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ÖNSÖZ 

 

 Bağımsız denetim faaliyetleri kapsamında işletmelerin finansal tablolarının 

gerçeği yansıtıp yansıtmadığı araştırılmaktadır. Ekonomik faaliyetlerin gelişmesi ve 

daha da karmaşık bir yapıya kavuşması sonucu işletmelerde, bağımsız denetim 

gereksinimi artmıştır. Kayıt dışı ekonomi ise, gerek gelişmiş ülkelerde, gerekse 

gelişmekte olan ülkelerde ciddi bir toplumsal problem olmakla birlikte, bağımsız 

denetim faaliyetlerinin,  kayıt dışı ekonomiyi önlemesi adına etkileri dünya 

ekonomilerine yansımaktadır. Bu çalışmada, ülkemizdeki işletmelerde yürütülen 

bağımsız denetim faaliyetlerinin kayıt dışı ekonomiye etkisi analiz edilmiştir 
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TÜRKİYE’DEKİ İŞLETMELERDE BAĞIMSIZ DENETİMİN ROLÜ VE 

KAYIT DIŞI EKONOMİYE ETKİSİ 

ÖZET 

 

İş dünyasında işletme yöneticileri, işletme ortakları, çalışanlar, yatırımcılar, 

kredi verenler, devlet kurumları, toplum ve danışmanlık kuruluşları, işletmeler 

hakkındaki verecekleri kararlarda finansal tablolardaki bilgileri 

değerlendirmektedirler 

 

Günümüzde teknolojinin ve bilgi düzeyinin artmasıyla birlikte dünya 

ekonomisindeki gelişmişlik düzeyinde artış yaşanmıştır. İşletmeler bu gelişimden 

etkilenip, daha karmaşık bir yapıya kavuşarak finansal tablolarındaki yanlış yapma 

olasılıkları artmıştır. Bu sayede hem ekonomi alanında, hem de diğer alanlarda 

denetim faaliyetlerinin önemi artmıştır. Bilgi kullanıcıları denetim faaliyetlerini 

kendileri yapamayacaklarından dolayı bağımsız denetime başvurmaktadırlar. 

Bağımsız denetimi kısaca işletmelerin finansal tablolarının, mevzuat doğrultusunda 

gerçeği yansıtıp yansıtmadığının, bağımsız denetçiler tarafından kontrol edilmesi 

olarak tanımlayabiliriz. 

 

Kayıt dışı ekonomi ise genel anlamda kayıt altına alınmayan, devletten 

gizlenen ve denetime tabi tutulmayan faaliyetler olarak tanımlanabilir. Son yüzyılın 



 

x 
 

en önemli problemlerinden biri olan kayıt dışı ekonomi, hem gelişmiş ülkelerde, hem 

de gelişmekte olan ülkelerde, farklı boyutlarda karşımıza çıkmaktadır. Kayıt dışı 

ekonomi devlete ve topluma zarar vermekle birlikte ekonomik ve sosyal alanlarda 

dengesizliğe sebep olmaktadır. 

 

Ülkemizde kayıt dışı ekonominin ortaya çıkış nedenlerinin en önemlilerinden 

biri ise gerek idare tarafından yapılan denetimin, gerekse işletmeler tarafından 

yapılan bağımsız dış denetimin yeterince etkin olmamasıdır. Bu çalışmanın amacı 

ülkemizdeki işletmelerde bağımsız denetimin rolünü ve kayıt dışı ekonomiye etkisini 

ortaya koymak ve değerlendirmektir. 

 

 Anahtar Kelimeler: Denetim, Bağımsız Denetim, Kayıt Dışı Ekonomi 
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EVALUATİNG THE ROLE AND EFFECT OF İNDEPENDENT AUDİTİNG 

ON  SUBTERRANEAN ECONOMY 

 

ABSTRACT 

 

In the business world, business managers, business partners, employees, 

investors, lenders, government agencies, community and consultancy organizations, 

make decisions about enterprises by evaluating the information in the financial 

statements. 

Nowadays, with the increase in technology and knowledge, the level of 

development in the world economy has increased. Enterprises have also been 

affected by this development, becoming more complex, increasing the likelihood of 

making mistakes in their financial statements. In this regard, the importance of audit 

activities has increased both in economy and in other fields. Information users apply 

for independent auditing facilities because they can not perform audit activities 

themselves.Independent auditing can be defined as the fact controlling of the the 
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financial statements of the enterprises by independent auditors to determine whether 

they reflect the reality in line with the legislation. 

The subterranean economy can be defined as unrecorded and non-auditable 

facilites, that are hidden from government The subterranean economy, one of the 

most important problems of the last century, is confronted in different scales both in 

developed and developing countries. The subterranean economy causes damage to 

the society as well as causing imbalance in economic and social domain. One of the 

most important reasons for the emergence of the subterranean economy in our 

country is that, neither audit facilities carried out by the government nor independent 

external audit facilities carried out by the enterprises are not effective enough 

The purpose of this study is to evaluate the role and effect of independent 

auditing on subterranean economy in our country. 

  Keywords: Audit, independent audit, subterranean economy. 
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GİRİŞ 

 

İşletme ortakları, yöneticiler, çalışanlar,  yatırımcılar, kredi verenler ve devlet 

gibi işletme içi ve işletme dışı bilgi kullanıcılarının, işletmeler hakkında alacağı 

kararlar için bir takım finansal bilgilere ihtiyaç duyarlar. Bağımsız denetim bu 

noktada önem taşımakta olup bu bilgilerin güvenle kullanımını sağlamaktadır.  

 

Bağımsız denetim; bir işletmenin ekonomik faaliyetleri sonrasında hazırlamış 

olduğu finansal tablolarının, bağımsız ve kendi alanında uzman bir denetçi 

tarafından, önceden belirlenen ölçütlere uygunluğu ve doğruluğunun bağımsız 

denetim kanıtları doğrultusunda bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak, defter, 

kayıt ve belgeler üzerinden değerlendirilerek sonuçlarının bir rapora bağlanmasıdır. 

 

Ülkemizde bağımsız denetim ile ilgili yasal düzenlemeler 1987 yılından 

itibaren yayınlanmaya başlamıştır. Ancak ilk uygulama örnekleri ekonomik 

gelişmelerle birlikte 1970’li yıllarda dış kredi kaynaklarından yararlanmak isteyen 

Türk şirketlerinin, muhasebe denetimi mecburiyeti ile karşılaşmaları sonucu ortaya 

çıkmıştır.1987 yılına kadar denetimler vergi mevzuatı kapsamında yapılmakla 

beraber, 1987 yılından sonra bankalara bağımsız denetim yapma zorunluluğu 

getirilmiştir. 1989 yılından itibaren ise halka açık şirketler, zorunlu bağımsız denetim 

kapsamına alınmıştır. 

 

Bağımsız denetim bir süreçtir. Öncelikle müşteri seçimiyle başlar ve 

müşterinin işi kabul etmesiyle devam eder. Denetim sözleşmesi düzenlenerek 

müşteri ve bağımsız denetim firması tarafından imzalanır. Ardından denetimin 

planlanması safhasına gelerek denetim programı hazırlanır. Denetçiler tarafından 

bağımsız denetim yapılmak üzere kanıtlar elde edilerek, bağımsız denetim teknikleri 

tatbik edilir. Kanıtların incelenmesi sonrasında denetim sonuçlandırılır. Denetimin 

tamamlanması sonrasında rapor oluşturularak raporda denetçinin görüşü belirtilir. 

 

Muhasebe ve denetim genellikle birbiriyle karıştırılmakla beraber aslında 

birbiri ile ilişkili kavramlardır. Muhasebe bir işletmeyi etkileyen olayların kayıt 

altına alındığı, denetim ise kayıt altına alınan tabloların incelenerek mevzuat 
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doğrultusunda gerçekliğinin saptanmasıdır. Kısaca denetim, muhasebenin eksik 

taraflarını ortaya koymaktadır. Muhasebe denetime kaynak, denetim ise 

muhasebenin kontrol aşaması olmaktadır. 

 

Kayıt dışı ekonomi kısmen ya da tamamen, belgelere dayanmayan,  resmi 

kayıtlara alınmayan, devletten saklanarak denetlenemeyen ekonomik faaliyetleri 

kapsamaktadır. Kayıt dışı ekonomi kavramı batılı ülkelerde 1960’lı yıllardan itibaren 

konuşulmaya başlanmış ve bu tarihten itibaren çözüm bulma çabalarına girilmiştir. 

Ülkemizde ise 1990’lı yıllardan itibaren kayıt dışı ekonomi tartışılmaya başlanmıştır. 

Kayıt dışı ekonomi az ya da çok bütün ekonomilerde olmakla birlikte gelişmekte 

olan ülkelerdeki kayıt dışı oranı gelişmiş ülkelere oranla daha fazladır. Günümüz 

araştırmalarına bakıldığında ise Türkiye’deki kayıt dışı ekonominin boyutunun, 

dünyada en yüksek olduğu ülkelerden biri olduğu görülmektedir. 

 

Kayıt dışı ekonominin oluşmasının temel sebebi kişilerin elde ettikleri 

gelirleri arttırma arzularıdır. Kayıtlı ekonomiden kayıt dışı ekonomiye yöneltilen 

faaliyetler sonucu vergi ödenmemektedir. Bu da kişilerin gelirlerini arttırmaktadır. 

Kayıt dışı ekonominin birçok sebebi olmakla birlikte kendi içinde ekonomik, mali, 

idari, hukuki, sosyal, psikolojik, siyasal, teknolojik sebepler olarak ayrılmaktadır. 

Kayıt dışıyla mücadele etmek için kayıt dışı ekonomiyi oluşturan nedenler iyice 

incelenmelidir. 

 

Kayıt dışı ekonomi karmaşık bir kavram olup ölçülebilmesi çok güçtür. 

Çünkü kayıtlı ekonomi ve kayıt dışı ekonomi birbiriyle ilişkili kavramlardır ve ayırt 

edilmesi zordur. Kayıt dışı faaliyetler saklanmaya çalışıldığı için tespit edilmesi 

güçtür.  

 

Ülkemizde kayıt dışının önlenmesi adına çeşitli çalışmalar yapılıyor olsa da 

istenilen başarıya ulaşılamamıştır. Kayıt dışının azaltılması adına devlet tarafından 

düzenlemeler yapılmalı, devlet kurumları tarafından bu düzenlemelerin uygulanması 

başarıyla sağlanmalıdır. Kayıt dışının azaltılması adına en önemli görev siyasi 

iradeye düşmektedir. Siyasi alanda gerekli tedbirler alınmadığı sürece devlet 

kurumları da bu uygulamalarda yetersiz kalacaklardır. Vergi afları, istisna ve 
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muafiyetler gibi vergi adaletini bozan uygulamalar kaldırılmadığı sürece kayıt dışı 

ekonomide istenilen düşüş elde edilemeyecektir. 

 

 Ülkemizdeki vergi sistemi beyan esasına dayanmaktadır. Yani mükelleflerin 

ödemeleri gereken vergi, yine kendilerinden alınan bilgiler doğrultusunda 

hesaplanarak beyan edilmektedir. Beyan edilen vergi doğru kabul edilmekle birlikte 

yanlış beyan tespit edildiği takdirde gerekli cezalar kesilmektedir. Bu sistem etkin bir 

denetim mekanizmasıyla denetlendiği takdirde daha başarılı olabilmektedir. Gerek 

vergi denetimi mekanizmasında, gerekse bağımsız denetim mekanizmasında kayıt 

dışı işlemleri tespit edilerek kayıtlı ekonomiye geçişi sağlanmaktadır. Bu çalışmanın 

temel amacı bağımsız denetim mekanizmasının ve kayıt dışı ekonominin sebepleri 

üzerinde durularak, bağımsız denetimin kayıt dışı ekonomi üzerindeki etkilerinin 

araştırılmasıdır.  

 

Birinci bölümde; denetim ile ilgili genel bilgiler verilerek, denetimin türleri 

ve denetçi türleri anlatılmıştır. 

 

İkinci bölümde; bağımsız denetim kavramı üzerinde durulmuş, bağımsız 

denetim türleri, bağımsız denetimin yararları, genel kabul görmüş denetim 

standartları, bağımsız denetim süreci, bağımsız denetim teknikleri, denetim kanıtı ve 

Türkiye’de denetimle ilgili yasal düzenlemeler incelenmiştir. 

 

Üçüncü bölümde; kayıt dışı ekonomini kavramı, kara para hakkındaki 

bilgiler, kayıt dışı faaliyetlerin ülkenin ekonomisi adına olumlu ve olumsuz etkileri, 

kayıt dışı ekonomiyi ortaya çıkaran sebepler ve kayıt dışı ekonomiyi tahmin 

yöntemleri anlatılmıştır. 

 

Dördüncü ve son bölümde ise Türkiye’de kayıt dışı ekonomi ve Türkiye’de 

kayıt dışı ekonomiyi oluşturan faktörler, Türkiye’de kayıt dışı ekonominin boyutları, 

Türkiye’de kayıt dışı ekonomiyi önlemeye yönelik düzenlemeler, Türkiye’de kayıt 

dışı ekonominin önlenebilmesi adına öneriler ve Türkiye’de bağımsız denetim 

anlatılarak Türkiye’de bağımsız denetimin kayıt dışı ekonomi üzerindeki etkileri 

incelenmiştir. 
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BÖLÜM 1:DENETİM HAKKINDA GENEL BİLGİLER  

 

1.1.Denetim Kavramı  

 

Denetim açısından en çok gelişen Anglo-Sakson ülkelerinde,  bir işletmede 

yürütülen muhasebe çalışmalarının denetimine “ auditing ” denir. Bu deyim “ 

işitmek, dinlemek ” anlamına gelen Latince “ audire” fiilinden türetilmiştir. Eski 

Mısır ve Roma’da her kurumda yapılan tahsilâtlar ve ödemeler bir uzmana 

okunmakta ve bu kişi okunanları dinleyerek yapılan tahsilât ve ödemelerin 

uygunluğuna karar vermekteydi. (  Gürbüz, 1995: 1) 

Günümüzde sürekli artan bilgi düzeyiyle beraber gelişen ekonominin 

kaçınılmaz bir sonucu olarak işletmelerin faaliyetleri giderek karmaşık bir hal 

almaktadır. Bu karmaşıklığın sonucu firmalar için gerek ekonomik gerekse diğer 

alanlardaki denetim kavramı gün geçtikçe önem kazanmaktadır. 

