ekonominin kayıt altına alınabilmesi ve kayıt altında kalabilmesi mümkün değildir. 

Diğer taraftan, Bugün birçok amaç için kullanılan ve gerçekten de toplum üzerinde son 

derece etkili olan basın ve yayın organlarından yararlanılarak; sanatçıların, bilim adamlarının, 

yazarların, bürokratların, iş adamlarının, meslek kuruluşlarının ve politikacıların eğitim ve 

vergi bilincinin yerleştirilmesi çalışmalarına aktif olarak katılması sağlanabilir. 359

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
356 Yeniçeri, A.g.m., s.131.  
357 Salih Özel, “Yeminli Mali Müşavirlik Mesleğinde Etik-II”, Yaklaşım, Sayı:92, Ağustos, 2000, s.20. 
358Yavuz Çiftçi, Birgül Çiftçi, ”Muhasebe Mesleğinde Meslek Etiği (Türkiye’deki Düzenlemeler ve Uluslararası 
Düzenlemelerle Karşılaştırılması)”, Muhasebe ve Denetime Bakış, Sayı:10, Eylül 2003, s.93. 
359 Aydemir,A.g.e., s.253. 
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DEĞERLENDİRME VE SONUÇ  
Bu çalışma, muhasebede vergi yönünden denetimin kayıt dışı ekonomi üzerindeki 

başarısını araştırmak amacına yönelik olarak gerçekleştirilmiştir.  

Çalışmanın ilk bölümünde kayıt dışı ekonomi ile ilgili temel kavramlar, kayıt dışı 

ekonominin dünyada ve Türkiye’deki boyutları ve Türkiye’de kayıt dışı ekonominin nedenleri 

üzerinde durulmuş, ikinci bölümünde ise muhasebenin tanımı, amacı, önemi, temel kavramları, 

muhasebe standartları, muhasebede yapılan hata ve hileler, vergi hukukunun muhasebeden 

istedikleri, muhasebe mesleği ve yasal çerçevesi ve denetim konuları anlatılmıştır.  

Çalışmanın teorik bölümleri bazı genel sonuçları ortaya çıkarmıştır. Bu sonuçlardan en 

önemlisi kayıt dışı ekonominin farklı ekonomilerde farklı biçimlerde ortaya çıkması, bu 

niteliklerine göre de farklı adlarla anılması ve tanımlanmasıdır. 

Teoride kayıt dışı ekonominin olumlu yanlarına değinilse de özellikle uzun dönemde bir 

çok olumsuz etkiyi beraberinde getirdiği görülmektedir. Kayıt dışı ekonominin en önemli 

olumsuz etkisi, devletin temel gelir kaynağı olan vergi gelirlerini azaltması ve vergi yükünün 

adaletsiz dağılımına, bunun sonucunda da gelir dağılımında adaletsizliğe neden olmasıdır. 

Ayrıca, ekonominin gerçek büyüklükleri ile izlenmesine imkân vermemekte, kamuyu sağlıklı 

gelir kaynaklarına sahip olabilmesi bakımından olumsuz yönde etkilemekte, özellikle haksız 

rekabet boyutu itibariyle özel kesimde önemli dengesizlikler yaratmakta, işletmelerin verimsiz 

ve küçük ölçekli olarak çalışmasına neden olmakta, kurumsallaşmanın önünde çok önemli bir 

engel olarak durmakta, kalitesiz mal üretimi ve tüketimine, toplumun ahlaki değerlerinin 

bozulmasına ve yasa dışı faaliyetlerin yaygınlaşmasına neden olmaktadır.  

Kayıt dışı ekonomiyi ölçmeye yönelik çeşitli  yöntemler geliştirilmiştir. Ancak, 

geliştirilen tüm yöntemler kesin olmayan ve  tahmini sonuçlar vermekte dolayısıyla kayıt dışı 

ekonominin büyüklüğü bir tahminden ibaret kalmaktadır.  

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

etkileşimleri sonucunda ortaya çıkmakta ve nitelikleri de ülkeden ülkeye farklılık 

göstermektedir. Gelişmiş ülkelerde kayıt dışı ekonominin boyutları genellikle ülkelerin 

GSMH’larının % 8 ile % 30’u arasında değişmektedir. Kayıt dışı ekonominin en fazla 

büyüdüğü ülkeler, enflasyonun sürekli arttığı, haksız ve spekülatif kazançların arttığı, gelirin 

adaletsiz dağıtıldığı ve ekonominin denetim dışı kaldığı ülkelerdir.  

Çeşitli tahmin ve hesaplama yöntemleri her ne kadar farklı sonuçlar verse de ülkemizde, 

kayıt dışı ekonominin GSMH’nin % 50’sinden aşağı olmadığı bütün kesimlerce kabul 
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edilmektedir. Türkiye’de kayıt dışı ekonominin mali, ekonomik, hukuki, idari, sosyolojik, 

psikolojik ve siyasi bir çok sebebi bulunmaktadır.  

Devlet ile mükellef  arasındaki uzlaşmada muhasebeye büyük görev düşmektedir. 

Muhasebe hizmeti her ne kadar kamu yönetimi tarafından sunulmasa da sağladığı dışsal fayda, 

sunulan hizmetin kamuya yönelmesi ve kamu yararı amacına hizmet etmesinden dolayı bir çok 

açıdan “kamu hizmeti” niteliği taşımaktadır. Zira işletme ile ilgili çıkar gruplarının ihtiyaç 

duydukları bilgiler muhasebe aracılığıyla üretilip sunulmaktadır.  

Muhasebenin temel kavramları, sağlıklı ve güvenilir bir bilgi kaynağı olabilmesi 

bakımından muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve sonuçlarının sunulmasında vazgeçilmez 

koşullardır. Bu nedenle de bu kavramlar  muhasebe uygulamalarına temel bir dayanak 

oluşturmaktadırlar. Bu kavramlara dayanmadan üretilen muhasebe bilgileri sağlıklı ve 

güvenilir olmayacaktır.  

Muhasebeden istenen bilgilerin doğru ve güvenilir olması, genel kabul görmüş muhasebe 

ilkeleri ve muhasebe standartlarına uygun kayıt ve belge sistemi ile mümkündür.  

Gelişmiş ülkelerdeki işletmeler ve finansal kurumlar, kendi iç yapılarında finansal 

tabloları her ay düzenli olarak oluşturmakta ve denetim standartlarını en üst düzeye 

çıkarmaktadırlar. Ülkemizde ise maalesef uluslararası piyasada yer alan işletmeler hariç vergi 

dönemlerinde ya da finansal kurumlarla olan ikili ilişkilerde finansal tablolar düzenlemektedir. 

Ancak bu tabloların hata ve hilelerden dolayı ne kadar doğru bilgiler içerdiği tartışma 

konusudur.  

Muhasebe hata ve hileleri günümüzde işletmelerin iflasına ve yatırımcıların mağdur 

olmasına kadar varabilecek çok büyük zararlara neden olmaktadır. İşletmelerde her kim 

tarafından yapılırsa yapılsın muhasebe hata ve hilelerinin, finansal tablolara yansıması 

durumunda başta yatırımcılar ve işletme sahip ve çalışanları olmak üzere, devlet, kredi 

verenler, işletmeyle ticari ilişkide olanlar gibi birçok kesimin zarar görmesi söz konusu 

olabilmektedir.   