Denetimi geniş ve kapsamlı bir biçimde tanımlayacak olursak “Bir kurum ya 

da kuruluşun, belirlenmiş bir plan, proje veya programın yapısı, işleyişi ve 

çıktılarının önceden belirlenmiş standartlara uygunluk standardını araştırma, 

gözlemleme, sorgulama gibi yöntemlerle belirlenmesi ve elde edilen bulguların 

objektif ve sistematik bir şekilde değerlendirilerek ilgili taraf veya taraflara iletilmesi 

sürecidir.”  (Köse, 1999) 

İşletmelerin genel amacı mevcut kaynaklarla kar elde ederek servetini 

artırmaktır. Yatırımcıların amacı ise birikimlerini en stratejik alanlarda kullanarak en 

yüksek karı sağlamaktır. İşletmeler devamlılığı sağlamak için yatırımcılara ihtiyaç 

duyarlar. Yatırımcılar, işletmelerin finansal bilgilerini analiz ederek yatırım yapıp 

yapmama kararlarını verirler. Bu açıdan finansal bilgilerin doğru, güvenilir ve tutarlı 

olabilmesi için yatırımcı açısından denetimin önemi büyüktür. 

Yönetim, denetimin fonksiyonlarından bir tanesidir. Yönetim ve denetimin 

kavramlarının birbirinden bağımsız şekilde gelişmesi düşünülemez. (Okur, 2010)  

İşletme yönetimi tarafından düzenlenen finansal tablolar doğrultusunda işletme içi ve 

işletme dışı kişiler tarafından alınacak kararlar için bilgilerin doğruluğunu ve 

güvenilirliğini kanıtlayacak denetimlere ihtiyaç duyulur. 
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İşletme yönetimleri açısından denetimin ayrı bir önemi vardır. Yönetim 

sürecinin başarısı etkin bir denetim mekanizmasıyla sağlanabilir. Denetim faaliyetleri 

sırasında yönetimin eksik tarafları tespit edilerek olması gereken düzenlemeler 

yapılır. Denetim hem işletmenin yönetimi açısından, hem çalışanlar açısından üçüncü 

bir göz olmakla birlikte işletmelerdeki eksiklikleri tespit ederek gerekli önlemlerin 

alınmasını sağlar. 

Şekil 1.1.Denetim Süreci  

 

 

 

 

 

 

 

                     Aralarındaki Uygunluk Düzeyini Tespit Etme 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kaynak: Bozkurt, N.(2000). Muhasebe Denetimi (3. Baskı) Alfa Yayınları) 
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1.2.Denetim Benzeri Kavramlar 

 

Denetim faaliyetinin yanında denetim benzeri kavramlar vardır. Bunlar; 

 

Kontrol: Bir şeyin aslına uygunluğuna ve gerçeğine benzeyip 

benzemediğinin tespit edilmesidir.  Hedeflenen ile meydana gelen arasında 

karşılaştırma yapılarak işin ne kadar doğru yapıldığı araştırılır. Kısaca denetimin 

giriş aşamasıdır diyebiliriz. Hedefe ulaşmak için bazı önlemler alınır ve daha sonra 

uygulamalar yapılır. Ne ölçüde amaçlanan sonuca ulaşıldığı ortaya konur.Bu 

süreçteki istenilen hedefe ulaşmak için alınan önlemler kontrol etme faaliyetidir. 

Mevcut hedefe ne derece ulaşıldığının tespitine ise denetim faaliyeti denir. 

 

Denetimin konusunu, bir kurum veya kuruluştaki her türlü faaliyet 

oluşturabilir. Satın alma, üretim, pazarlama, finansman, muhasebe ve diğer 

faaliyetlerin kontrolü yapılabilir. Kontrol işlemleri çeşitli isimlerle anılmaktadır. Bu 

isimler, çalışmaları ve kontrolü gerçekleştirilen faaliyete göre değişik adlarla 

anılabilir. Örneğin, stok kontrolü, muhasebe kontrolü ve kalite kontrolü gibi. 

(Gürbüz, 1995:10) 

 

Revizyon:  Gözden geçirmek ve tekrar inceleme anlamına gelmekte olup 

eleştirel bir gözle yapılmaktadır. İşletmenin kendisinin ve faaliyetlerinin 

incelenmesidir. Daha çok finansal olayların ve vergi işlemlerinin incelenmesi 

yapılmaktadır. İşletme içi personel tarafından yapılacağı gibi işletme dışından 

personel tarafından da yapılabilmektedir. Revizyon, kontrolün bir safhası olmakla 

birlikte kontrol mekanizmasının olmazsa olmazıdır. 

 

Teftiş: Bir şeyin aslını, doğrusunu veya işlerin iyi yürütülüp yürütülmediğini 

tespit etmek için yapılan incelemedir. Teftiş gerek görüldükçe belirsiz zamanlarda 

yapılmakta olup denetime göre daha özel bir araştırmadır.   

 

Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere teftiş, revizyon ve denetim kavramları 

birbirlerine benzemekle birlikte tamamen aynı nitelikte olmadıkları görülmüştür. 
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Zaman açısından; kontrol, işlem ve kayıtların yapıldığı sırada, revizyon ise 

işlem ve kayıtların bitiminden sonra yapılmaktadır. Denetim, faaliyet sırasında veya 

faaliyet sonrasında yapılabilmektedir. Teftiş işe gerekli görüldüğü zamanlarda 

yapılır. 

  

Bağımsızlık açısından; denetim ve revizyon işletme dışı personel tarafından 

yapılabilmektedir. Kontrol organizasyon yapısı içinde yapılır. Teftiş ise genellikle 

kurumun içinde bulunan teftiş kurulları tarafından gerçekleştirilir. Müfettişler ilgili 

kurumun üst düzey yöneticileri tarafından görevlendirilir. Kontrol ve teftiş 

faaliyetlerinde üst yöneticiye bağlılık vardır. 

 

Gerçekleşme açısından; kontrol ve revizyon eylem ve işlemleri sürekli olarak 

incelemeye yöneliktir. Süreklilik arz eder. Denetim ve teftiş ise bir defalığına yapılan 

bir karşılaştırmadır. 

 

Sonuç alma açısından; revizyonda faaliyeti gerçekleştiren kişi veya kurum bir 

şey yapmaz. Revizyon yapıldıktan sonra hazırlanan rapor sunulur. Denetim 

faaliyetinde de revizyona benzer bir durum mevcuttur. Teftişte de denetim ve 

revizyonda olduğu gibi hazırlanan rapor, gereği yapılmak üzere gerekli yerlere 

iletilir. Bu açıdan bakıldığında aralarında bir fark yoktur. (Hüner  ,2014 :6)  

 

Murakabe: Sözlükte kişinin kendisiyle yaptığı hesaplaşma olarak 

nitelendirilmektedir. Denetim açısından bakıldığında mevcut durumla olması 

gereken durum arasındaki farkları tespit etme anlamındadır.  Bu kavram kontrol, 

revizyon, denetim ve teftiş kavramlarını da içeren bir yapıya sahiptir. (Gürbüz, 

1995:8) 

1.3.Denetim Kavramının Özellikleri 

 

Denetimin tanımlarından yola çıkarak denetimin özelliklerini aşağıdaki 

şekilde açıklayabiliriz: 

 Denetimin konusunu oluşturan çalışmalar, bir iktisadi birim ya da belirli bir 

dönem için yapılır. Kamu kurum ve kuruluşları, bireyler, işletmeler ya da 

şirketlerin herhangi bir departmanına denetim faaliyetleri yapılabilir.  
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Denetim genellikle bir hesap dönemi olarak yani yıllık yapılmakla birlikte 

kimi zaman aylık, üç aylık, altı aylık dönemler için de yapılabilir. 

 

 Denetlenen bilgilerle önceden belirlenmiş ölçütler karşılaştırılır. Amacı 

yönetim savı olarak ileri sürülen ve rakamlarla ifade edilen finansal bilgilerin 

önceden belirlenmiş ölçütlere uygunluk düzeyini belirlemektir. Karşılaştırma 

ölçütü olarak genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri başta olmak üzere 

yasalar,  yönetmelikler ve sözleşme koşulları sıralanabilir. 

 

 Denetim, mesleği iyi bilen uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir. Denetimi 

yapacak kişiler rakamlarla elde edilen finansal bilgilerin ve bunların 

karşılaştırılacağı ölçütlerin ne anlama geldiğini bilmelidir. Denetçi olarak 

tanımlanan bu uzman kişi, denetimin süreci içinde yeterli nicelik ve nitelikte 

kanıt toplayabilmeli ve denetlenen işletme ile ilgili olarak bir fikir 

oluşturabilmelidir. 

 

 Denetimde, gerekli kanıtlar toplanır ve toplanan kanıtlar dayanaklarla 

karşılaştırılarak değerlendirilir. Denetim hedeflerine ulaşmak için denetçinin 

kullandığı her türlü bilgi,  denetim kanıtı olarak adlandırılır. Denetim 

kanıtlarını işletme içinden, işletme dışından ve/veya denetçi tarafından elde 

edilen yazılı ve sözlü çeşitli bildirimlerden oluşabilir. 

 

 Denetim çalışmalarında, varılan sonuçlar bir rapor halinde yönetime ya da 

denetim görevi verenlere sunulur. Denetim çalışmaları sonucunda denetçinin 

elde ettiği bulguları ve ulaşmış olduğu kanısını ortaya sunan belgeye denetim 

raporu denilmektedir. Hazırlanan denetim raporunun ilgili kullanıcı taraflara, 

denetlenen işletmenin durumu hakkında genel kabul görmüş muhasebe 

ilkelerine uygun, tutarlı ve tam açıklamalı olarak görüş bildirmesi gerekir. 

 

 Denetim bir süreçtir. Muhasebe denetimi tek bir işlem ya da faaliyet 

olmamakla birlikte, birbirini izleyen işlemler zincirinden oluşur. Bu süreçte 

denetçi tarafından muhasebe belge ve kayıtları incelenerek kanıtlar 

toplanarak değerlendirilir. (Haftacı, 2014:3) 
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1.4.Denetimin Tarihsel Gelişimi 

 

İşletme, işletmenin müşterileri, ortakları ve yatırımcıları açısından güven 

kavramı önemli bir unsurdur. Bu bilgi kullanıcılarının, işletme ile arasındaki güvenin 

sağlanması, işletmeler tarafından hazırlanan finansal bilgilerin denetimi ile 

gerçekleşir. Denetimin gerek işletme, gerekse işletmeden bağımsız kişiler tarafından 

yapılmış olması finansal tabloların ve finansal bilgilerin güvenilirliğini artırmaktadır. 

Muhasebe denetiminin tarihsel gelişimi aşamasında, hem muhasebe denetime 

taraf olan kişi ve kurumlar açısından, hem de muhasebe denetimin işleyişi açısından 

önemli değişiklikler olmuştur. İlk zamanlarda denetimin ilgili tarafı işletme sahipleri 

iken, zamanla borç verenler kişi ya da kuruluşlar, devlet ve yatırımcılar olarak 

sayıları artmıştır.  

Aşağıda bulunan yaklaşımlar denetim uygulamaları sırasında kullanılmakla 

beraber yaşanan değişimler aşağıdaki gibidir; 

 Belge Denetim Yaklaşımı; 1900’lü senelere kadar olup belgelerin tamamı 

incelenirdi. 

 Mali Tablo Denetimi Yaklaşımı; 1900 ve 1930 senelerini kapsar ve 

finansal tablolar bir bütün olarak incelenmektedir. 

 Sistemlere Dayalı Denetim Yaklaşımı; şirketlerin iç kontrol yapısını 

inceler ve 1930’lu senelerden günümüze kadar gelmektedir.  

 Yönetim Denetimi Yaklaşımı; teknolojik gelişmelerin denetim konusuna 

yansıması sonucu gelişen denetim faaliyetleridir. 

Karşılaşılan büyük boyuttaki muhasebe skandalları sonrasında yani 2000’li 

senelerde Risk Esaslı Denetim Yaklaşımı daha önem kazanmıştır. (Bozkurt, 

2000:17): 

1.4.1.Dünyada Denetimin Tarihsel Gelişimi 

İngiltere denetim mesleğinin ilk defa meydana geldiği ve geliştiği ülkedir. 

Beş adet muhasebe cemiyetinin birleşmesiyle birlikte İngiltere ve Galler Uzman 

Muhasebeciler Enstitüsü 1880 yılında kurulmuştur. İngiltere’de yine ilk kez, kamu 
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muhasebeciliği mesleği ve Yeminli Mali Müşavirler ortaya çıkmıştır. Düzenlenen bir 

kanunla, sınırlı sorumlu işletmelerin denetim zorunluluğu getirilerek 1900 senesinde 

uygulamaya başlanmıştır. Vergi danışmanlığı, mali danışmanlık ve yönetim 

danışmanlığı hizmetleri de denetim faaliyetleriyle birlikte yapılmaktadır.  

 

1896 senesinde A.B.D.’de denetim mesleği hakkında kanuni zemin 

hazırlanmıştır. Denetim mesleği İngiliz yatırımcıların, Amerika’daki haklarını 

korumak adına  ortaya çıkmış olup devlet tarafından oluşturulan düzenlemeler 

denetim faaliyetlerinin gelişmesini sağlamıştır.  

 

1942 senesinde, Uzman Muhasebeciler ve Yetkili Muhasebeciler Milli 

Topluluğu bir Avrupa Birliği ülkesi olan Fransa’da kurulmuştur. 1945 senesinde 

Uzman Muhasebeci ve Yetkili Muhasebeci farkı için kanuni yapı hazırlanmıştır. 

Yetkili muhasebeci mesleğine 1970’li yıllarda çıkarılan kararnamelerle birlikte son 

verilmiş olup  1976 senesinde düzenlenen bir kararnameyle uzman muhasebeci “bir 

kurum ve kuruluşu bağımsız bir şekilde denetim yetkisi bulunan kişi” olarak 

tanımlanmıştır. 

 

Yönetim faaliyetleri 1928 senesinde Almanya’da kurulan yeminli denetçiler 

odası tarafından gerçekleştirilmektedir. Yeminli denetçiler bununla kalmayıp farklı 

bir takım hizmetler vermektedirler. Bunlar vergi danışmanlığı ve hukuksal 

danışmanlık  gibi hizmetlerdir.  

 

Bağımsız ve Yeminli Kamu Muhasebeciliği kanunu Japonya’da 1948 

senesinde düzenlenmekle birlikte bu kanunların çıkarılmasında Amerikan Yeminli 

Muhasebe Uzmanları Enstitüsünün yardımları alınmıştır.  (Çarıkçıoğlu, 1995) 
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Tablo 1.1. Dünya’da Denetimin Tarihsel Gelişimi 

 

Sanayi Devrimi 1800-1900 1900-1930 1930 - Günümüz 

 

Hilelerin tespit 

edilmesi için 

gerçekleştirilen 

denetim 

hissedarlara 

sunulmuştur. 

 

Hissedarlarla 

birlikte fon temin 

edenlere 

sunulmuştur. 

 

Mali tabloların 

gerçekliği 

örneklemeye 

başvurmak 

şartıyla tasdik 

edilerek Devlete 

sunulmuştur. 

  

Mali tabloların 

gerçekliği 

hakkında bir tespit 

yapılarak 

yatırımcılar, 

devlet gibi tüm 

bilgi 

kullanıcılarına 

sunulmuştur. 

 

(Kaynak: Merdim.  M,(2015). Finansal Denetimin Tarihsel Gelişimi,   Erişim Tarihi: 

24 Aralık 2015 http://www.slideshare.net/lkerMetehanMerdim/finansal-denetimin-

tarihsel-geliimi) 

 

1.5.Denetimin Hedefleri 

 

Finansal tabloların mevzuat açısından uygunluğunun tespit edilebilmesi için 

kullanılabilir kanıtlar toplanarak görüş oluşturabilmek adına denetim yapılmaktadır 

ve denetimin hedefleri beş tanedir.  

 

 Gerçeklik; muhasebe kayıtlarına aktarılan iş ve işlemlerin gerçekleşmiş 

olmasıdır. 

 

 Tamlık; tüm iş ve işlemlerin işletmedeki defter, belge ve muhasebe 

kayıtlarına aktarılmasıdır. 

 

 Dönemsellik; iş ve işlemlerin dönem açısından incelenerek hangi dönemle 

alakalıysa o dönemdeki kayıtlarda bulunmasıdır. 

http://www.slideshare.net/lkerMetehanMerdim/finansal-denetimin-tarihsel-geliimi
http://www.slideshare.net/lkerMetehanMerdim/finansal-denetimin-tarihsel-geliimi
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 Doğruluk; bütün iş ve işlemlerin araştırılarak gerçekliğinin tespit edilmesidir. 

 

 Sınıflandırma; : işletmede oluşan iş ve işlemlerin olması gereken kayıtlarda yer 

almasıdır.(Erdoğan , 2002)  

1.6.Denetimin Türleri  

 

Muhasebe ve finans literatüründe denetim, çeşitli kriterlere göre 

tanımlanmaktadır. Bunlar amaçlarına, yapılış nedenine, kapsamına, yapılış zamanına, 

denetçi statüsüne göre olabilir. 

1.6.1.Amacına Göre Denetim Türleri  

Denetim için yapılan en genel sınıflandırma amacına göre denetim türleridir. 

Kendi içinde üç başlık altında toplanmaktadır. 

Denetim türler ve kriterleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

Tablo 1.2. Amacına Göre Denetim Türleri 

Denetim Türü Kriter 

Finansal Tablo Denetimi Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri 

Uygunluk Denetimi Yasalar, Mevzuat ve işletme Politikaları 

Faaliyet Denetimi İşletmenin Hedefleri, Performans ve Verimlilik 

Kriterleri 

 

(Kaynak: Yılancı, M. ve Yıldız, B. (2001). Yeminli Finansal Müşavir –Bağımsız 

Denetçi ve Tasdik –Finansal Tablo Denetimi Çelişkisi: Mesleğin Gelişimine Etkileri, 

Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Sayı:5, Yıl: 2001 Erişim Tarihi: 24 Nisan 

2015http://www.turmob.org.tr/TurmobWeb/EKutuphane/EKIcerikDetay.aspx?enc=l

EkNSf+wNjLVDesyolc0i3r34wGQum1ndbKo3M9d0OBOSDw3panmX7Ve1r3You

7iqvox4qoYD7Q=) 

 

 

 

http://www.turmob.org.tr/TurmobWeb/EKutuphane/EKIcerikDetay.aspx?enc=lEkNSf+wNjLVDesyolc0i3r34wGQum1ndbKo3M9d0OBOSDw3panmX7Ve1r3You7iqvox4qoYD7Q=
http://www.turmob.org.tr/TurmobWeb/EKutuphane/EKIcerikDetay.aspx?enc=lEkNSf+wNjLVDesyolc0i3r34wGQum1ndbKo3M9d0OBOSDw3panmX7Ve1r3You7iqvox4qoYD7Q=
http://www.turmob.org.tr/TurmobWeb/EKutuphane/EKIcerikDetay.aspx?enc=lEkNSf+wNjLVDesyolc0i3r34wGQum1ndbKo3M9d0OBOSDw3panmX7Ve1r3You7iqvox4qoYD7Q=
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1.6.1.1.Finansal Tabloların Denetimi  

 

Denetim uygulamaları arasında en yaygın olarak kullanılan denetim türüdür. 

Asıl amacı düzenlenen mali tablolardaki bilgilerin genel kabul görmüş muhasebe 

ilkelerine ve yasalara uygunluğunu araştırmak, aynı zamanda bir bütün olarak 

işletmenin gerçek durumunu yansıtıp yansıtmadığını tespit etmektir. 

Bununla birlikte finansal tabloların denetimi sonucu hata ve hilelerin 

önlenmesini veya ortaya çıkarılmasını sağlayarak güvenilirliğini artırır. 

1.6.1.2.Uygunluk Denetimi  

 

Uygunluk denetimi, denetimin temeli adına en az, uygulandığı faaliyetler 

açısından en fazla kullanılan denetim tipidir. İşletmenin faaliyetlerinin, yine işletme 

dışındaki kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen kanunlara ve yönetmeliklere 

uygunluğu denetlenir. (Başpınar ,  2005) 

Uygunluk denetimi işletme içindeki personel tarafından yapılabileceği gibi 

işletme dışı çalışanlar tarafından da yapılabilmektedir. İşletme personeli tarafından 

yapılan teftişler uygunluk denetimi çerçevesindedir ve bu görevi yürüten personele 

de müfettiş adı verilir. Temel olarak bir kıstası ele alırlar ve işlerin bu kıstas 

çerçevesinde yürütülüp yürütülmediğine bakılır. Vergi denetim elemanlarının vergi 

incelemeleri ve yeminli mali müşavirlerin tam tasdik çalışmaları ve vergi dairesi 

müdürünün, vergi inceleme elemanı tarafından vergi tahsilatlarını incelenmesi de 

uygunluk denetimine örnek verilebilir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu, Maliye Bakanlığı, Sayıştay ve Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı’nın yaptığı denetimler bu denetim türüne örnek gösterilebilir.  

Uygunluk denetimi sırasında uygulanabilecek temel kıstaslar aşağıdaki 

şekilde sıralanabilir. (Haftacı, 2014:7) 

 Kanun, tüzük ve yönetmelikler 

 Üçüncü kişilerle gerçekleştirilen sözleşmeler 

 İşletme içi yönetmelik ve yönergeler 
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 Ana sözleşme 

 Üst yönetimin tayin ettiği politika ve yöntemler 

 Yönetim kurulu kararları 

1.6.1.3.Faaliyet Denetimi  

 

Faaliyet denetiminin amacı; bir işletmenin, işletme politika ve faaliyetlerinin 

verimliliğini, işletmenin örgütsel yapısının, iç kontrol sistemlerinin, iş akışlarının ve 

genel yönetimin başarısını saptamaktır.  

Denetimin konusu finansal bilgileri değerlendirmek şeklinde olabildiği gibi 

finansal olmayan konuları da ele alabilmektedir. Bir nevi yönetim danışmanlığı 

şeklinde işletmenin faaliyet ve işlemlerinin sonuçlarının, objektif kıstaslar esas 

alınarak; işçilik, hammadde makine verimliliği, karlılık , işletmenin sektör içindeki 

yeri, cirosu gibi işletmenin hedeflerine ulaşıp ulaşamayacağı, işletme faaliyetlerinin 

yönetim politikalarına uyum sağlanması, kaynakların ekonomik ve verimli 

kullanımının sağlanması, belirlenmiş amaç  ve hedeflere ulaşılmasını sağlamak gibi 

kontrol esaslı bir karşılaştırma yapmamıza ve işletme hakkında bir görüşe varmamıza 

yardımcı olan denetim türüdür. (Akbıyık ,2005 :41) 

 Faaliyet denetimi sonucu işletme dışındaki kişilere ve işletme yöneticilerine 

işletmenin genel durumu hakkında bilgi verilir ve önerilerde bulunulur. İsteğe bağlı 

bir denetim türü olmakla birlikte gittikçe önemi artmaktadır. 

1.6.2.Yapılış Nedenine Göre Denetim Türleri  

Yapılmasına nedenlere göre denetim çalışmaları iki ana gruba ayrılır. 

1.6.2.1.Zorunlu Denetim 

 

Yasa ile düzenlenen, denetime tabi kuruluşlara bir yükümlülük olarak 

getirilen denetim türüne yasal (zorunlu) denetim denir. Denetim çalışmalarını 

yürütecek denetçilerin nitelikleri, denetimin konusu, amacı, denetim çalışmalarının 

hangi usul ve esaslar çerçevesinde yürütüleceği yönetmelik ve tebliğlerle belirlenir. 
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Özel kuruluşların, bankaların ve sigorta şirketlerinin zorunlu denetimleri bu denetim 

türü örneklerindendir. (Haftacı, 2014:8) 

 

1.6.2.2.  İhtiyari Denetim  

 

Yasal mecburiyet bulunmadan işletmeyle ilgili taraflarca gerçeklerin ortaya 

çıkarılması doğrultusunda yapılan denetim çalışmalarıdır. 

 

Hisse senedi alınmadan önce, kredi kuruluşu tarafından kredi verilmeden 

önce veya yönetimle ilgili çeşitli olumsuz iddiaları araştırmak üzere yapılabilir. Bu 

tür denetimin sınırları denetimi yaptıranlar tarafından belirlenir. Denetimin isteğe 

bağlı yapılması, denetçinin müşteri istekleri doğrultusunda denetim yapacağı 

anlamına gelmemekle birlikte denetimi gerçekleştiren denetçi, muhasebe ilke ve 

standartlarını uygulamak, mesleğin gerektirdiği özen ve dikkati göstermek 

zorundadır.  (Haftacı, 2014:8) 

1.6.3. Kapsamına Göre Denetim Türleri  

Kapsamı bakımından denetim çalışmaları iki gruba ayrılır. 

1.6.3.1. Genel Denetim  

 

Bir işletmenin her türlü işlem ve kayıtlar ile muhasebe çalışmalarının tümünü 

kapsayan denetim türüdür. Bu denetim türünde işletmenin mali durumunun ve 

muhasebedeki görüntüsünün gerçek ve düzgün olup olmadığı araştırılır. Bir 

işletmede yapılan muhasebe uğraşları finansal tablolarda özetlenir. Bu açıdan 

finansal tabloların denetimi genel denetim türüdür.(  Gürbüz, 1995: 14) 

1.6.3.2. Özel Denetim  

 

Muhasebenin belirli bir konusu hakkında yapılan ve sadece bu konuda bir 

görüş açıklamayı amaçlayan denetim türüdür. Örneğin kasa ve alacaklar gibi 

hesapların incelenmesi veya yolsuzluk incelemesi özel denetim kapsamına 

girmektedir. 
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Genel ve özel denetim, ayrımı yapılan denetimin kapsamından çok 

denetlenen konu ile alakalıdır. Özel denetimde inceleme konusu sınırlandırılmış olsa 

bile denetim çalışmalarının genişletilmesi olanağı vardır. Kısaca özel denetimde 

gerekirse muhasebenin tümü incelenebilir.  (  Gürbüz, 1995: 14) 

 

1.6.4. Yapılış Zamanına Göre Denetim Türleri  

Yapılış zamanı açısından denetim üçe ayrılmaktadır. 

1.6.4.1. Sürekli Denetim  

 

Sürekli denetim işletmenin faaliyetlerinin bir tam sene boyunca incelemesi ve 

gerekli düzeltmelerin yapılmasıdır.  

 

Her yıl yapılır ve gerekli tüm denetim tekniklerinin kullanıldığı denetim 

türüdür. Bir tam yıl boyunca yapılabildiği için denetçi yeteri kadar kanıt 

toplayabilmekle beraber bankaların ve halka açık şirketlerin denetimi bu denetim 

grubuna girmektedir. 

1.6.4.2. Ara Denetim  

 

İşletmenin ihtiyaçları doğrultusunda, bir hesap dönemi içinde belirli tarih 

aralıklarıyla yapılan denetim türüdür. Aylık, üç aylık veya altı aylık gibi zaman 

dilimleri temel alınarak işletme denetime tabi tutulur. 

  

1.6.4.3. Son Denetim  

 

Bu denetim türüne yıllık denetim veya tam denetim de denilmektedir. İşletme 

faaliyetlerinin hesap dönemi sonunda denetime tabi tutulduğu denetim türüdür. 

Denetime hesap dönemi kapanmadan önce başlanılmış olsa da esas denetim 

çalışmaları hesap dönemi kapandıktan sonra yapılmaktadır. 
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1.6.5. SPK’ ya Göre Denetim 

Sermaye Piyasası mevzuatına göre denetim üç ana başlık altında 

incelenebilir. 

 

1.6.5.1.Sınırlı Denetim 

 

Sınırlı denetime aynı zamanda ara denetim de denilmektedir. 

 

Sınırlı denetim, sürekli denetim yaptıran şirketler ve sermaye piyasası 

kurumları tarafından düzenlenmiş ara mali tabloların, sürekli bağımsız denetimi 

yapan bağımsız denetim kuruluşu tarafından öncelikli olarak bilgi toplama ve 

analitik inceleme yöntemleri kullanılarak sürekli denetim programlarına uygun bir 

şekilde denetlenmesidir. Ara dönem, bir hesap döneminin başından, ara finansal 

tabloların çıkarıldığı tarihe kadar geçen ve bir yıldan kısa ve en az bir aylık süreyi 

kapsayan zaman dilimidir. [Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği 

(TSPAKB) , 2006] 

 

Sınırlı denetim uygulanması bakımından sürekli denetime benzer. Sınırlı 

denetimi sürekli denetimden ayıran en önemli özellik ise denetim kanıtı toplama 

işlemlerinde sınırlama olmasıdır. Bu sınırlama ara dönem finansal tabloların 

güvenilirlik düzeyini azaltıcı bir noktadır. (Haftacı, 2014:11) 

1.6.5.2.Sürekli Denetim 

 

Bağımsız denetim şirketleri tarafından denetime tabi olan işletmeler 

tarafından gerçekleştirilen muamelelerin bağımsız denetçiler tarafından denetim 

standartları kapsamında sene sonunda ya da özel hesap dönemi sonrasında inceleme 

işlemlerine tabi tutularak tespit edilen durumların denetim raporuna aktarılmasıdır.  