Mükelleflerin ve vergi idaresinin güvenebileceği bir muhasebeci ve mali müşavirlik 

kurumunun  her konuda ortaya çıkan sorunları önemli ölçüde ortadan kaldıracağı açıktır. 

Ancak, bugün için özellikle serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirlerin bir 

kısmı kendilerinden bekleneni verememektedir. Çünkü, gerek eğitimlerinin yetersizliği gerekse 

mükellefle olan  gelenekselleşmiş ilişkileri, yasalara uygun çalışmalarını engellemektedir. 

Ayrıca, karmaşık kara para aklama tekniklerinin uygulanmasında bilerek veya bilmeden 

yaptıkları işlemlerle önemli bir rol oynayabilecekleri tahmin edilebilir.  
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Muhasebe meslek mensubuna güven duyulması için, iki temel nitelik aranmaktadır. 

Bunlardan ilki konunun teknik boyutu olan mesleki bilgi birikimine sahip olma, diğeri ise etik 

boyutu olan sorumluluk bilincidir. Bugüne kadar mesleğin teknik boyutu ön planda tutulmuş 

ve fakat etik boyut genellikle önemsenmemiştir. Bilindiği üzere muhasebe kayıtları, 

işletmelerin faaliyetlerinin yasal temelini oluşturur. Ancak, kişiler veya kuruluşlar arasında 

gerçekleşen bu faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülebilmesi için, biçimsel ve yasal 

temelden daha fazlasına gereksinim duyulur. Yani yasaların yetersiz kaldığı durumlarda  bu 

gereksinimler ancak, meslek etiği ile karşılanabilir.  

Muhasebe sürecinde hazırlanan finansal tabloların ve saptanan dönemsel net gelirin 

doğruluğunu araştırmak için denetimin yapılması gerekmektedir. Denetim, iktisadi faaliyet ve 

olaylarla ilgili iddiaların önceden saptanmış ölçütlere uygunluk derecesini araştırmak ve 

sonuçları ilgi duyanlara bildirmek amacıyla tarafsızca kanıt toplayan ve bu kanıtları değerleyen 

sistematik bir süreçtir. Denetim,  konusuna ve amacına göre; mali tabloların denetimi, 

uygunluk denetimi ve  faaliyet denetimi olmak üzere üç şekilde yapılırken denetçinin statüsüne 

göre denetim de; iç denetim, kamu denetimi ve bağımsız denetim olarak yine  üçe ayrılır.  

Bağımsız denetim, serbest meslek sahibi olarak kendi adına çalışan veya bir denetim 

şirketinin ortağı olan kişiler tarafından işletmelerin mali tablolarının genel kabul görmüş 

muhasebe ilkelerine uygunluk derecesini belirlemek amacıyla yapılan denetim çalışmasıdır. 

Bağımsız denetçiler tarafından denetlenmiş finansal tablolar, resmi kurumlara sunulan 

finansal raporlara ve vergi beyannamelerine temel oluşturduklarından, bu bildirimlere 

güvenilirlik arttırılmış ve böylece resmi kurumlar tarafından yapılabilecek denetimin yapılma 

olasılığı azaltılmış olur. 

Günümüzde vergilerin önemli bir bölümü mükelleflerin beyanı ve vergi idaresinin 

denetimi esasına dayanmaktadır. Bu yönteme göre mükellef ödeyeceği vergiyi bizzat kendisi 

tayin ve tespit etmektedir. Ancak, beyan usulü önemli oranda bir kaçakçılık riski taşımaktadır.  

Vergi denetimi, vergi kayıplarını önlemede yararlanılan bir araçtır. Zira, mükellef, vergi 

denetiminin etkin,  hata ve hilelerin belirlenme şansının yüksek olduğunu bildiği ölçüde, 

vergiye karşı yasal sorumluluklarını yerine getirmekten kaçınmayacaktır. Bir toplumda en iyi 

vergi yasaları yürürlükte olsa ve en iyi idari işleyiş sağlansa da, etkin denetimin olmayışı 

zaman içinde sistemin bozulmasına neden olabilmektedir. Denetimin, eğitim, vergi bilincinin 

yerleştirilmesi, vergide adalet ve eşitlik ilkelerine uyum sağlama gibi değişik amaçları 

bulunmaktadır. Ancak temel amacı, kişileri yasalara uygun çalışmaya ve hareket etmeye 

yöneltmektir. Vergi denetimine etkinlik kazandırılarak, kayıt dışı ekonominin kayda alınması 
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arasındaki ilişki açıktır. Denetim ne kadar etkin ise, kayıt dışılık ve dolayısıyla vergiden 

kaçınma eğilimi o kadar az olacaktır.  

Araştırmamızın üçüncü bölümünde ülkemizde yapılan vergi denetimlerinin etkinliğinin 

ve kayıt dışı ekonomi arasındaki ilişkisinin ölçülmesi amacıyla istatistiki bir çalışma ile 

muhasebe kayıtlarının doğru, güvenilir, anlamlı, gerçeğe uygun ve karşılaştırılabilir olup 

olmadığını test etmek amacıyla düzenlenen bir anket çalışmasına ve kayıt dışı ekonominin 

önlenebilmesine yönelik önerilere yer verilmiştir. 

Ülkemizde yapılan vergi denetimlerinin etkinliğinin ve kayıt dışı ekonomi arasındaki 

ilişkisinin ölçülmesi amacıyla veri ve bilgileri Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet adresindeki 

vergi istatistik sonuçlarından alarak bir araştırma yapmış bulunuyoruz. Bu araştırmada, 1985 

ve 2004 yılları arasında ülkemiz genelinde faal olarak beyan esasına tabi gerçek usulde 

vergilendirilen gelir vergisi ile kurumlar vergisi mükellefleri araştırmanın ana kütlesini 

oluşturmaktadır.  

Araştırmamızın varsayımları; 

1-Bir ülkenin ekonomik ve sosyal yapısına uygun yasalar yürürlükte bulunsa ve gelir 

idaresinin işleyişi mükemmel olsa bile, vergi denetimi yapılmazsa ya da gereken nitelik ve 

etkinlikte yapılmaması halinde sistemin zaman içinde bozulmasına ve doğru işlememesine 

sebep olacaktır.  

2-Ülkemizde vergi inceleme oranının çok düşük olması nedeniyle kayıt dışı ekonomi 

yüksektir. Vergi denetimlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi sonucunda, ekonomide 

kayıtdışılık azalacak ve dolayısıyla vergi kayıp ve kaçağı azalacaktır. 

Vergi denetiminde etkinliğin ölçülmesine ilişkin olarak pek çok görüş ve analiz ortaya 

konulabilir. Ancak, bu çalışmada denetimin etkinliği yoklama ve inceleme olmak üzere iki 

başlık altında aşağıda açıklanan yaklaşımlarla incelenmeye çalışılmıştır.  

Yoklama denetiminde etkinlik; 

3- Vergi mükelleflerinin yoklama denetimindeki denetlenme sayısı ile ölçülmesi 

yaklaşımı, 

2-  Bir yoklama denetimi elemanına isabet eden mükellef sayısı ile ölçülmesi yaklaşımı 

ile ölçülmeye çalışılmıştır.  