 

SPK’ ya tabi firmaların düzenlediği finansal tablolar, bağımsız denetim 

işletmeleri tarafından görevlendirilen bağımsız denetçilerin çalışmaların sonucunda 

ve denetim standartları kapsamında sürekli denetim işlemleri uygulanır ve tespit 

edilen sonuçlardan bağımsız denetim  raporu düzenlenir. Sürekli bağımsız denetim 
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yaptırmak adına bir takım şartlar vardır ve bu şartları taşıyan işletmeler, bu kriterlere 

tabi oldukları dönemin başından bu yana sürekli denetim yapma kapsamına girerler.  

 

 Aracılık faaliyetlerine münhasır olmak üzere bankalar,  

 Aracı kurumlar,  

  Menkul kıymet yatırım fonları, (Emeklilik Yatırım Fonları dahil)  

 Menkul kıymet yatırım ortaklıkları,  

  Hisse senetleri menkul kıymet borsalarında işlem gören anonim 

ortaklıklar, 

  Hisse senetleri halka arz edilmiş olan ve arz edilmiş sayılan 

ortaklıklardan,  

    a) Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş olup, çıkarılmış sermayeleri tutarı 

2.000 TL ve daha fazla olanlar.  

    b) Kayıtlı sermaye sistemi dışında olup, ödenmiş sermayeleri tutarı 5.000 

TL. ve daha fazla olanlar.(Alptürk , 2009) 

 

Sürekli denetimin bir denetim alanı sınırlaması mevcut değildir. Bütün 

denetim alanlarında olduğu gibi sürekli denetim de kendi içinde bir takım riskler 

barındırmakla beraber güvenilirlik düzeyi bir hayli yüksektir.  

1.6.5.3.Özel Denetim 

 

Özel denetim, sermaye piyasası araçlarının halka arzı için Kurul’a başvuru 

yaparken veya birleşme, bölünme, devir ve tasfiye olaylarında bulunan ortaklıklar ile 

aynı durumdaki sermaye piyasası kurumları tarafından düzenlenmiş finansal 

tabloların denetlenmesidir. Özel denetimde, denetlenecek finansal tabloların 

bağımsız denetim çalışmasının başladığı ay sonu itibariyle hazırlanmış olması 

gerekmektedir. Özel denetimde finansal tabloların çıkarılma tarihi bir aydan az, bir 

yıldan fazla olamaz. (Alptürk , 2009) 

 

Özel denetimde denetlenecek finansal tabloların denetim çalışmasının 

başladığı ay sonu itibariyle hazırlanması esastır. Özel denetimin başlangıç tarihinden 

önceki iki ay ve halka arz için SPK’ ya başvuru tarihinden önceki üç ay içinde yer 

alan tarihlere isabet eden finansal tablolar da özel denetim kapsamına alınabilir. Bu 

gibi durumlarda denetçi önceki dönemlere ilişkin güvenilirlik düzeyinin düşebileceği 
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gerçeğini göz önüne alarak raporu hazırlar. Özel denetim çalışması, bağımsız 

denetim sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren başlar. (Haftacı, 2014:11) 

1.6.6.Denetçinin Konumuna Göre Denetim Türleri  

Denetçinin konumuna göre denetim çalışmaları üçe gruba ayrılır. 

1.6.6.1. İç Denetim  

 

İç denetim, iç denetçi olarak adlandırılan denetçiler tarafından işletme 

faaliyetlerinin  ve işletme personeli tarafından yapılan işlemlerin doğruluğunun ve 

finansal kayıtlara aktarılan bilgilerin mevzuat açısından uygunluğunun incelenerek 

yönetim birimlerine raporlanması faaliyetidir. Başka bir anlatımla iç denetim işletme 

bünyesinde oluşturulmuş ve işletmeye yardım etmek amacıyla yapılan bir 

denetimdir. (www.ustatlar.net)   

 

İç denetim şirket çalışmalarının yönetim planlarına, politikalarına, 

programlarına ve kanunlara olan uyumunu tespit ederek, iç kontrol sisteminin hedefi 

doğrultusunda gerçekleşip gerçekleşmediğini değerlendirir. İç denetim sırasında 

firmaların iç kontrol sistemleri sorgulanarak şirketin mevcut kaynaklarının etkin 

biçimde yararlanıp yararlanılmadığına bakılır. İç denetçi, işletmenin iç kontrol 

sistemiyle ilgilenirken işletmenin hedeflerini ne ölçüde yerine getirdiğine bakar. Zor 

bir denetim çeşidi olmakla birlikte uzmanlık gerektiren bir yapıdadır. 

(http://www.alfabetadenetim.com.tr) 

 

 İç Denetim Amaçları 

 İşletme içindeki iç kontrol faaliyetlerinin yönetim politikalarına, kanunlara, 

planlarına ve programlara uyumunu tespit ederek etkinliğini araştırır. 

 İç denetimin yapılmasını sağlayan iç denetçi, aynı zamanda işletmenin 

kaynaklarının etkin ve verimli şekilde kullanımını denetler. 

 Faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği ile ilgilenerek bu konularda yönetim 

birimlerine öngörülerini aktarır. 

 İşletme mevcut varlıklarının durumunu inceler. 
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 Muhasebe bilgi ve belgelerinin güvenilirliğini inceler 

 Bağımsız denetçilerle birlikte çalışır.  (http://www.muhasebex.com/) 

 

1.6.6.2. Dış Denetim 

 

Dış denetim; işletmenin, çalışanları dışındaki denetçilerden oluşan, 

işletmeden bağımsız, işletmeyle doğrudan ilgili farklı bir tüzel kişiliği sahip olan 

denetim grubu ya da kişileri tarafından denetlenmesidir. Dış denetim, bağımsız 

denetim ve kamu denetimi olarak ikiye ayrılır.  

1.6.6.2.1.Bağımsız Denetim  

 

Finansal tabloların doğruluk düzeyini nesnel açıdan inceleyerek bu 

incelemeler hakkında rapor düzenlenmesi çalışmalarına Bağımsız Denetim 

denilmektedir. Bağımsız denetim finansal tabloların sadece vergi mevzuatı açısından 

incelenmesini içermemektedir. Sermaye Piyasası Kurulu’na ve halka açıklanacak 

olan tabloların uluslararası muhasebe standartlarına ve prensipler uyarınca 

düzenlenme derecesi araştırır. (Erdoğan , 2002) 

 

Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında X Seri Numaralı 22 No’lu 

Tebliğin Başlangıç Hükümlerinin 4. Maddesinde bağımsız denetim şu şekilde 

tanımlanmıştır; İşletmelerin kamuya açıklanacak veya Kurul tarafından istenecek 

yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, finansal raporlama standartlarına 

uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun 

bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla bağımsız denetim 

standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak,  

defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora 

bağlanmasıdır. (Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ, Seri:X, 

No: 22, 2006)  

 

Sermaye piyasası kurumlarının bağımsız denetim adına muhasebe kayıtları 

sadece vergi mevzuatı açısından incelenmemektedir. Bağımsız denetim faaliyetlerini 

yürüten kişilerin görevi, mesleki standartlar doğrultusunda bir inceleme yapmasıdır. 

http://www.muhasebex.com/
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Bununla birlikte, bağımsız denetçi, yönetimin yasal olmayan davranışlarını tespit 

edip açığa çıkarma sorumluluğu da bulunmamaktadır. Yasa dışı olayları tespit edip 

incelemek hukukun görevidir. Denetçinin bir hukukçu gibi hareket etmesi sınırlarının 

dışına çıkmasına neden olur. (Erdoğan , 2002) 

 

Bağımsız denetimin ; 

 Finansal tablolar hakkında bir fikre varmak 

 Hata ve hileleri tespit etmek 

 Hata ve hileleri önlemek 

 Denetime tabi tutulan işletmenin yönetimine öneride bulunmak 

gibi amaçları da vardır.  (Haftacı, 2014:9) 

1.6.6.2.2. Kamu Denetimi  

 

Devlet adına, devlet kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları gidermek için 

yetkilerini ve vazifelerini yasalardan alan şahıs ve kurumlar tarafından yapılan 

denetim faaliyetidir. Devletin denetim kurumları bazı kamu kurumları içinde 

teşkilatlanmış olup kamu kurumlarının kanuni mevzuat ve toplum yararı adına işlem 

yapıp yapmadıkları üzerinde çalışarak rapor düzenlerler. Bu raporlar kendilerinin 

bağlı bulundukları birimlere gönderirler.  Devletteki dış denetim kurumları amaçları 

ve fonksiyonları açısından sınıflandırılmaktadır. Bunlar kamu kurumunun durumuna,  

kamu kurumunun denetim düzeyine ve özel duruma sahip kurumlar olarak farklılık 

göstermektedir. Devlette bulunan bir takım denetim kuruluşları da hem dış denetim 

hem iç denetim yapmaktadırlar. Kamuda bulunan denetim kurumları bazen iç 

denetim bazen dış denetim bazense hem iç hem de dış denetim kuruluşu olabilirler. 

(http://www.alfabetadenetim.com.tr) 

 

Söz konusu denetim kurumları ve kurulları uygunluk denetimi ve faaliyet 

denetimi açısından yaptıkları denetim faaliyetlerini aynı zamanda finansal tablolar ve 

işlemleri kapsayacak şekilde gerçekleştirmektedirler.  (Akbıyık ,2005 :42) 

1.6.6.3.Yüksek Denetim 

 

Genel anlamda yüksek denetim, dış denetim kapsamında değerlendirilirken, 

dış denetimin yüksek denetim kurumlarının (yüksek denetleme kurulları, Sayıştaylar) 
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kamu kuruluşları üzerindeki parlamentolar adına yaptıkları denetimi tam olarak 

kapsamaması sebebiyle, günümüzde uluslararası literatürde ayrı bir denetim türü 

olarak kabul edilmektedir. Yüksek denetim, anayasal dayanağı ve meslek 

mensuplarının yasal güvenceleri bulunan, bir takım ülkelerde yargısal yetkiler 

verilmiş, bağımsız ve özerk denetim kuruluşları tarafından kamu kurum ve 

kuruluşlarının hepsi üzerinde parlamentolar adına gerçekleştirilen denetim olarak 

tanımlanmaktadır. .  (www.ustatlar.net) 

1.7.Denetçi Tanımı Ve Çeşitleri 

  

Denetçi, en genel tanımıyla denetim faaliyetlerini yapan kişi olarak 

tanımlanmakla birlikte üç çeşit denetçi türü vardır. Bunlar iç denetçi, bağımsız 

denetçi ve kamu denetçisidir. 

 

1.7.1.Denetçinin Tanımı  

Denetim çalışmalarını idare eden,   meslek açısından bilgi ve tecrübesi olan,

 bağımsız hareket edebilen, çalışmalarında gerekli dikkat ve özeni gösteren, güçlü 

özelliklere sahip, alanında uzman çalışandır. Denetçi için günümüzde müfettiş, 

kontrolör , denetmen gibi isimler de kullanılmaktadır. 

 

1.7.2 Denetçinin Özellikleri 

Denetçinin, denetim görevini yerine getirebilmesi için bir takım kişisel 

özellikleri taşıması gerekir.  

 

 Yüksek ahlaki özellikleri taşımalı 

 Uzmanlık düzeyinde meslek bilgisine ve deneyime sahip olmalı 

 Mesleki çalışmalarında gerekli mesleki özen ve dikkati göstermeli  

 Bağımsız olmalıdır.(Haftacı, 2014:14) 
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1.7.3.Denetçinin Türleri  

Denetçi türleri üçe ayrılmaktadır ve aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

 

Tablo 1.3. Denetçi Türleri ve Denetim Alanları 

 

DENETÇİ TÜRÜ  İLGİLİ TARAFLAR  DENETİM ALANLARI  

 Bağımsız Denetçi İşletme Yönetimi, 

Yatırımcılar, Kredi 

Verenler, Devlet 

Finansal Tablo Denetimi, 

Uygunluk Denetimi, 

Faaliyet Denetimi 

  Kamu Denetçisi Devlet ve Kamu Kurumları Uygunluk Denetimi 

 İç Denetçi İşletme Yönetimi Uygunluk Denetimi, 

Faaliyet Denetimi 

 

 (Kaynak: Yılancı, M. ve Yıldız, B. (2001). Yeminli Finansal Müşavir –Bağımsız 

Denetçi ve Tasdik –Finansal Tablo Denetimi Çelişkisi: Mesleğin Gelişimine Etkileri, 

Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Sayı:5, Yıl: 2001 Erişim Tarihi: 24 Nisan 

2015http://www.turmob.org.tr/TurmobWeb/EKutuphane/EKIcerikDetay.aspx?enc=l

EkNSf+wNjLVDesyolc0i3r34wGQum1ndbKo3M9d0OBOSDw3panmX7Ve1r3You

7iqvox4qoYD7Q=) 

1.7.3.1. İç Denetçi  

 

İşletme yönetimine sorumluluklarını etkin ve verimli bir şekilde yerine 

getirmelerine yardımcı olmak amacıyla işletmenin iç denetim hizmeti yapan kurmay 

bölümündeki üyelerdir. İç denetimin amacı genel anlamda organizasyonun 

yöneticilerine sorumluluklarını etkin ve verimli bir biçimde yerine getirmelerinde 

yardımcı olmaktır.( Başpınar, 2005) 

 

İç denetçiler yaptıkları çalışmalarla ilgili olarak, bağlı bulundukları 

yöneticilere, genellikle genel müdür ve yönetim kuruluna, önerilerini de kapsayan bir 

rapor verirler. Bu bağlamda iç denetçiler; 

http://www.turmob.org.tr/TurmobWeb/EKutuphane/EKIcerikDetay.aspx?enc=lEkNSf+wNjLVDesyolc0i3r34wGQum1ndbKo3M9d0OBOSDw3panmX7Ve1r3You7iqvox4qoYD7Q=
http://www.turmob.org.tr/TurmobWeb/EKutuphane/EKIcerikDetay.aspx?enc=lEkNSf+wNjLVDesyolc0i3r34wGQum1ndbKo3M9d0OBOSDw3panmX7Ve1r3You7iqvox4qoYD7Q=
http://www.turmob.org.tr/TurmobWeb/EKutuphane/EKIcerikDetay.aspx?enc=lEkNSf+wNjLVDesyolc0i3r34wGQum1ndbKo3M9d0OBOSDw3panmX7Ve1r3You7iqvox4qoYD7Q=
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 Kanıt toplamak ve toplanan kanıtlara zemin hazırlayan işlem ve 

kayıtlarla birlikte değerlendirmek  

 Sonuç ve düşünceleri rapora bağlamak suretiyle yönetime vermek 

 İşletmede meydana gelen yolsuzluk ve yanlışların tespit etmek 

 Personel tarafından yapılabilecek yolsuzluk ve yanlışların engelleme 

 Şirket faaliyetlerini denetlemek.  (Haftacı, 2014:15) 

 

1.7.3.2. Bağımsız Denetçi  

 

Bağımsız Denetçi; kişi ya da işletmelerin finansal tablolarının doğruluğunun 

genel kabul görmüş muhasebe standartları doğrultusunda, bir yere bağımlı olmayan 

kişi veya kurum tarafından inceleyen kişi veya kişilerdir. Bu yetki, Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunuyla, Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlere devredilmiştir. Bahsi geçen 

meslek mensuplarına ise gerekli yetki Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 

Standartları Kurumunu(KGK) tarafından verilmektedir. 