Yoklama denetiminin etkinliğinin  vergi mükelleflerinin yoklama denetimindeki 

denetlenme sayısı ile ölçülmesi yaklaşımında son 20 yılda mükelleflerin denetlenme sayılarının 

bir yıl içinde ortalama 2,05 olduğu, bir yoklama denetimi elemanına isabet eden mükellef 

sayısı ile ölçülmesi yaklaşımında  ise bir yoklama denetimi elemanına son 20 yılda ortalama 

672,8 mükellef düştüğü, 1994-2004 yılları arasında görevlendirilen yoklama denetimi eleman 
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sayısının 1985-1993 yıllarına göre % 69 oranında azalma olduğu, bir yoklama denetimi 

elemanına isabet eden mükellef sayısının arttığı tespit edilmiştir. Bu rakamlardan yoklama 

denetiminin etkin olarak gerçekleştirilmediği anlaşılmaktadır.   

Vergi incelemelerinde etkinlik; 

6- Vergi mükelleflerinin incelenme oranı ile ölçülmesi yaklaşımı, 

7- İncelenen matrah/matrah farkı yaklaşımı, 

8- İncelenen matrah/matrah farkı ile denetim oranı arasındaki ilişki yaklaşımı 

9- Vergi denetimi ile vergi tahsilatı arasındaki ilişki yaklaşımı, 

10- Türkiye’de “Basit Parasal Oran Yöntemiyle” bulunan kayıt dışı ekonomi tahminleri 

ile denetim oranları arasındaki ilişki yaklaşımı  şeklinde geliştirilen 5 yaklaşım ile 

ölçülmeye çalışılmıştır.  

Birinci yaklaşımda; son 20 yılda ortalama 2.191.479 mükellefin % 3,3 ‘ünün vergi 

incelemesine tabi tutulabildiği, kalan % 96,7 oranındaki şanslı kesimin ise vergi incelemesine 

tabi tutulamadığı bu nedenle denetimin etkin olmadığı tespit edilmiştir. 

İkinci yaklaşımda; 1985-2004 yıllarında incelenen matrah/matrah farkı oran 

ortalamasının % 67 olduğu, Bu kadar yüksek matrah farkı bulunmasının kayıt dışı ekonomi 

oranının yüksek olduğunu gösterdiği tespit edilmiştir.  

Üçüncü yaklaşımda; vergi incelemesi sonucunda bulunan matrah/matrah farkı oranı ile   

denetim oranı arasındaki ilişki kurulmaya çalışılmıştır. Vergi incelemelerinde bulunan matrah 

farkı oranının  yüksek olmasının nedeninin denetim oranının düşük olmasından kaynaklığını 

gösterdiği tespit edilmiştir.  

Dördüncü yaklaşımda; 1985-2004 döneminde tahakkuk/tahsilat oranı ile vergi 

denetimleri arasında ilişki kurulmaya çalışılmış, denetim oranının yüksek olduğu yıllarda vergi 

tahsilatı oranının  da yüksek olduğu tespit edilmiştir.  

Beşinci yaklaşımda; Türkiye’de “Basit Parasal Oran Yöntemiyle“ bulunan kayıt dışı 

ekonomi tahminleri ile denetim oranları arasındaki ilişki  kurulmaya çalışılmış, denetim 

oranının  düşük olmasının kayıt dışı ekonomi oranının yüksek olmasına neden olduğu  tespit 

edilmiştir.  

Yapılan araştırmada tespit edilen bu sonuçlara göre, vergi denetiminin gereken nitelik ve 

etkinlikte yapılmaması nedeniyle sistemin zaman içinde bozulduğunu, vergi kayıp ve kaçağının 

arttığını, vergi denetimlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi sonucunda kayıt dışılığın ve 

dolayısıyla vergi kayıp ve kaçağının azalacağını, araştırmamızın varsayımlarının 

doğrulandığını söyleyebiliriz.  
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İkinci araştırmamız muhasebe kayıtlarının doğru, güvenilir, anlamlı, gerçeğe uygun ve 

karşılaştırılabilir olup olmadığını test etmek amacıyla Erzurum’da görev yapan serbest 

muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirlere uygulanan anket çalışması olmuştur. Bu 

çalışmada varsayımlarımız şunlardır;   

1- İşletmeler ekonomik faaliyetlerini kayıt altına almak, karar süreçlerinde kullanılabilir 

veriler haline getirmek ve yönetime ışık tutmak amacıyla değil, yasal yükümlülükleri nedeniyle 

muhasebeyi kullanmaktadırlar. Yasal yükümlülükten kaçınmanın bir aracı olarak 

muhasebecileri kullanmakta ve onları yönlendirmektedirler.  

 2- Muhasebe kayıtları,  gerçek durumu yansıtan ve usulüne uygun olarak düzenlenmiş 

objektif belgelere dayanmamaktadır.  

3- Muhasebe yönünden denetimin az olması kayıtdışılığa yol açmaktadır.  

4- Muhasebe ilke ve standartlarına uyulmamaktadır ve bu nedenle düzenlenen finansal 

tablolar güvenilir değildir.   

5- İşlemlerin kanuna uygun olarak defter kayıtlarına intikal ettirilmemesinden veya hiç 

kayda  geçirilmemesinden dolayı gerek 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, gerekse 3568 sayılı 

kanunda muhasebecilerin sorumluluğuna yer verilmemesi nedeniyle  muhasebeciler, kayıtların 

doğru, güvenilir, anlamlı, gerçeğe uygun ve karşılaştırılabilir olmasını önemsememektedirler.  

6- Muhasebeciler, işletmelerle menfaat ilişkisi içinde oldukları için tarafsız 

olamamaktadırlar.  

Bu varsayımlar doğrultusunda anketten elde edilen veriler arasındaki ilişkiler 

nonparapetrik korelasyon analizinden geçirilmiş ve elde edilen sonuçlar aşağıdaki şekilde 

değerlendirilmiştir:  

“İşletmelerin muhasebeyi yasal zorunluluk nedeniyle kullandıkları” yargısına ankete 

katılan meslek mensuplarının  %71,6’sının katıldığı, %25’inin katılmadığı , %3,3’ünün ise 

görüş bildirmediği tespit edildiği için “işletmeler  muhasebeyi daha çok yasal zorunluluk 

nedeniyle kullanmaktadırlar” varsayımımız  doğrulanmıştır.  

“İşletmelerin, muhasebe kayıtlarının düzenlenmesi esnasında yasal yükümlülüklerden 

kaçınmak amacıyla  muhasebecileri yönlendirdikleri” yargısına ankete katılan meslek 

mensuplardan %43,3’ünün katıldığı, %48,4’ünün  katılmadığı, %8,3’ünün ise görüş 

bildirmediği  tespit edilmiştir. Bu sonuç, işletmelerin muhasebecileri yönlendirme oranının      

%43,3 olduğunu, bu oran da   meslek mensuplarının  doğru bilgi vermesine engel teşkil 

edeceğini göstermektedir. Analize göre;  meslek mensupları,   işletmelerin   muhasebeyi yasal 

zorunluluk nedeniyle kullanmalarından dolayı  tüm işlemlerini belgelere dayandırarak 

defterlere yansıtmadıklarını ve bu nedenle de muhasebe kayıtlarının düzenlenmesi esnasında 
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yasal yükümlülüklerden kaçınmak amacıyla muhasebecileri yönlendirdiklerini 

düşünmektedirler.  