 

Bağımsız denetçiler, işletmelere denetim hizmeti sunan, denetçiliği meslek 

edinmiş, bağımsız olarak çalışan kimselerdir. Çalıştıkları işletmeye işçi – işveren 

ilişkisiyle bağlı olmazlar. Bu özellik bağımsız denetçileri diğer denetçilerden ayıran 

en önemli özelliktir. (Haftacı, 2014:15) 

 

Bağımsız denetçiler, müşterilerine profesyonel olarak denetim hizmetleri 

sunan muhasebe firmalarının üyeleri veya bireysel olarak çalışan serbest meslek 

erbabı kişilerdir. Bunun için bağımsız denetim kavramı, dış denetim kavramıyla eş 

anlamlı olarak kullanılır. Bağımsız denetim finansal  tablolardaki bilgilere yeni bir 

bilgi eklemez. Bağımsız denetimin temel görevi finansal  tablolara kredibilite ve 

güven sağlamaktır. Bundan dolayı bir bağımsız denetçinin en önemli sermayesi 

itibardır. Bu nedenle denetçiler denetim faaliyetlerini yürütürken genel kabul görmüş 

denetim standartları gereğince dürüst ve tarafsız davranmak zorundadırlar. (Yılancı 

ve Yıldız ,2001) 
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1.7.3.2.1 Bağımsız Denetçinin Amaçları 

 

Bağımsız denetçinin temel amacı finansal tabloların genel kabul görmüş 

muhasebe ilkeleri doğrultusunda doğru şekilde düzenlenip düzenlenmediğini 

inceleyerek gerekli tespitleri yapmaktır. Bununla birlikte; 

 

 Finansal tablolar hakkında bir fikre varmak 

 Hata ve hileleri tespit etmek 

 Hata ve hileleri önlemek 

 Denetime tabi tutulan işletmenin yönetimine öneride bulunmak 

gibi amaçları da vardır.  

 

Hilenin tespit edilmesi hususu, etkin işleyen muhasebe düzeni, bağımsız 

denetim mekanizması ve düzenli işleyen iç kontrolle elde edilebilir. Hırsızlık ya da 

yolsuzlukların saklanmak istenmesi muhasebe kayıtlarında yapılan hilelerin en 

başında gelmektedir. Yanlış kayıt oluşturmanın diğer bir sebebi ise; bilgi 

kullanıcılarını yanıltıcı şekilde, meydana gelmemiş olayı gerçekleşmiş gibi gösteren 

durumları açıklamaktır. (Erdoğan , 2002)  

1.7.3.2.2 Bağımsız Denetçi Türleri 

 

Bağımsız denetçi türleri 3’e ayrılır. 

 Sermaye Piyasası Kurumu tarafından onaylanmış dış denetim firmaları 

 Bankaları Denetleyen Bağımsız Denetçiler 

 Yeminli Mali Müşavirler  

 

Bankaların denetimi kendi içlerinde uzmanlık gerektirmektedir. Bunun için 

bankacılık sektöründe, uzmanlaşmış bağımsız denetçiler bu faaliyeti 

yürütmektedirler. 

1.7.3.3. Kamu Denetçisi  

 

Kamu kurumlarına namına çalışan denetçilerdir. SGK müfettişleri, Maliye 

Bakanlığı’na bağlı müfettişler, Sayıştay denetçileri gibi denetçilerdir. Kamu 

kurumları tarafından yapılan işlemlerin mevzuata uygunluğunu denetler. 
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Kamu denetçileri gerek kurum içinde gerekse kurum dışında denetim 

yapabilirler. Elde edilen bilgileri sadece üst yöneticilere iletirler. 

 

Türkiye’ de özel işletmeleri denetlemeye yetkili kamu denetçilerinin 

başlıcaları; Maliye Bakanlığına bağlı Vergi Müfettişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığına bağlı Müfettişler ve SGK’ya bağlı Müfettişlerdir. (Haftacı, 2014:15) 

1.7.3.4. İç Denetçi ile Bağımsız Denetçi Karşılaştırması 

 

İç denetçi ile bağımsız denetçi farkları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

Tablo1.4. İç Denetçi İle Bağımsız Denetçi Farkları 

Nitelikler İç Denetçi Bağımsız Denetçi 

Amaç İşletme yönetimin ihtiyaçları 

doğrultusunda çalışır. 

Üçüncü kişilere (ve yönetime) istenen 

finansal bilgileri sunar. (Finansal 

bilgiler güvenilir mi?) 

Görev Kapsamı İşletme yönetimi tarafından  

belirlenir 

Finansal tabloların (genellikle) 

güvenirliliğini sağlar.(denetler) 

Rapor Verilen 

Kimse 

İşletme yönetimi (görevi veren) Genellikle üçüncü kişilere (ve 

yönetime) 

Yetki Kaynağı Yönetim tarafından verilen 

yetki 

Yasa, yönetmelik ve öteki 

düzenlemeler 

Sorumluluk İşletme yönetimine karşı 

sorumludur. 

Kusurlu olduklarında kanunlar (ve 

öteki mevzuat) önünde suçlu olurlar. 

Bilgi ve Görgü İşletmeden işletmeye 

değişebilir. Bilgili ve deneyimli 

olmaları gerekir. (Mesleki bilgi 

ve tecrübe) 

Bütün alanlarda, özellikle muhasebe 

ve denetim alanında uzman ( üst 

düzeyde) olmaları gerekir. 

Bağımsızlık  

Derecesi 

Yönetimin tutumuna 

bağlı olarak değişir. İşletmenin 

elemanı  olduğundan sınırlıdır. 

Bir denetim işletmesinin 

sahibi veya ortağıdır. Özel bir anlaşma 

görevi almıştır. Bağımsızlığı 

yüksektir. 

Çalışma 

Zamanı 

İşletmenin elemanı 

olduğundan bütün yıl göreve 

hazırdır, çalışabilir. 

Bazı denetim çalışmaları 

dönem içinde yapılsa bile genellikle 

dönem sonlarında ve dönem 

kapandıktan sonra çalışabilir. 

Çalışmanın 

Ayrıntı Derecesi 

İşletme faaliyetleri ile 

ilgili daha ayrıntılı çalışma 

yapabilir. 

Mali tablolar (hesapları) 

dışında genellikle ayrıntılı inceleme 

imkanı (ve zamanı) yoktur. 

 (Kaynak: Korkmaz, U. (2007). Kamuda İç Denetim. Bütçe Dünyası Dergisi, Cilt 2 

Sayı: 25 Bahar 2007 Erişim Tarihi: 17 Aralık 2015 

http://kontrol.bumko.gov.tr/Eklenti/6845,korkmaz-u-kamuda-ic-denetim-i.pdf?0) 

http://kontrol.bumko.gov.tr/Eklenti/6845,korkmaz-u-kamuda-ic-denetim-i.pdf?0
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1.7.4 Denetçinin İşletmede İlişkide Bulunduğu Gruplar 

Denetçinin işletme içinde ilişkide bulundu gruplar dörde ayrılır. 

1.7.4.1. Yönetim 

 

Denetçi tarafından yönetimden, denetlenen firma adına delil toplanırken bilgi 

istenmektedir. Bunun için yönetici ile denetçi arasında saygı ve güven temellerine 

oturmuş bir işbirliği olmalıdır. (http://www.isletmeportali.com/) 

1.7.4.2.Ortaklar 

 

Ortaklar tarafından devredilen yönetim görevinin sorumluluklarını ne şekilde 

yerine getirildiğini tespit etme konusunda finansal tablolardan yararlanırlar. Bu 

sebeple denetçinin en üst düzeydeki sorumluluğu ortaklara aittir.  

(http://www.isletmeportali.com/) 

 

1.7.4.3.Yönetim Kurulu 

 

Şirket çalışmalarının hissedarların çıkarlarını koruyacak biçimde 

yapılmasından yönetim kurulu sorumludur. Yönetim kurulu üyeleri genellikle 

işletme içinde çalışıyorsa, ilişkiler aynen yönetimle olduğu gibidir. Ancak yönetim 

kurulu genellikle dışarıdan kişilerden oluşuyorsa bir birim tarafından aracılık yapılır. 

Bu aracı birimde genellikle denetim komitesidir.(http://www.isletmeportali.com/) 

1.8.Muhasebe ve Denetim İlişkisi 

 

Muhasebe ve denetim birbiriyle ilişki içindeki iki kavramdır. Bu iki kavram 

birbirinin tamamlayıcısı olmakla birlikte muhasebesiz denetim, denetimsiz muhasebe 

düşünülemez. Muhasebe denetimin kaynak sağlayıcısı, denetim ise muhasebenin 

kontrol aşamasıdır. 

 

Denetimde muhasebe verileri, denetimin konusuna temel teşkil etmektedir. 

Denetim; finansal tablolara kaydedilen bilgilerin gerçeklik ölçüsünün kontrolünü 

yapmaktadır. Bu açıdan denetçi muhasebe mevzuatı açısından bilgi sahibi olmalıdır. 
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Denetçinin muhasebe bilgisinin olmasının yanı sıra, denetim delillerini elde etme ve 

değerlendirmede konusunda da bilgi sahibi olması gerekir. Bu uzmanlık denetçiyi 

muhasebeciden ayıran bir önemli özelliktir. Denetim prosedürlerini, örneklem 

büyüklüğünü, testlerin zamanını belirleme, incelenecek kalemleri ve denetim 

sonuçlarını değerlendirme denetçinin başlıca sorunlarıdır.(Kepekçi, 2004: 9) 

 

Muhasebe işlemleri işletmelerin finansal tabloların düzenlendiği 

faaliyetlerdir. Denetim ise bu tabloların doğru olup olmadığını muhasebe ilkeleri ve 

standartları doğrultusunda inceler. Muhasebe faaliyetleri denetim işlemlerinin 

temelini oluştururken denetim işlemleri ise muhasebe faaliyetlerinin kontrolüdür. 

Kısaca muhasebe olmadan denetimin temeli olmaz, denetim olmadan da muhasebe 

kontrolsüzdür. (Erdoğan, 2002)  

 

Muhasebe ve denetim çalışmaları zaman yönünden de farklılık 

göstermektedir. Öncelikle işletmenin muhasebe verileri ele alınarak finansal tablolar 

düzenlenir. Finansal tabloların düzenlenmesinin aka bininde denetçi tarafından 

tablolardaki bilgilerin doğruluğu araştırılarak rapor oluşturulur. 

 

Finansal tabloların denetimi ile finansal tabloları düzenlemek için yapılan 

muhasebe çalışmaları genellikle karıştırılmaktadır. Bu yanılma şu sebeplerden ileri 

gelmektedir; 

 

 Finansal tabloların denetimi genellikle muhasebe verileri ile ilgilidir. 

 Denetçiler diğer konuların yanında muhasebe konusunda da uzman kişilerdir. 

 

Özellikle batı ülkelerinde denetim çalışmalarını bağımsız muhasebe 

uzmanları yaptığı için bu kişilerin unvanlarındaki muhasebe kelimesi bu karışıklığı 

daha da arttırmaktadır. (  Gürbüz, 1995: 33) 
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Muhasebe ve denetimin farkları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

 

Tablo 1.5. Muhasebe Ve Denetimin Farkları 

 

MUHASEBE  

 

DENETİM 

Olayların ve İşlemlerin Analizi Yönetimin Hazırladığı Mali 

Tabloların Elde Edilmesi 

Kıymet Hareketlerine İlişkin Bilgilerin 

Muhasebe Kayıtlarına Aktarılması ve 

Özetlenmesi 

Bu Tablolar ile İlgili Kanıt Toplama 

ve Bu Kanıtları Değerlendirme 

Mali Bildirimlerde Bulunulması Bildirimlerin Genel Kabul Görmüş 

Muhasebe İlkelerine Göre 

Doğruluğunun Saptanması 

Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri 

Doğrultusunda Mali Tabloların 

Hazırlanması 

Denetim Raporunun Hazırlanması 

Mali Tablolar ve Denetim Raporunun Yıllık 

Faaliyet Raporu ile Ortaklara Sunulması 

Denetim Raporunun Müşteriye 

Sunulması 

 

(Kaynak: Erdoğan, M. (2002). Muhasebe, Denetim Ve Bağımsız Denetimin 

Gerekliliği, Doğuş Üniversitesi Dergisi Sayı: 5, Yıl: 2002, Erişim Tarihi: 24 Nisan 

2015 http://www.dt-

audit.com/dosyalar/Kutuphane/MUHASEBE,%20DENET%C4%B0M%20VE%20B

A%C4%9EIMSIZ%20DENET%C4%B0M%C4%B0N.pdf)  

 

Finansal tabloların hazırlanması ve denetimi arasındaki ilişki aşağıda 

özetlenmiştir 

 

 

 

 

http://www.dt-audit.com/dosyalar/Kutuphane/MUHASEBE,%20DENET%C4%B0M%20VE%20BA%C4%9EIMSIZ%20DENET%C4%B0M%C4%B0N.pdf
http://www.dt-audit.com/dosyalar/Kutuphane/MUHASEBE,%20DENET%C4%B0M%20VE%20BA%C4%9EIMSIZ%20DENET%C4%B0M%C4%B0N.pdf
http://www.dt-audit.com/dosyalar/Kutuphane/MUHASEBE,%20DENET%C4%B0M%20VE%20BA%C4%9EIMSIZ%20DENET%C4%B0M%C4%B0N.pdf
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Şekil 1.2. Finansal Tabloların Hazırlanması Ve Denetimi Arasındaki İlişki 

 

                     Muhasebe                                                              Denetim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kaynak: Güredin, E.(1994). Denetim( 6. Baskı) Beta Basım Yayım Dağıtım)  

 

 

Olayların ve işlemlerin analizi Yönetimin hazırladığı 

finansal tablolara ulaşılması 

Tespitlerle ilgili bir denetim 

raporunun düzenlenmesi 

Kıymet hareketleri ile ilgili 

bilgilerin muhasebe kayıtlarına 

aktarılması ve özetlenmesi 

Genel kabul görmüş muhasebe 

ilkeleri ışığında finansal 

tabloların düzenlenmesi 

Finansal tabloların ve denetim 

raporunun yıllık faaliyet 

raporu ile ortaklara iletilmesi  

Finansal bildirim yapılması 
Genel kabul görmüş 

muhasebe ilkeleri 

doğrultusunda tabloların 

kontrolü 

Raporun müşteriye 

iletilmesi 

Bu tablolardaki bilgilerle 

alakalı delil toplama ve bu 

delillerin değerlendirme 
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BÖLÜM 2: BAĞIMSIZ DENETİM  

2.1. Bağımsız Denetim Kavramı  

 

Bağımsız muhasebe denetimi, muhasebe kayıtlarına dayanarak düzenlenen 

finansal tablo ve dokümanların sağlıklı olup olmadıklarını tespit etmek için bir şirket 

ya da bir birimin muhasebesinin tarafsız, bağımsız muhasebe denetim elemanları 

veya denetçileri tarafından dayanak belgeler, maddi vakalar, muhasebe kayıtları, 

raporlar ve gerektiği zaman ilgili kişilerden karşıt temin etmek yoluyla mevzuata ve 

genel kabul görmüş muhasebe esaslarına uygunluk doğrultusunda denetim 

yöntemleri kullanılarak değerlendirilmesi, incelenmesi ve denetleme sonuçları 

hakkında görüş bildirilerek raporun düzenlenmesi prosedürü şeklinde tanımlanabilir.  

 

Bağımsız denetim işlemleri bir şirket, gerçek kişi ya da tüzel kişi için 

yapılabilir. İllaki ticari bir şirket olmak zorunda değildir. Kamu kurum ve kuruluşları 

da denetim yaptırabilir. Bağımsız denetim faaliyetleri, bağımsız denetçiler tarafından 

yapılmaktadır. Bağımsız denetçiler ise konularında uzman, yüksek ahlaki değerlere 

sahip, olaylara yansız bakabilme özelliklerini bulunan kişiler tarafından yapılmalıdır. 

 

Muhasebe kayıtlarının tutulması ile denetim faaliyetleri de birbirinden farklı 

konulardır. Muhasebe işlemleri işletmedeki kayıtların tutulmasına yöneliktir. 

Bağımsız denetim işlemleri ise tutulan kayıtların kurallara ve standartlara 

uygunluğunu denetlemektedir. (Baklacıoğlu,1992) 

 

Güvenilir olmayan bilgiler, hem karar verenin hem de toplumun zararına yol 

açan yanlış kararlara sebep olabilirler. Örnek verecek olursak bir banka, çok iyi bir 

görünüm veren finansal tablolara dayanarak, gerçekte başarısız bir işletmeye kredi 

açabilir. Fakat kredinin vadesi sonrasında bu işletme, anaparayı ve faizini 

ödeyemezse banka zarara girmektedir. Ayrıca bu finansal kaynak, bu parayı daha 

etkin ve verimli şekilde kullanabilecek bir işletmeye verilmekten alıkonulmuş olur. 

Böylelikle toplumsal bir zarar meydana gelir. (  Gürbüz, 1995: 27) 

 

Globalleşen dünyada, artan ekonomik bilgi birikimi üzerine kişilerin mevcut 

bilgileri doğrulama isteği de artmıştır. İşletme içindeki ve dışındaki kişiler 

bakımından güvenin sağlanması önemli bir unsurdur. Karmaşık ekonomik 
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göstergeler ve hızla artan bilgiler doğrultusunda güven duyma isteği de kontrol 

işlemlerinin hızlı bir şekilde gelişmesini sağlamıştır. Gerek işletme içinden, gerekse 

işletme dışından yapılan denetim faaliyetleri, finansal tabloların güvenilir olması 

konusunda temel teşkil etmektedir. 

 

Yatırımcı açısından bakıldığında ise yatırımın doğruluğuna karar 

vermesindeki en büyük etkenlerden biri olan finansal verilerinin, tablolarının ve 

bilgilerinin güvenilir ve doğru olmasıdır. Bu bağlamda yatırımları kendine çekmek 

isteyen işletmeler denetim faaliyetlerini de daha özenle yapmaktadırlar. 

2.2. Bağımsız Denetimin Gelişimi  

 

Ekonomik faaliyetlerin gelişmesi sonucu artan bağımsız denetim gereksinimi, 

gelişmiş ülkelerdeki daha çok mesleki örgütler tarafından yapılmaktadır. Ülkemizde 

ise yakın döneme kadar bağımsız denetim hakkında yasal bir düzenleme 

bulunmamakla beraber gelişmiş ülkelerden farklı olarak bağımsız denetim yasalar 

aracılığıyla ele alınmaktadır. 

 

Türkiye’deki kanuni denetimlerin içeriği ekonomide gerçekleşen değişimler 

doğrultusunda gelişmektedir. 1987 yılına kadar finansal tabloların hazırlanması ve 

denetim süreci TTK ve Vergi Yasalarına göre yapılmaktaydı. 1987 senesinde 

Bağımsız Dış Denetim faaliyetleri bankalarda zorunlu olarak yapılmaya başlanmıştır. 

Sonrasında 1989 yılında halka açık işletmelere bağımsız denetim zorunluluğu 

gelmiştir. Bağımsız denetim hakkındaki ilk mevzuat olma özelliğine sahip Sermaye 

Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmelik ise 13 Aralık 1987 

tarihinde itibariyle yayınlanmıştır. Sonrasında Sigorta Şirketleri ve diğer kurumlar 

zorunlu bağımsız dış denetim kapsamına alınmıştır. (Başpınar ,  2005) 

 

Bağımsız muhasebe denetimi mesleği ise 1989 senesinde 3568 sayılı kanun 

ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik yasasının 

yürürlülüğe girmesiyle birlikte resmiyet kazanmıştır.   

 

Ticaret hukukumuza ise bağımsız denetim kavramı ilk defa 01.07.2012 

tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yer almıştır.  
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Tarih içerisindeki denetim, ekonomi alanındaki gelişmelere paralel olarak 

gelişim göstermiştir. Bağımsız denetim ise son yıllarda dünya ekonomileri içerisinde 

daha fazla gelişim göstermiş bir denetim türüdür. Özellikle gelişmiş ülkelerde 

bağımsız denetim uygulamaları Türkiye’ye göre daha erken bir tarihte başlamıştır. 

Ülkemizde bağımsız denetim uygulamaları 1970’li yıllardan itibaren görülmekle 

birlikte1980 yılı ve sonrasında hem bankaların tabi olduğu kanunlar hem de sermaye 

piyasası kanunlarında çeşitli uygulamalar doğrultusunda düzenlemeler yapılmıştır. 

Gelişmiş ülkelerde bağımsız denetim adına yapılandırma faaliyetlerini yapma yetkisi 

meslek teşkilatlarına verilmiştir. Ülkemizde ise durum farklı olmakla birlikte 

bağımsız denetim mesleğinin ilerlemesi açısından olumsuz bir durum ortaya 

çıkardığı söylenebilir. Bağımsız denetim uygulamalarının daha aktif olduğu 

ekonomilerde suiistimaller daha az yer bulmaktadır.(Bezirci Ve Karasioğlu , 2011) 

 

2.3. Bağımsız Denetimin Amaçları 

 

Bağımsız denetimin asıl amacı, düzenlenen finansal tabloların işletme 

içindeki finansal durumu, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri doğrultusunda 

doğruluğu ve güvenilirliği hakkında tespitlerde bulunup, gerçeği yansıtıp 

yansıtmadığının kontrolünün sağlanmasıdır. Bağımsız denetimle beraber finansal 

tablolardaki hata ve hilelerin engellenmesi veya mevcutsa açığa çıkarılması da 

sağlanmaktadır. Uzun vadeli zaman dilimindeki amacı ise yapılan bağımsız 

denetimin işletme yönetiminin alacağı kararlara ışık tutmasıdır. 

  

Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ X Seri Numaralı 22 

No’lu Tebliğin Birinci Kısmın 3. maddesine baktığımızda ise bağımsız denetimin 

amacı şu şekilde tanımlanmaktadır. (1) Finansal tabloların bağımsız denetiminin 

amacı; finansal tabloların finansal raporlama standartları doğrultusunda bir 

işletmenin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını tüm önemli yönleriyle gerçeğe 

uygun ve doğru bir biçimde gösterip göstermediği konusunda bağımsız denetçinin 

görüş bildirmesini sağlamaktır. (2) Bağımsız denetçinin görüşü, finansal tabloların 

güvenilirlik derecesini yükseltmekle beraber, bu görüş finansal tabloları bağımsız 

denetime tabi tutulan işletmenin gelecekteki durumu hakkında ve işletme 

yönetiminin işletmenin faaliyetlerini etkin ve verimli bir biçimde yönettiğine dair 
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bilgi sağladığı şeklinde değerlendirilmez. (Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim 

Hakkında Tebliğ Seri:X, No: 22, 2006) 

 

Bağımsız denetimin amaçları kısaca aşağıdaki gibi sıralanabilir; 

 İşletmenin finansal tablolarını gerçeğe uygunluğunun denetlenmesi 

 Finansal tablolardaki hataların ve hilelerin tespit edilmesi 

 Finansal tablolardaki hataların ve hilelerin yapılmasının engellenmesi 

 Yapılan bağımsız denetim faaliyetinin işletme yönetiminin alacağı kararlara 

ışık tutması 

 Yatırımcıların kararlarına ışık tutması 

 Muhasebe kayıtlarının uluslar arası standartlara uyumunun sağlanması 

 İşletme ortaklarının hak ve çıkarlarının korunması 

 İşletmenin gelecekteki mali durumunu denetlenmesi 

 Güvenilir bilgiye ihtiyaç duyulması 

2.4.Bağımsız Denetimde Yöntem 

 

Bağımsız denetimin yapılması aşamasında aşağıda belirtilen temel ilkelere 

uyulması gerekmektedir. 

 

 Bağımsız denetçilerin gerekli özelliklere haiz denetçiler tarafından 

sürdürülmelidir. 

 Bağımsız denetim, belirli ilke ve kurallara, Kurul tarafından yayımlanan 

tebliğlerde yer verilmiştir. 

 Bağımsız denetim, objektif kriterlere göre yapılması gerektiği için defter, 

kayıt ve belgeler üzerinden yapılmalıdır. 

 Bağımsız denetim sonuçları düzenlenecek olan raporla sunulmalıdır. 

(Yavaşoğlu, 2001 :23) 

 

2.5.SPK’ ya Göre Bağımsız Denetim Türleri 

SPK Mevzuatı gereği yapılması zorunlu olan bağımsız denetim üç başlıkta 

ele alınmaktadır. 
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2.5.1.Bağımsız Sürekli Denetim  

Sürekli denetim, yılsonu finansal tablolarının, genel kabul görmüş denetim 

standartları çerçevesinde uygunluğunun denetlenmesidir. Tam bir denetim vasfına 

sahip olmakla birlikte mali yıl kapanmadan denetim kontratı taraflarca imzalanmış 

olur. Denetim sonrasında düzenlenen raporun güvenilirlik derecesi bir hayli 

yüksektir. (http://www.muhasebex.com) 

 

Bağımsız sürekli denetim, herhangi bir sonlandırma olmaksızın her sene 

düzenli olarak uygulanan denetim faaliyetleridir. Sürekli bağımsız denetim sırasında 

sene sonu kavramı gözetilmeksizin denetim kontratının başlama gününden  itibaren 

raporun düzenlendiği güne kadar gerekli denetim yöntemleri kullanılarak denetim 

faaliyetleri gerçekleştirilir. 

 

Sürekli denetime tabi kuruluşlar aşağıdaki gibidir; 

 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları 

 Menkul Kıymet Yatırım Fonları 

 Hisse Senetleri Halka Arz Edilmiş Olan ve Arz Edilmiş Sayılan Şirketler 

 Hisse Senetleri Menkul Kıymet Boralarında İşlem Gören Anonim Şirketler 

 Aracı kurumlar 

(Yavaşoğlu, 2001: 24) 

2.5.2 Bağımsız Sınırlı Denetim 

Bir kısım işletmelerin ara finansal tablolarının, ara mali dönemlerde yine 

yıllık denetim yapan denetim şirketi tarafından yapılan  denetimdir. Özel finans 

kurumları ve bankalar ile sermaye piyasasındaki işletmeler bu denetime tabi 

işletmeler olmakla birlikte üç, altı ve dokuzuncu ay sonlarında ara finansal tablolarını 

düzenlemek ve BDDK ile SPK’ ya iletmek zorundadırlar. Denetim delili toplamada 

sınırlama olması bu denetimi yıllık denetimden ayıran özelliktir. 

(http://www.muhasebex.com)  

 

Sürekli denetim yaptıran şirket ve sermaye piyasası kurumlarından aşağıda 

belirtilenler tarafından düzenlenmiş ara finansal tabloların, sürekli bağımsız denetim 

yapan bağımsız denetim şirketi tarafından, öncelikle bilgi toplama ve analitik 

http://www.muhasebex.com/
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inceleme teknikleri kullanılarak sürekli denetim programlarına uyumlu bir biçimde 

denetlenmesidir. 