Araştırmanın ikinci varsayımı ile ilgili olarak geliştirilen yargılara verilen cevaplardan, 

işletmelerin büyük bir çoğunluğunun (% 61) yapmış oldukları işlemlerin gerçek durumu 

yansıtmadığı, tüm işlemlerin belgelere dayandırılarak defterlere yansıtılmadığı,  %40 oranında   

dönem kayması yapıldığı tespit edilmiştir. Bu analize göre; meslek mensupları,  işletmelerin 

tüm işlemlerini belgelere dayandırarak yansıtmadıklarından  kaydedilmek üzere muhasebeciye 

getirilen belgeler de işletmelerin yapmış oldukları işlemlerin  gerçek durumunu yansıtmadığı, 

bu nedenle de tüm işlemlerin işlemin gerçekleştiği tarihte yapılmadığı ve dönem kayması 

yapıldığı, tüm işlemlerin belgelere dayandırılarak yansıtılması halinde dönem kayması 

yapılmayacağını düşünmektedirler.   

Araştırmanın üçüncü varsayımı ile ilgili olarak geliştirilen “Vergi inceleme oranının 

düşük olması işletmeleri nasıl olsa denetlenmeyiz düşüncesiyle bilgilerini eksik veya hiç 

vermemeye sevk etmektedir” yargısına  araştırmaya katılan meslek mensuplarının  %50’sinin 

katıldığı, %40’ının katılmadığı, %10’nun ise görüş bildirmediği tespit edilmiştir. Bu durumda 

vergi inceleme oranının düşük olması işletmeleri, yasal yükümlülüklerinden kaçınmak 

amacıyla beyanlarını eksik veya hiç vermemeye ve kayıtdışılığa  sevk ettiği  anlaşılmakta olup, 

muhasebede vergi yönünden denetimin artırılması işletmeleri muhasebe kayıtlarını gerçeğe 

uygun olarak düzenlemeye sevk edecektir sonucunu çıkarabiliriz.  

Denetim ile muhasebe kayıtları arasında ilişki olup olmadığı korelasyon analizi ile 

araştırılmış, aşağıdaki sonuçlar saptanmıştır. Korelasyon analizine göre; meslek mensupları,  

vergi inceleme oranının düşük olması  işletmeleri nasıl olsa denetlenmeyiz düşüncesiyle 

bilgilerini eksik vermeye veya hiç vermemeye sevk ettiğinden yasal yükümlülükten kaçınmak 

amacıyla da muhasebecileri yönlendirdikleri, bu nedenle de  kayıt edilmek üzere muhasebeciye 

getirilen belgelerin işletmelerin yapmış oldukları işlemlerin gerçek durumunu yansıtmadığı ve 

tüm işlemlerini belgelere dayandırarak defterlere yansıtmadıklarını belirtmektedirler. 

İşletmelerin bağımsız denetimi talep etme amaçlarını ve bağımsız denetimin olmasının 

muhasebenin temel kavramları ve muhasebe standartlarının uygulamada yerleşmesini 

sağlamada rolü olup olmadığını test etmek amacıyla, “İşletmelerde bağımsız denetim yasal 

zorunluluk nedeniyle talep edilmektedir. Muhasebenin Temel Kavramları ve Muhasebe 

Standartlarının uygulamada yerleşmesi ve güvenilir finansal tabloların düzenlenmesinin 

sağlanması için bağımsız denetimin yasal sınırları genişletilmelidir“ şeklinde geliştirilen 

yargıya,   ankete katılan meslek mensuplarının  %85’inin katıldığı, %8,4’ünün katılmadığı,     

%6,7’sinin ise görüş bildirmediği tespit edilmiştir. Buna göre, bağımsız denetimin 
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muhasebenin temel kavramları ve muhasebe standartlarının uygulamada yerleşmesinin 

sağlanmasında rolünün büyük olduğu ancak bunun için yasal zorunluluk olması halinde 

işletmelerin bağımsız denetimi talep ettikleri bu nedenle bağımsız denetimin yasal sınırlarının 

geliştirilmesinin gerektiği sonucuna varabiliriz.  

Araştırmanın dördüncü varsayımı olan muhasebe ilke ve standartlarına uyulup 

uyulmadığı ve finansal tabloların güvenilir olup olmadığını  test etmeye yönelik geliştirilen 

yargılara verilen cevaplardan, işletmeler tarafından düzenlenen finansal tabloların  işletme ile 

ilgili çeşitli kişi ve kuruluşların birbirinden farklı olan bilgi ihtiyaçlarını karşılamadığı, bu 

ihtiyaçların giderilmesinde bütün ilgili kişi ve kurumların ortak bilgi ihtiyaçlarının dikkate 

alınmadığı tespit edilmiştir. Bu sonuca göre,  işletmelerin muhasebe ilke ve standartlarına 

uymadıkları bu nedenle de finansal tabloların güvenilir olmadıkları, farklı menfaat gruplarına 

farklı tablolar düzenlendiği anlaşılmaktadır.  Korelasyon analizine göre; meslek mensupları,  

ülkemizde işletmelerin daha çok Muhasebe İlkeleri ve Muhasebe Standartlarına göre değil, 

Vergi  Mevzuatına uygun şekilde muhasebelerini  tutmaları nedeniyle  yasal yükümlülüklerden 

kaçınmak amacıyla  muhasebecileri yönlendirdikleri,  uygulamadaki muhasebe standartları ile 

vergi mevzuatı arasında uyumsuzluk olduğundan  işletmelerin tüm işlemlerini  belgelere 

dayandırarak defterlere yansıtmadıklarını, muhasebeciye getirilen belgelerin işletmenin gerçek 

durumunu yansıtmadığını, tüm işlemlerin  işlemin gerçekleştiği tarihte yapılmadığını, dönem 

kayması yapıldığını, bu nedenlerle de düzenlenen aynı finansal tablodan hem işletmenin  sahip 

ve ortakları, yöneticileri, işletmeye borç  verenlerin hem de resmi kurumların  ihtiyaç  

duydukları  doğru bilgileri alamayacaklarını belirtmektedirler. Ayrıca ticari kârdan  mali kâra 

geçiş uygulamalarının  vergi mevzuatına uygun hazırlanması nedeniyle muhasebe   

standartlarına uyulmadığını   ve kayıt dışılığa yol açtığını,  Muhasebenin Temel Kavramları ve 

Muhasebe Standartlarının uygulamada yerleşmesi ve güvenilir finansal tabloların 

düzenlenmesinin sağlanması için bağımsız denetimin yasal sınırlarının  genişletilmesi 

gerektiğini düşünmektedirler.   