 

Sınırlı denetime tabi şirketler ve kuruluşlar aşağıdaki gibidir; 

 Menkul Kıymet Yatırım İşletmeleri 

 Menkul Kıymet Borsalarında Hisse Senedi İşlem Gören Anonim Şirketler 

 Menkul Kıymet Yatırım Fonları 

 (Yavaşoğlu, 2001: 24) 

 

Bu şirketlerde finansal tablolar bir takım kısıtlar altında düzenlenir ki, bu 

kısıtlar finansal tabloların güvenirliği hakkında şüphe yaratırlar. İleriye dönük 

rakamlar için güvenilir bilgi sağlanamama sebepleri şunlardır; 

 

 Stok sayımı ara dönem olduğu için yapılamıyor olabilir. 

 Alacaklı olunan işletme ve satıcılara teyit mektubu yazılmıştır ve bu 

mektupların cevabı bekleniyor olabilir 

 Duran varlıklar adına ayrılan amortismanların tutarı ay sonuna kadar ancak 

belirlenebilir. 

 Amortisman tahmin doğrultusunda belirlenmektedir. 

 Envantere dayanan  ispatlanabilir bir finansal tablo düzenlenememektedir. 

 Rakamlarının gerçekliğini kontrol için bir takım testleri yapılamamaktadır.  

(http://www.muhasebex.com)  

2.5.3 Bağımsız Özel Denetim  

Özel denetim, şirketlerin devir, tasfiye, menkul kıymet ihracı, birleşme gibi 

hallerde ya da halka ilk kez açılacak işletmelere uygulanan denetimdir. İşletmelerin 

finansal durumlarındaki değişimleri doğru biçimde gösterebilmek adına en az üç 

döneme ait finansal raporlar düzenlenmektedir. 

 

Aşağıda belirtilen şirketler tarafından hazırlanması zorunlu kılınan finansal 

tabloların Kurul düzenlemeleri çerçevesinde denetlenmesidir. 

 

Özel denetime şirket ve kuruluşlar aşağıdaki gibidir; 
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 Hisse senetleri ilk defa halka arz edilecek şirketler 

 Hisse denetleri halka arz edilen anonim şirketlerden bir farklı anonim şirketle 

birleşen ya da başka anonim şirkete devir durumunda olanlarla ile tasfiye 

aşamasındaki şirketler 

 Bağımsız sürekli denetim ve bağımsız sınırlı denetime tabi olan şirketler ile 

borçlanma senetleri banka garantili şekilde ihraç edecek şirketler hariç, 

“Finansman Bonosu ve Tahvil gibi. Borçlanma araçlarının ihraç edilmesi 

adına müsaade almak için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuran Anonim 

Şirketler”  (Yavaşoğlu, 2001 :25) 

2.6.Bağımsız Denetimin Sağladığı Yararlar 

 

 Bağımsız denetimin yararları üç açıdan incelenebilir.  

2.6.1. Denetimi Yapılan İşletmeye Sağladığı Yararları 

Bağımsız denetimin bitiminde düzenlenen rapor işletmenin finansal 

durumunu özetlemektedir. Bu da işletme yöneticilerini açısından bir yol göstericidir. 

Bununla birlikte bağımsız denetimin işletmeye sağladığı yararlar şu şekildedir;  

 

 İşletme yönetimi ve çalışanların sahtekârlık yapma eğiliminin azalmasına 

yardımcı olur.  

 Bağımsız denetim finansal tabloların güvenirliğini artırır. 

 Kredi olanaklarının genişlemesini sağlar. 

 Devlet tarafından vergi denetimi yapılma olasılığını azaltır. 

 Holding kuruluşlarında bilgi ve güvence işletme prosedür ve politikalarına 

bütün topluluk içinde uyulduğu hususunda güvence ve bilgi verir. 

 Denetimi yapılan firmanın finansal tabloları kontrol edilerek yanlışlıklar 

tespit edilir ve düzeltilmesi sağlanır. (Güredin,1994:16) 

2.6.2.Ekonomideki  Diğer Kişi ve İşletmelere Sağladığı Yararları 

Bağımsız denetimin iş hayatındaki diğer kişi ve kurumlara sağladığı yararları 

aşağıdaki gibi sıralayabiliriz; 
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 Bir şirket satılırken veya başka bir şirkete devir edilmesi aşamasında 

şirketlerin hakkında gerçek bilgileri ortaya koyar. 

 Kredi veren kurumlara işletmeler için kredi verilip verilmemesi konusunda 

bilgi sahibi olmalarını sağlar.  

 İşletmeyle ekonomik etkileşim içinde bulunan gerek müşterilere gerekse 

diğer bilgi kullanıcılarına denetimi yapılan kişi veya kurum hakkında doğru 

bilgilerin elde edilmesini sağlar. 

 Küçük çaptaki yatırımcıların güvenle yatırım yapabilmesini sağlar. 

 Patronlar, işçi sendikalarıyla görüşmeleri aşamasında ya da işletmelerin 

çalışanlarına dağıttıkları sosyal yardımlar için işletmeye doğru bir tablodan 

bakılmasını sağlar.  (Güredin,1994:16) 

2.6.3.Devlet Kurumları Yönünden Sağlanan Yararlar 

Bağımsız denetimin kamu kurum ve kuruluşları açısından yararlarını şöyle 

sıralayabiliriz; 

 

 Denetlenmiş finansal tablolara dayanılarak hazırlanmış vergi 

beyannamelerine ve mali raporlara olan güvenin artmasını sağlar.  

 Bağımsız denetim uygulanan işletmeler kamu kurum ve kuruluşları tarafından 

düzenlenecek denetim uygulamalarının olması olasılığını azaltır.. 

 Denetimi yapılmış işletmelerin iflas, tasfiye durumlarında ,bankalardan kredi 

çekerken veya başka şirketlerle müşterek iş yapma hallerinde gerçek bilgilerin 

sunulmasını sağlar. (Güredin,1994:17) 

 

2.7. Bağımsız Denetim Müşterileri Ve Kullanıcıları  

 

Bağımsız denetimin iki tarafı bulunmaktadır. Taraflardan biri denetim yapan 

şirket diğeri ise müşteriler ve kullanıcılardır. Bağımsız denetim talebinde bulunan 

müşteriler, zorunlu denetime tabi şirketler olacağı gibi bağımsız denetim zorunluluğu 

bulunmayan şirketler de bağımsız denetim talebinde bulunabilirler.  

 

Bağımsız denetime tabi olan şirketlerin yanında, bağımsız denetim sonucu 

elde edilen bilgileri kullanan işletme içi ve işletme dışı kullanıcıları da mevcuttur. 
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İşletme içi bilgi kullanıcıları: 

 

 Yöneticiler 

 Çalışanlar 

 İşletme ortakları  

 

 

İşletme dışı bilgi kullanıcıları:  

 Devlet  

 Yatırımcılar  

 Toplum 

 Danışmanlık Kuruluşları 

 Kredi verenler  

 

2.8. Finansal Tabloların Bağımsız Denetçi Tarafından Yapılma 

Nedenleri 

 

Finansal tabloların bağımsız denetçi tarafından yapılma nedenleri şunlardır:  

 

 Muhasebe sisteminin karmaşıklığı 

 Çıkar çatışması 

 Muhasebe bilgilerinin alınacak kararlarla ilgili olması  

 Bağımsız denetimi sınırlayıcı etkenler 

 Diğer nedenler(Kepekçi , 2004 :10)  

2.8.1. Çıkar Çatışması 

Finansal tabloları düzenleyenler ve firma yöneticileri fikir ayrılığına düşebilir. 

Finansal tablolardaki kayıtlar maksatlı ya da maksatsız şekilde işletme yönetim 

kademesinin menfaatleri doğrultusunda düzenlenebilir. Örneğin yöneticiler kar payı 

almak için tablolarını olduğundan iyi göstermek isteyebilirler ya da daha az vergi 

vermek adına durumlarını olduğundan kötü gösterebilirler. Bu şekilde firma yönetimi 

haksız kazanç sağlayabilirler.(Kepekçi, 2004: 11) 
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 Diğer taraftan bakıldığında ise şirket ortakları kredi alırken veya şirketi 

satarken şirketin finansal durumu olduğundan daha iyi göstermek isteyebilirler. 

2.8.2. Muhasebe Sisteminin Karmaşıklığı 

Globalleşen dünya ile birlikte bilgi düzeyinde hızlı bir artış görülmektedir. 

Bilgi düzeyindeki bu artış her sektöre yansıdığı gibi muhasebe denetim faaliyetlerine 

de yansımıştır. İşletmelerin faaliyetleri daha karışık hale gelmiş ve finansal tabloların 

düzenlenme aşamasında hata olma olasılığını artırmıştır. Bilgi kullanıcıları ise 

değişen bu süreçte denetim faaliyetlerini konusunda uzman kişilere yaptırmak 

istemektedirler.(Kepekçi , 2004 :11) 

2.8.3.Muhasebe Bilgilerinin Alınacak Kararlarla İlgili Olması 

Bilhassa şirketlerin dışında bulunan bilgi kullanıcıları, şirket içi bilgileri 

edinme konusunda sıkıntı yaşayabilirler. Böyle durumlarda şirketlerin finansal 

tabloları, şirketler hakkında gerekli bilgiyi sunacaktır. Ancak bilgi kullanıcılarını 

yanlış yönlendirmemesi adına bu şirketlerin finansal tablolarındaki bilgilerin doğru 

ve güvenilir olması önemlidir. Bağımsız denetim bu konuda finansal tabloların 

güvenilir olmasını sağlar.   

 

Günümüzde finansal tabloların düzenlenmesi aşamasında kargaşayı ortadan 

kaldırabilmek adına standartlar belirlenerek tek tip finansal tablo düzenlenme 

uygulamalarına geçilmektedir. Bunun birden fazla nedeni olmakla birlikte temel 

nedeni ise aynı bilgilerin, aynı muhasebe kalemlerinde kayıt altına alınarak daha 

doğru bir tablonun sergilenebilmesidir. 

  

Bu nedenlerin önemlilerinden bir tanesi de finansal tablo kullanıcılarının 

bilgileri yorumlaması gerektiğinde standart bir bilgi kaynağının olmasını 

sağlamaktır. Bunlardan birincisi, kullanıcının, ihtiyaçları konusunda bilgi sahibi 

olabilmesi için elde ettiği bilgiyi yorumlamasıdır. Finansal tablolarda öngörüler ve 

değerlendirmeler olmakla birlikte gerçekleşmiş açık bilgiler yer alır. 
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Finansal tablolardaki bilgilerin yanlış olduğu durumlarda bu bilgileri elde 

eden kullanıcılar yanlış çözümlemeler yaparak yanlış kararlar verirler. Bu durumun 

önüne geçmek adına etkin bir bağımsız denetim mekanizmasının bulunması 

gereklidir. (Kepekçi , 2004 :11) 

2.8.4.Diğer Nedenler 

Günümüz ekonomisinde bilgi kullanıcıları pek çok amaç için işletmelerin 

bilgilerine ihtiyaç duymaktadırlar. Bilgi kullanıcılarının artışıyla beraber finansal 

tabloları düzenleyen işletmeyle bilgi kullanıcıları, coğrafi olarak farklı konumlarda 

olabilirler. Bu durumda denetim çalışmaları daha güç bir hal almaktadır ve bağımsız 

denetimi dışarıdan farklı bir bağımsız denetim şirketinin yapması daha ekonomik 

olmaktadır. (Kepekçi , 2004 :12) 

2.9.Bağımsız Denetimi Sınırlayıcı Etkenler 

 

Bağımsız denetçi tarafından yapılan bağımsız denetim eyleminde birçok 

sınırlayıcı etken bulunmaktadır. 

 

Bunlardan bir tanesi denetçinin kısıtlı bütçesidir. Bağımsız denetim faaliyeti 

uygun zamanda ve makul maliyetle yapılırsa faydalı olur. Maliyet etkeni, muhasebe 

kayıtlarını ve destekleyici delillerin kontrol edilmesi sırasında ortaya çıkar. 

 

Zaman etkeni denetçi tarafından toplanan delillerin miktarını değiştirebilir. 

Denetim sürecindeki kısıtlı zaman denetçi tarafından etkin kullanılamazsa yeterince 

delil toplanamaz ve bu da finansal tabloların incelenme aşamasını dolayısıyla 

bağımsız denetim sürecini etkiler. 

 

Son sınırlayıcı etken ise muhasebe sistemidir. Genel kabul görmüş muhasebe 

ilkeleri kapsamında değişik yöntemler kullanılmaktadır. Tahminler doğrultusunda 

kayıt yapılabilmekle birlikte bu tahminler sonucunu karşılaşılabilecek belirsizlikleri 

kimse bilememektedir. (Kepekçi, 2004: 15) 
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Bağımsız denetim sırasında bu sınırlayıcı etkenlerin dışında da bazı sınırlayıcı 

etkenler bulunabilir. Ancak yapılan bağımsız denetim sonrası sınırlayıcı etkenlere 

rağmen finansal tabloların güvenilirlik düzeyi artmaktadır. 

2.10.Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları  

 

Denetim faaliyetini gerçekleştiren kişileri, hangi koşullar doğrultusunda 

yapılacağını ve sonuçlarının kimlere ne biçimde gönderileceğini tayin etmede yol 

gösterir. Denetçiye bir kılavuz niteliğinde yardım eden Genel Kabul Görmüş 

Denetim Standartları mesleki sorumluluğunu yerine getirmesinde yardımcı olur. Her 

denetçi denetim yaparken izleyeceği yolu kendi belirlemekle birlikte bu standartlar 

denetçinin mecburi şekilde uyması gereken kurallardır. 

 

Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları 1947 yılında Amerikan Sertifikalı 

Serbest Muhasebeciler Kurumu (A.I.C.P.A.) tarafından geliştirilmiştir. Denetçi 

tarafından kaliteli denetim yapabilmek adına denetçiye yardımcı olan standartlardır.  

Birçok ülkenin kamu denetim organları ve muhasebe kuruluşları denetim 

standartları yayımlamışlardır.  Yine Uluslararası   Yüksek Denetleme Kurumları 

Birliği (International Organization of Supreme Audit Institutions- INTOSAI) 

tarafından da en son 1995 yılında denetim standartları yayınlanmıştır. Ancak denetim 

organları ve muhasebe kuruluşları tarafından yayınlanan denetim standartları 

arasında büyük oranda benzerlikler vardır. Bu nedenle daha çok AICPA tarafından 

yayınlanan “Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları” dikkate alınmış ve 

muhasebe denetimine ilişkin olan standartlar genel standartlara dönüştürülmüştür. 