Araştırmanın beşinci varsayımı ile ilgili olarak geliştirilen “Mevzuatın muhasebecilere, 

vergi beyannamelerinin imzalanması  ve tasdik işlemleri  kapsamında sınırlı sorumluluk 

vermesi yani muhasebe işlemlerinin doğruluğundan sorumlu tutmaması muhasebenin gerçek 

durumu yansıtmamasına ve dolayısıyla kayıt dışılığa yol açmaktadır. “yargısına ankete katılan 

meslek mensuplarından %58,4’ü katıldığını, %36,7’sı katılmadığını bildirmiş, %5’i ise görüş 

bildirmemiştir. Bu görüşlere göre, muhasebecilerin muhasebe işlemlerinin doğruluğundan 

sorumlu tutulmamalarının muhasebenin gerçek durumu yansıtmamasına ve kayıtdışılığa 

sebebiyet verdiğini söyleyebiliriz. Yapılan korelasyon analizine göre; meslek mensupları, 
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muhasebeciler muhasebe işlemlerinin  doğruluğundan sorumlu tutulurlarsa  işletmelerin  tüm 

işlemlerinin  belgelere dayandırılarak defterlere yansıtılacağını, tüm işlemlerin işlemin 

gerçekleştiği tarihte yapılmamasında ve dönem kayması yapılmasından, mevzuatın 

muhasebecileri muhasebe işlemlerinin doğruluğundan sorumlu tutmamasının etkisi olduğunu, 

bu sorumluluklarının olmaması nedeniyle işletmelerin daha çok Muhasebe İlkeleri ve 

Muhasebe Standartlarına göre değil  Vergi  Mevzuatına uygun şekilde muhasebelerini  

tuttuklarını ve bu nedenlerle düzenlenen aynı finansal tablodan hem işletmenin  sahip ve 

ortakları, yöneticileri, işletmeye borç  verenler hem de resmi kurumların  ihtiyaç  duydukları  

doğru bilgileri alamayacaklarını düşünmektedirler.  

Araştırmanın altıncı ve son varsayımı ile ilgili olarak meslek mensuplarına yöneltilen 

sorulardan şu sonuçlara varılmıştır:  

Muhasebecilerin büyük bir çoğunluğu meslek etiğine uygun davranmakta, bağımsızlık ve 

tarafsızlıklarını korumaktadırlar. Ancak ücretlerin müşteriler tarafından verilmesi nedeniyle 

düşükte olsa tarafsızlıkları etkilenmektedir. TÜRMOB tarafından yayınlanan Meslek Ahlakı  

Kuralları ve akademik alanda yapılan meslek etiği çalışmaları hakkında yeterli bilgiye sahip 

olmadıklarından  daha fazla bilgilenmeleri gerekmektedir.  

Araştırmamızı bir bütün olarak değerlendirdiğimizde,  muhasebe kayıtlarının  doğru, 

güvenilir, anlamlı, gerçeğe uygun ve karşılaştırılabilir olmadığını bu durumun ülkemizde kayıt 

dışı ekonominin yüksek olmasının bir göstergesi olduğunu, vergi istatistik sonuçlarından da 

vergi denetimlerinin etkin olmadığının anlaşıldığını, kayıt dışı işlemlerin  kayıt altına alınması 

için  muhasebe denetimlerine ağırlık verilmesi gerektiğini  söyleyebiliriz. 

Vergi denetimlerinin etkin olmaması, vergi mükelleflerini “nasıl olsa denetlenmeyiz” 

düşüncesiyle, muhasebe kayıtlarını vergi matrahını azaltacak şekilde düzenlemeye, vergi 

bildirimlerindeki bilgilerini de ya eksik vermeye ya da hiç vermemeye sevk etmektedir. Bunun 

sonucunda da  beyan esası sağlıklı bir şekilde işlememektedir.  

Vergi bildirimlerindeki bilgilerin  eksik  gösterilmesi veya hiç gösterilmemesi,  

muhasebenin temel kavramlarına ve muhasebe standartlarına uyulmadığının bir göstergesidir. 

Nitekim anket sonuçları da öyle olduğunu doğrulamaktadır.  Bu durumda, muhasebe kayıtları 

tutulurken özellikle muhasebenin “Sosyal Sorumluluk Kavramı“ ile “Tarafsızlık ve 

Belgelendirme Kavramı”na riayet edilmediği anlaşılmaktadır. 

Devlete ödenecek verginin hesaplanmasında işletmenin kârının olduğundan düşük 

gösterilmesi sosyal sorumluluk kavramı ile bağdaşmamaktadır. Kullanılan belgelerin sahte ve 

muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olması da bu belgelere dayanılarak yapılan defter kayıtlarının 

gerçeği yansıtmamasına ve daha sonra da bu kayıtlar üzerinden hesaplanan vergi matrahlarının 
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gerçek dışı olmasına yol açmakta ve bu işlem, “Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı”na ters 

düşmektedir.  

 Kayıt dışı ekonominin kayda alınarak vergi gelirlerinin artırılması amacıyla pek çok 

önlemin bir arada ve birbiriyle uyumlu olarak alınması, ancak öncelikle muhasebe kayıtları 

üzerindeki denetimlerin artırılması gerekmektedir. Kayıt dışı ekonominin kayda alınmasına 

yönelik yapılması gereken düzenlemeler şöyle sıralanabilir: 

-Muhasebe yönünden yapılması gereken düzenlemeler; serbest muhasebeci, serbest 

muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavir meslek mensuplarından etkin bir şekilde 

yararlanılmalı, finansal  tablolar disipline edilmeli ve muhasebe standartlarına önem verilmeli, 

elektronik ortamda muhasebe yönünden vergi denetimi sağlanmalı, 

-Etkin bir vergi denetimi için yapılması gereken düzenlemeler; yaygın ve yoğun vergi 

denetimleri belge düzeninin oluşturulması, idarenin kararlılığı ve etkinliği için sürdürülmeli, 

yeterli sayıda mesleki formasyona sahip yoklama memuru bulundurulmalı, vergi denetimi ve 

idari denetimde görevli elemanlar konuları itibariyle uzmanlaşmalı, yapılacak orta ve uzun 

vadeli inceleme planlarının bazını oluşturacak hedef mükellef kitlesi belirlenmeli, vergi 

incelemesi ile görevli birimler arasında paylaştırılmalı, inceleme elemanlarının bilgiye kolayca 

ulaşabilmesi için gerekli yasal ve teknik altyapı hazırlanmalı, önlemeye yönelik denetim 

çalışmalarına ağırlık verilmeli, vergi inceleme oranları ve denetim kadroları sayısı artırılmalı, 

-Vergi idaresinin ve denetim birimlerinin bilgi toplayabilmesine zemin hazırlanması için 

yapılması gereken düzenlemeler; Tek vergi numarası uygulaması yaygınlaştırılarak izlenmesi  

işlevsel hale getirilmeli, ödemeler bankalar aracılığı ile yapılmalı, kredi kartı kullanımı 

yaygınlaştırılmalı, hamiline çek ve senet sorunu ortadan kaldırılmalı, vergi iade kartı sistemi 

getirilmeli, vergi sisteminde oto kontrol müesseselerine yer verilmeli ve bu müesseselerin etkin 

olarak denetimlerde kullanılmalı, 

-Vergi sisteminde yapılması gereken düzenlemeler; vergi yasalarının, vergi idaresinin ve  

yargı sisteminin etkinliği sağlanmalı, 

-Halkın katılımının sağlanması, vatandaşlık bilincinin geliştirilmesi için yapılması gerek 

düzenlemeler; siyasal irade kararlı olmalı, vergilerin harcanması konusunda dikkatli 

davranılmalı, şeffaf devlet ilkesinin yerleştirilmeli, eğitim ve kitle iletişim araçlarının yardımı 

ile vergi bilincinin ve etik değerlerin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 
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        EKLER 

 
EK: 1                                                                  ANKET FORMU 

 

Değerli katılımcı;  

Bu çalışma  muhasebe uygulamalarının kayıt dışı ekonomiye etkisini tespit etmek amacıyla hazırlanmıştır. 

Bu anket sorularına vereceğiniz cevaplar  bilimsel veri olarak kullanılacaktır. Bunun dışında hiçbir amaç 

taşımamaktadır. Çalışmanın başarıya ulaşması her şeyden önce vereceğiniz bilgilerin objektifliğine bağlıdır. 

Çalışmaya yaptığınız katkıdan dolayı teşekkür eder, saygılarımı sunarım . 

 
 

 1 
Unvanınız 

(1)
(2)
(3)

Serbest Muhasebeci 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 
Yeminli Mali Müşavir   

  

 2 

Öğrenim Durumunuz                                            

(1)
(2)
(3)
(4)

İlkokul 
Ortaokul 
Lise veya Dengi 
Önlisans 

(5) 
(6) 
(7) 

Lisans 
Yüksek Lisans 
Doktora 

 3 
Mesleki Deneyiminiz                                            

(1)
(2)
(3)

5 Yıldan Az 
5-10 Yıl Arası 
10 Yıldan Fazla  

  

 4 İşletmeler Muhasebeyi İşletmenin ekonomik  
faaliyetlerine ilişkin finansal bilgileri  ölçmek  
için kullanmaktadırlar.                                          

(1)
(2)
(3)

Tamamen Katılmıyorum 
Katılmıyorum 
Kararsızım 

(4) 
(5) 

Katılıyorum 
Tamamen Katılıyorum 

 5 İşletmeler muhasebeyi işletmenin çeşitli karar 
süreçlerinde    yönlendirici    bilgi      olarak 
kullanmaktadırlar. 
 

(1)
(2)
(3)

Tamamen Katılmıyorum 
Katılmıyorum 
Kararsızım 

(4) 
(5) 

Katılıyorum 
Tamamen Katılıyorum  

 6 İşletmeler muhasebeyi yasal zorunluluk 
nedeniyle kullanmaktadırlar.    

(1)
(2)
(3)

Tamamen Katılmıyorum 
Katılmıyorum 
Kararsızım 

(4) 
(5) 

Katılıyorum 
Tamamen Katılıyorum  

 7 İşletmeler muhasebe kayıtlarının düzenlenmesi 
esnasında yasal yükümlülüklerden kaçınmak 
amacıyla  muhasebecileri yönlendirmektedirler   

(1)
(2)
(3)

Tamamen Katılmıyorum 
Katılmıyorum 
Kararsızım 

(4) 
(5) 

Katılıyorum 
Tamamen Katılıyorum  

 8 Kayıt edilmek üzere muhasebeciye getirilen  
belgeler  işletmelerin yapmış oldukları 
işlemlerin gerçek durumunu tamamen 
yansıtmamaktadır. 

(1)
(2)
(3)

Tamamen Katılmıyorum 
Katılmıyorum 
Kararsızım 

(4) 
(5) 

Katılıyorum 
Tamamen Katılıyorum  

 9 İşletmeler tüm işlemlerini  belgelere 
dayandırarak defterlere yansıtmaktadırlar.            

(1)
(2)
(3)

Tamamen Katılmıyorum 
Katılmıyorum 
Kararsızım 

(4) 
(5) 

Katılıyorum 
Tamamen Katılıyorum  

10 Vergi inceleme oranının düşük olması 
işletmeleri nasıl olsa denetlenmeyiz 
düşüncesiyle bilgilerini   eksik veya hiç 
vermemeye sevk etmektedir.                  

(1)
(2)
(3)

Tamamen Katılmıyorum 
Katılmıyorum 
Kararsızım 

(4) 
(5) 

Katılıyorum 
Tamamen Katılıyorum  

11 Tüm işlemler işlemin gerçekleştiği tarihte  
yapılmakta, dönem kayması yapılmamaktadır.     

(1)
(2)
(3)

Tamamen Katılmıyorum 
Katılmıyorum 
Kararsızım 

(4) 
(5) 

Katılıyorum 
Tamamen Katılıyorum  

12 Düzenlenen aynı finansal tablodan hem 
işletmenin  sahip ve ortakları, yöneticileri, 
işletmeye borç  verenler hem de resmi kurumlar 
ihtiyaç  duydukları  doğru bilgileri alabilirler.      

(1)
(2)
(3)

Tamamen Katılmıyorum 
Katılmıyorum 
Kararsızım 

(4) 
(5) 

Katılıyorum 
Tamamen Katılıyorum  

13 Ülkemizde işletmeler daha çok Muhasebe 
İlkeleri  ve Muhasebe Standartlarına göre değil  
Vergi  Mevzuatına uygun şekilde 
muhasebelerini  tutmaktadırlar          

(1)
(2)
(3)

Tamamen Katılmıyorum 
Katılmıyorum 
Kararsızım 

(4) 
(5) 

Katılıyorum 
Tamamen Katılıyorum  

14 Uygulamadaki muhasebe standartları ile vergi 
mevzuatı arasında uyumsuzluk vardır.                  

(1)
(2)
(3)

Tamamen Katılmıyorum 
Katılmıyorum 
Kararsızım 

(4) 
(5) 

Katılıyorum 
Tamamen Katılıyorum  
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15 Ticari kârdan  mali kâra geçiş uygulamaları 
vergi mevzuatına uygun hazırlandığından, 
muhasebe   standartlarına uyulmamakta ve 
kayıt dışılığa yol açmaktadır.                                

(1)
(2)
(3)

Tamamen Katılmıyorum 
Katılmıyorum 
Kararsızım 

(4) 
(5) 

Katılıyorum 
Tamamen Katılıyorum  

16 İşletmelerde bağımsız denetim yasal 
zorunluluk nedeniyle talep edilmektedir. 
Muhasebenin Temel Kavramları ve Muhasebe 
Standartlarının uygulamada yerleşmesi ve 
güvenilir finansal tabloların düzenlenmesinin 
sağlanması için bağımsız denetimin yasal 
sınırları genişletilmelidir    

(1)
(2)
(3)

Tamamen Katılmıyorum 
Katılmıyorum 
Kararsızım 

(4) 
(5) 

Katılıyorum 
Tamamen Katılıyorum  

17 Mevzuatın muhasebecilere, vergi 
beyannamelerinin imzalanması  ve tasdik 
işlemleri  kapsamında sınırlı sorumluluk 
vermesi yani muhasebe işlemlerinin 
doğruluğundan sorumlu tutmaması 
muhasebenin gerçek  durumu yansıtmamasına 
ve dolayısıyla kayıt dışılığa yol açmaktadır.    
                                                                               

(1)
(2)
(3)

Tamamen Katılmıyorum 
Katılmıyorum 
Kararsızım 

(4) 
(5) 

Katılıyorum 
Tamamen Katılıyorum  

18 Mükelleflerin kaydedilmek üzere getirdikleri  
belgelerin sahte ve muhteviyatı itibariyle 
yanıltıcı belge   olduğu anlaşılsa dahi  bu 
belgeler müşteri kaybetme  riski dolayısıyla 
kaydedilmektedir              

(1)
(2)
(3)

Tamamen Katılmıyorum 
Katılmıyorum 
Kararsızım 

(4) 
(5) 

Katılıyorum 
Tamamen Katılıyorum  

19 Dış denetimini yaptığınız ya da defterlerini 
tuttuğunuz müşteri işletmelerden herhangi biri  
ile akrabalık bağınız var mıdır. ?                           

(1) Evet (2) Hayır  

20 Müşteri işletme ile herhangi bir ortaklığınız  
söz konusu mudur?      (1) Evet (2) Hayır  

21 Herhangi bir müşteri işletmeden hediye ya da  
ikram kabul ettiniz mi?                         (1) Evet (2) Hayır  

22 Müşteri işletmelerden özellikle vergisel  
konularda  herhangi bir baskı ya da telkin  
yapılıyor mu?            

(1) Evet (2) Hayır  

23 Muhasebe ücretinin müşteri tarafından 
ödenmesinin   muhasebecinin tarafsızlığını 
kaybetmesi yönünde etkili olacağına inanıyor 
musunuz? 

(1) Evet (2) Hayır  

24 Bir işletmeye iş-çıkar ilişkisi ile bağlı olan 
muhasebecinin bağımsızlığını koruyabileceğine 
inanıyor musunuz?   

(1) Evet (2) Hayır  

25 TÜRMOB tarafından yayınlanan Meslek 
Ahlakı  Kuralları ve akademik alanda yapılan 
meslek etiği çalışmaları hakkında yeterli 
bilgiye sahip misiniz?     
 

(1) Evet (2) Hayır  

26 Meslektaşlarınızın anılan kurallara uyma  
durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?                 

(1)
(2)
(3)

Kurallara  Hiç Uyulmamaktadır  
Kısmen Uyulmamaktadır 
 Fikrim Yok        

(4) 
(5) 

Kısmen Uyulmaktadır 
Tam Uyulmaktadır.       
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      EK:2 
NONPARAMETRİK KORELASYON ANALİZİ VERİLERİ 

                                              
 
 

    

  V1 V2    V3    V4     V5    V6   V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 

V1  Korelasyon  Katsayısı 1.000  .777** _.186   .244   .120   .099 _.275*   .051   .009   .104   .245   .177 _.030 

      Anlamlılık Düzeyi         .   .000   .154   .061   .362   .451   .034   .701   .944   .430   .059   .176   .818 

      N      60      60      60   60      60      60      60      60      60      60      60      60      60 

V2  Korelasyon  Katsayısı  .777** 1.000 _.229   .088   .021    126 _.168   .100 _.087   .144   .214   .078   .034 

      Anlamlılık Düzeyi    .000        .   .078   .503   .872   .337   .200   .440   .510   .274   .101   .556   .797 

      N      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60 

V3  Korelasyon  Katsayısı _.186 _.229 1.000 _.160 _.157 _.293* _.176   .145   .157 _.184 _.067 _.127   .089 

      Anlamlılık Düzeyi    .154   .078        .  .221   .230   .023   .178   .270   .232   .158   .609   .335   .497 

      N      60      60      60   60      60      60      60      60      60      60      60      60      60 

V4  Korelasyon  Katsayısı   .244   .088 _.160 1.000  .629**   .059   .070 _.077   .034   .198   .305* .440** _.241 

      Anlamlılık Düzeyi    .061   .503   .221        .   .000   .652   .595   .559   .798   .130   .018   .000   .063 

      N      60      60      60  60      60      60      60      60      60      60      60      60      60 

V5  Korelasyon  Katsayısı   .120   .021 _.157 .629** 1.000   .083   .011 _.121   .078 _.015   .285* .449** _.119 

      Anlamlılık Düzeyi    .362   .872   .230   .000        .   .527   .934    356   .553   .910   .027   .000   .364 

      N      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60 

V6  Korelasyon  Katsayısı   .099   .126 _.293*   .059   .083 1.000   .007   .131 _.302*   .185 _.182 _.018   .125 

      Anlamlılık Düzeyi    .451   .337   .023   .652   .527        .   .959   .319   .019   .156   .164   .892   .343 

      N      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60 

V7  Korelasyon  Katsayısı _.275* _.168 _.176   .070   .011   .007 1.000 _.095 _309*   .326* _.032   .080   .266*

      Anlamlılık Düzeyi    .034    200   .178   .595   .934   .959        .   .471   .016   .011   .810   .544   .040 

      N      60      60      60   60      60      60      60      60      60     60      60      60      60 

V8  Korelasyon  Katsayısı   .051   .100   .145 _.077 _.121   .131 _.095 1.000 _415**  .258* _416** _397**   .192 

      Anlamlılık Düzeyi    .701   .449   .270   .559   .356   .319   .471        .   .001  .046   .001   .002   .142 

      N      60      60      60   60      60      60      60     60      60     60      60      60      60 

V9  Korelasyon  Katsayısı   .009 _.087   .157 .034   .078 _.302* _309* _415** 1.000 _424**  .423**   .250 _.237 

      Anlamlılık Düzeyi    .944   .510   .232 .798   .553   .019   .016   .001        .  .001   .001   .054   .068 

      N      60      60      60   60      60      60      60      60      60    60     60      60      60 

V10 Korelasyon  Katsayısı   .104   .144 _.184 .198 _.015   .185   .326*   .258* _424** 1.000 _.022 _.049   .061 

        Anlamlılık Düzeyi    .430   .274   .158 .130    910   .156   .011   .046   .001        .   .869   .710   .643 

        N      60      60      60   60      60      60      60      60      60      60      60      60      60 

V11 Korelasyon  Katsayısı   .245   .214 _.067  .305*   .285* _.182 _.032 _416**  .423** _.022 1.000  .586** _.287*

       Anlamlılık Düzeyi    .059   .101   .609   .018   .027   .164   .810   .001   .001   .869         .   .000   .026 

       N      60      60      60   60      60      60      60      60      60      60      60      60      60 

V12 Korelasyon  Katsayısı   .177   .078 _.127 .440**  .449** _.018   .080 _397**   .250 _.049  .586** 1.000 _.299*

       Anlamlılık Düzeyi    .176   .556   .335   .000   .000   .892   .544   .002   .054   .710   .000        .   .020 

       N      60      60      60   60      60      60      60      60      60      60      60      60      60 

V13 Korelasyon  Katsayısı _.030   .034   .089 _.241 _.119   .125   .266*   .192 _.237   .061 _.287* _.299* 1.000 

       Anlamlılık Düzeyi    .818   .797   .497   .063    364   .343   .040   .142   .068   .643   .026   .020        . 

       N      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60 
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  V1 V2    V3    V4     V5    V6   V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 

V14 Korelasyon  Katsayısı _.194 _.219 _.106   .097   .079   .292*   .050   .091 _.290*   .205 _.203 _.156   .272*

       Anlamlılık Düzeyi    .137   .092   .422   .460   .547   .023   .704   .488   .025   .116   .119   .233   .035 

       N      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60 

V15 Korelasyon  Katsayısı   .063   .035 _.111 _.111   .243   .019 _.067 _.036   .088 _.122   .040   .086   .109 

       Anlamlılık Düzeyi    .633   .788   .400   .398   .061   .884   .609   .783   .506   .352   .761   .514   .407 

       N      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60 

V16 Korelasyon  Katsayısı  .352**  .339** _.032   .033   .128   .161 _.011   .086 _.118   .191   .137   .145   .306*

       Anlamlılık Düzeyi    .006   .008   .808   .804   .328   .220   .931   .511   .370   .144   .297   .270   .017 

       N      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60 

V17 Korelasyon  Katsayısı _.078 _.129   .053   .042 _.132   .106   .172   .169 _432** _.088 _.295* _367**  .494**

       Anlamlılık Düzeyi    .556   .324   .685   .748   .313   .420   .188   .196   .001   .503   .022   .004   .000 

       N      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60 

V18 Korelasyon  Katsayısı _.254 _.278* _.076 _.127 _.223   .234  .465**   .040 _463**   .144 _.292* _.267*  .339**

       Anlamlılık Düzeyi    .050   .032   .565   .333   .087   .072   .000   .759   .000   .272   .024   .039   .008 

       N      60      60      60   60      60      60      60      60      60      60      60      60      60 

V19 Korelasyon  Katsayısı   .096   .071 _.144   .013   .185   .197 _.049 _.091   .206 _.045   .255*    150  . 013 

       Anlamlılık Düzeyi    .467   .589   .272   .922   .157   .132   .708   .487   .115   .735   .049   .253   .920 

       N      60      60      60  60         60      60      60      60      60      60      60      60      60 

V20 Korelasyon  Katsayısı        .         .        .        .        .        .        .         .        .         .        .         .        . 

       Anlamlılık Düzeyi         .         .        .       .        .        .        .         .        .         .        .         .        . 

       N      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60 

V21 Korelasyon  Katsayısı   .202   .033 _.122   .112   .213   .037 _.191 _.175   .095   .011   .164    186 _.045 

      Anlamlılık Düzeyi    .122   .804   .352   .396   .103   .782   .145   .182   .468   .934   .211   .155   .732 

      N      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60 

V22 Korelasyon  Katsayısı   .082   .022   .189   .080   .166 _.198 _.271* _.245 498** _422**   .188   .136 _.098 

       Anlamlılık Düzeyi    .534   .869   .147   .546   .205   .130   .036   .059   .000    001   .150   .299   .458 

       N      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60 

V23 Korelasyon  Katsayısı   .097   .044   .166 _.016   .114   .031 _413** _.085  379** -.283*   .101   .037   .029 

       Anlamlılık Düzeyi    .460   .741   .206 .901   .384   .814   .001   .517  .003   .029   .441   .781   .824 

       N      60      60      60   60      60      60      60      60     60      60      60      60      60 

V24 Korelasyon  Katsayısı   .110   .025   .065 _.101 _.255*   .003 _.052   .316* _.214 _.169 _.162 _.229   .127 

       Anlamlılık Düzeyi    .402   .851   .619   .444   .049   .981   .693   .014   .100   .196   .217   .079   .335 

       N      60      60      60   60      60      60      60      60      60      60      60      60      60 

V25 Korelasyon  Katsayısı _.209 _.282* _.074 _.010 _.148    116   .066   .082 _.198   .184 _.211 _.193   .099 

       Anlamlılık Düzeyi    .110   .029   .573 .939   .260   .377   .618   .533   .129   .160   .105   .140   .450 

       N      60      60      60   60      60      60      60      60      60      60      60      60      60 

V26 Korelasyon  Katsayısı   .064   .059   .058   .161 _.081 _.156 _.100   .159   .034   .015 _.123 _.168   .145 

       Anlamlılık Düzeyi    .630   .652   .659   .219   .541   .233   .448   .224   .795   .912   .349   .200  . 270 

       N      60      60      60   60      60      60      60      60      60      60      60      60      60 
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 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 

V14 Korelasyon  Katsayısı 1.000   .223    190  .302*   .159 _.017        .   .059 _.165   .053   .132   .250   .092 

       Anlamlılık Düzeyi         .   .087   .146   .019   .224   .900        .   .653   .208   .685   .313   .054   .487 

       N      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60 
V15 Korelasyon  Katsayısı   .223 1.000   .265* _.007 _.125   .013        .  .335**   .133 _.038 _.056 _.047 _.161 

       Anlamlılık Düzeyi    .087        .   .041 .961    341   .922        .   .009   .312   .773   .669   .723   .218 

       N      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60 
V16 Korelasyon  Katsayısı   .190   .265* 1.000 .166 _.010 _.145        .   .104   .045   .112 _.134 _.178   .112 

       Anlamlılık Düzeyi    .146   .041        .   .204   .940   .267        .   .429   .730   .393   .308   .175   .395 

       N      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60 
V17 Korelasyon  Katsayısı   .302* _.007   .166 1.000  .595** _.279*        . _.130 _.257* _.156   .049   .215   .119 

       Anlamlılık Düzeyi    .019   .961   .204     .   .000   .031        .   .322   .047   .233   .712   .100   .365 

       N      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60 
V18 Korelasyon  Katsayısı   .159 _.125 _.010 .595** 1.000 _.120        . _.005 _418** _.287*   .053    313* _.057 

       Anlamlılık Düzeyi    .224   .341   .940   .000        .    363        .   .972   .001   .026   .689   .015   .666 

       N      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60 
V19 Korelasyon  Katsayısı _.017   .013 _.145 _.279* _.120 1.000        .   .184   .049   .263* _.048 _.094 _.115 

       Anlamlılık Düzeyi    .900    922   .267 .031   .363        .        .   .160   .711   .042   .713   .473    381 

       N      60      60      60   60      60      60      60      60      60      60      60      60      60 
V20 Korelasyon  Katsayısı        .        .        .        .        .        .        .        .         .        .        .        .        . 

       Anlamlılık Düzeyi         .        .        .     .        .        .        .        .         .        .        .        .        . 

       N      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60 
V21 Korelasyon  Katsayısı   .059   335**   .104 _.130 _.005   .184        . 1.000   .047   .009   .034 _.064 _.002 

       Anlamlılık Düzeyi    .653   .009   .429   .322   .972   .160        .        .   .723   .947   .798   .627   .990 

       N      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60 
V22 Korelasyon  Katsayısı _.165   .133   .045 _.257* _418**   .049        .   .047 1.000   .199 _.173 _.302* _.212 

       Anlamlılık Düzeyi     208   .312   .730   .047   .001   .711        .   .723        .   .128   .186    019   .103 

       N      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60 
V23 Korelasyon  Katsayısı   .053 _.038   .112  -.156 _.287*   .263*        .   .009   .199 1.000 _388** _.130   .233 

       Anlamlılık Düzeyi     585   .773   .393   .233   .026   .042        .   .947   .128        .   .002   .323   .073 

       N      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60 
V24 Korelasyon  Katsayısı   .132 _.056 _.134   .049   .053 _.048        .   .034 _.173 _388** 1.000   .282*   .069 

       Anlamlılık Düzeyi     313   .669   .308   .712   .689   .713        .   .798   .186   .002         .   .029   .602 

       N      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60 
V25 Korelasyon  Katsayısı   .250 _.047 _.178   .215   .313* _.094        . _.064 _.302* _.130   .282* 1.000   .045 

       Anlamlılık Düzeyi    .054   .723    175   .100   .015   .473        .   .627   .019   .323   .029        .   .733 

       N      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60      60     60      60 
V26 Korelasyon  Katsayısı    092 _.161   .112   .119 _.057 _.115         . _.002 _.212   .233   .069   .045 1.000 

       Anlamlılık Düzeyi    .487   .218   .395   .365   .666   .381         .   .990   .103   .073   .602   .733        . 

       N      60      60      60   60      60      60       60      60      60      60      60      60      60 

 