(www.arsivbelge.com) 

Türkiye’de ilk kez, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 18.06.1988 tarihinde 

yayınlanan tebliğleri ile denetleme ilke ve kurallarını hukuki düzenleme olarak ele 

alınmıştır. Bu kurallar, sermaye piyasası mevzuatına tabi olan kuruluşlarda yapılacak 

bağımsız denetim çalışmalarının sermaye piyasası yönünden geçerliliğini sağlamak 

adına kabul edilmiştir. 

AICPA tarafından kabul edilen Genel Kabul Görmüş Denetim Standartlarını 

on adet olup üç ana başlık altında inceleyebiliriz. 

http://www.arsivbelge.com/
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Çalışma Alanı Standartları 

 İç Kontrol Sisteminin İncelenmesi Standardı  

 Yeterli Miktar Ve Kalitede Delil Toplama Standardı  

 Denetim Planlaması Ve Gözetim Standardı  

 

Raporlama Standartları 

 Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine Uygunluk Standardı  

 Tam Açıklama Standardı  

 Görüş Bildirme Standardı 

 Tutarlılık Standardı  

 

Genel Standartlar  

 Mesleki Eğitim Ve Uzmanlık Standardı  

 Mesleki Dikkat Ve Özen Standardı 

 Bağımsızlık Ve Tarafsızlık Standardı  

 2.10.1. Genel Standartlar  

Genel standartlar denetimin kalitesini artırmak adına denetçinin sahip olması 

gereken özellikleri belirtmektedir.  Genel standartlar denetim faaliyetini yerine 

getiren uzman denetçinin istenilen düzeyde eğitim ve beceri sahibi bireyler 

tarafından gerçekleştirilmelidir. Genel standartların amacı ise denetçiyi ve denetim 

mesleğinin saygınlığının korunmasıdır. Genel Standartlar üç gruba ayrılır. 

2.10.1.1. Mesleki Eğitim Ve Uzmanlık Standardı  

 

Denetim teknik eğitim ve beceri sahibi uzmanlar tarafından 

gerçekleştirilmelidir. Denetim faaliyetinin sonucunda düzenlenen denetim raporunun 

kullanıcıları denetçiyi tanımazlar. Kullanıcıların asıl isteği düzenlenen raporun 

güvenilir olmasıdır. Bunun için de mesleki deneyime, yeteneğe eğitime ve uzmanlığa 

sahip bir denetçinin denetim yapması gereklidir. 

 

Denetçinin, mesleki olarak yetiştirilmesi ve denetim mesleğine 

hazırlanmasında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik 
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Kanunu’nda genel ve özel şartlara yer verilmiştir. Denetçi, standartların gereği 

olmakla birlikte, kendisinin iyi bir denetçi olabilmesi ve mesleği uygulayabilmesi 

için sürekli olarak kendisini eğitmeli, toplantı,  seminer ve konferanslara katılmalı, 

mesleki mevzuatı okuyup gelişmeleri takip etmeli, uygulamaları da yakından takip 

etmelidir.   (Akbıyık ,2005 :54) 

2.10.1.2. Bağımsızlık Ve Tarafsızlık Standardı  

 

Denetçiler görevlerini yaparken bağımsız ve tarafsız davranmak 

durumundadırlar. 

 

Denetim raporlarını kullanan kişiler denetçilerin bağımsız olduğuna inanırlar. 

Bu inanç denetçilik mesleğinin varlığı için en önemli güvencedir. Kullanıcılar 

denetçinin bağımsızlığını kuşku duydukları durumlarda, denetçinin bildirmiş olduğu 

denetim görüşü onlar için bir anlam taşımayacaktır. Bu durumda bir denetim 

işlevinden söz edilemez. Denetim görevi yapanlar adalet dağıtımı ile yükümlü yargıç 

kadar tarafsız ve bağımsız, ön yargılardan uzak bir tutum içinde olmalı ve denetim 

sonunda kanaatlerini belirtirken sadece kendi iradelerine bağlı kalmalıdırlar. 

(www.arsivbelge.com) 

 

Denetçi atanması biçimi ve aldığı ücret, bağımsızlığı korumak adına 

önemlidir. Bugün birçok ülkede denetçileri işletme yönetimi seçilmekte, denetçiye 

verilecek ücret de yönetim ile denetçi arasında yapılan sözleşme ile belirlenmektedir. 

Denetçileri seçmek için, şirket yönetim kurulunun oylamaya katılmadığı bir denetim 

kurulu seçilmesi ve bu kurul tarafından denetçinin atanması durumunda, denetçi 

şirket yönetiminin etkilerinden daha da uzaklaşabilir. (Kepekçi, 2004: 19) 

 

Yasal olarak geçerli mevzuat çerçevesinde Bağımsız Denetçilerin ve Meslek 

mensuplarının gerçek ve tüzel kişilerin iş yerlerine bağlı olarak bir hizmet 

sözleşmesine dayanılarak çalışmaları mümkün değildir. Ticaret yapmaları ve eşleri 

ve çocukları dahil usul ve füruğundan biri veya 3. Derece yakınları dahil işlerine 

bakmalar veya defter belgelerini tasdik etmeleri yasaklanmıştır. (3568 sayılı MS, 

SMMM, YMM Kanunu çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik madde 39, 42-

47 ve 2499 sayılı SPK Genel Tebliği X/16 madde 13)( Akbıyık ,2005 :57) 

 

http://www.arsivbelge.com/
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Bağımsızlığı Ortadan Kaldıran Durumlar 

  

 Denetlenen işletmeyle veya sahipleri ile ortak olmak 

 Denetlenen işletmeyle maaş borç veya diğer sebeplerle maddi fayda elde 

etmek. 

 Denetlenen işletmenin hisse senedi, tahvil ve bunun gibi finansman araçlarını 

elinde bulundurmak. 

 Denetlenen işletmenin ortak veya yöneticileri ile yakın akraba ilişkisi içinde 

olmak. 

 Denetlenen işletmeden yüksek tutarda hediye almak ya da özel bir indirimle 

birlikte herhangi bir eşya ve benzeri şeyler almak. 

 Geçmiş yıllara ait denetim ücretinin geçerli bir sebebe dayanmaksızın müşteri 

tarafından ödenmemesi. 

 Denetim ücretinin piyasa standartlarının çok altında veya çok üzerinde 

olması. (http://www.muhasebesitesi.com) 

 

2.10.1.3. Mesleki Dikkat Ve Özen Standardı 

 

Denetimi yapan denetçinin uyması gereken standartlardan biri de mesleki 

dikkat ve özen standardıdır. Denetim esnasında uygulanan ilgi ve özen denetimin 

kalitesini artırmaktadır. Denetim standartlarına eksiksiz uyulduğu takdirde mesleki 

dikkat ve özen de yerine getirilmiş olur. 

 

Mesleğin denetim boyutunun uygulanışındaki zorunluluklar sadece yasal 

mevzuatın gereği olduğu kadar, mesleki etiği ve denetçinin kişiliğinde olması 

gereken ahlaki ve hukuki sorumluluk gereği ortaya çıkmaktadır. Bu sorumluluk 

sadece denetçinin kişisel olarak kendisinde bulunması gereken özellikler olmasının 

yanında, denetçinin üyesi olduğu meslek kuruluşunun yasası ve iç çalışma usul ve 

esaslarına ait iç yönetmelik özen ve titizlik olarak tanımlanmıştır. Bununla birlikte 

mesleki dikkat ve özen, titiz ve öngörüsü yüksek olan bir denetçinin benzer 

koşullarda detaylara önem vermeli, aynı zamanda iş konusunda ilgili ve alaka düzeyi 

de yüksek olmalıdır. (Akbıyık ,2005 :58) 
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2.10.2. Çalışma Alanı Standartları 

Çalışma alanı standartları, genel standartlara göre daha özeldir ve denetim 

yapan kişiye güvenilir bir denetim görüşüne ulaşmasına yardım edecek delilleri 

toplamasında yol gösterici olan standartlardır. Çalışma alanı standartları  üçe ayrılır. 

(Dönmez, Berberoğlu Ve Ersoy  , 2005) 

2.10.2.1. Denetim Planlaması Ve Gözetim Standardı  

 

Denetimin planlanması, incelenen şirket hakkında bilgi ve belgelerin 

toplanması, müşteri şirketi incelemek adına denetim yöntemlerinin kullanılarak yazılı 

bir şekilde plan oluşturulmaktadır. Denetim programı, denetim yapan kişilerin 

çalışması sırasında kullandıkları denetim işlem ve yöntemlerinin listesidir. (Kepekçi, 

2004: 20) 

 

Denetim planlamasının yapılmasının üç sebebi vardır: 

 

 Denetim yapılan şirketle ilgili yanılgılara imkan vermemek,  

 Uygun miktar ve kalitede delil toplayabilmek, 

 Denetim sırasında oluşan maliyetlerini makul seviyede olmasını sağlamak. 

 

Denetim planında yer alması gereken unsurlar aşağıda yer almıştır:  

 

 Elde edilen bilgilere göre hazırlanan denetim programları, 

 Gerekli niteliklere sahip kişilerden oluşan denetim ekibi, 

 Uygulanacak denetim politikası ve prosedürleri  

 İşletmenin iç denetçisinden yararlanma biçimi, 

 Gerektiğinde uzmanlığına başvurulacak kişiler 

 Denetim çalışmalarının zamanlaması ve zaman bütçesi. 

(Bozkurt, 2000 :40) 

 

Denetimde planlama çalışmaları yapılırken, iş gücü planlaması, zaman 

planlaması ve kaynakların verimli kullanımının planlaması yapılır. 
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2.10.2.2. İç Kontrol Sisteminin İncelenmesi Standardı  

 

Denetim çalışmalarını yönlendiren en önemli aşama işletmenin iç kontrol 

yapısının güvenilir bilgi sağlamadaki başarısı doğrultusunda verilecek kararlardır. 

İşletmeler, bünyelerinde istenmeyen olayların gerçekleşmesini önleyebilmek ve 

güvenilir bilgi sağlamak amacıyla iç kontrol yapısı adı verilen çeşitli politika ve 

prosedürleri oluştururlar. İç kontrol yapıları, bağımsız denetçilerin çalışmalarında 

dayanak noktası olarak kullandıkları önemli düzenlemelerdir. (Bozkurt, 2000 :40) 

 

İç kontrol sistemi etkin çalışan bir işletmenin, finansal tablolarında hata olma 

riski de azalır. Bu durum denetim riskinin de azalmasına sebep olur. Denetim 

riskinin azalması sonucunda, denetçinin bir görüşe ulaşabilmesi için yapması 

gereken işlemlerin ve toplaması gereken kanıtların sayısı da azalacaktır. (Dönmez, 

Berberoğlu Ve Ersoy, 2005) 

 

2.10.2.3. Yeterli Miktar Ve Kalitede  Delil Toplama Standardı  

 

Denetçi tarafından denetlenen finansal tablolar hakkında yazılan raporun 

gerçekliği ve doğruluğunun sağlanabilmesi için yeterli sayıda ve nitelikte kanıtlar 

toplanmalıdır. 

 

Denetim delilleri, kimi zaman denetlenen işletme tarafından düzenlenerek 

denetçiye iletilir. Kimi zamanda delil toplama yöntemleri kullanılarak denetçi 

tarafından elde edilir. Delilleri sağlandıkları kaynaklar bakımından; 

 

 İşletmedeki mevcutların tespit edilmesi için denetçinin tetkikleri sonrasında 

sağlanan deliller (işletme içinde bulunan varlıkların yerlerinin görülerek 

tespit edilmesi ve stok sayımı gibi), 

 İç ve dış mevzuata uygun olarak davranılıp davranılmadığını anlayabilmek 

için denetçinin araştırmaları ve gözlemleri sonrasında toplanan uygunlukla 

ilgili deliller (kanunlar, yönetmelikler, tebliğler ve yönetim kurulu kararları 

gibi), 
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 Denetlenen işletme dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan elde edilen 

bilgiler, 

 İşletmeden veya işletmeyle iş yapanlardan elde edilen bilgiler, 

 İşletme içinde hazırlanan belge ağırlıklı kanıtlar, 

 İşletme dışından hazırlanarak işletmeye gönderilen ve kuruluşta saklanan 

belge ağırlıklı kanıtlar (banka hesap özetleri, faturaları vb), 

 Doğrudan denetçiye gönderilen işletme dışı kaynaklar tarafından düzenlenen 

belgesel kanıtlar olarak ayrılmaktadırlar. 

Denetçi tarafından elde edilen analitik kanıtlara  bir takım sınıflamalar yapılır 

(www.arsivbelge.com) 

2.10.3.Raporlama Standartları 

Denetçi, işletmedeki denetim işleminin bitmesi sonrasında denetim raporu 

düzenlemektedir. Denetçinin denetim raporu düzenlerken uymak zorunda olduğu 

standartlar bütününe raporlama standartları denilmektedir 

 

Raporlama standartları dört başlık altında incelenmektedir. 

2.10.3.1. Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine Uygunluk Standardı  

 

Denetçi,  Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine Uygunluk Standardına 

göre işletmenin finansal tablolarının genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun 

olup olmadığını inceler. 

 

İşletmeler finansal tabloların sağlıklı olup olmadığının belirtilmesinde 

muhasebe ilkeleri anahtar konumundadır. Bu nedenle denetçiler işletmenin iddiaları 

ile muhasebe ilkelerini karşılaştırırken çok dikkatli olmalıdır. İlkelerde sapmalar 

varsa denetçiler bunları önem düzeyine göre denetim raporlarında belirteceklerdir. 

Sonuç olarak bu sapmaların önemliliği, denetçinin işletmenin finansal tabloları 

hakkında görüşünü oluşturmasında temel dayanak olacaktır.(Bozkurt, 2000: 41) 

 

Düzenlenen Denetim Raporlarında müşterinin mali tablolarının genel kabul 

görmüş muhasebe ilkelerine doğrultusunda hazırlandığı belirtilmelidir. Böylelikle 

şirketin faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak hesaplarının defter ve belgelerine doğru 
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ve eksiksiz olarak kayıt altına alındığı ve finansal tablolara aynı şekilde aktarılıp 

aktarılmadığı konusuna yer verilmeli, oluşacak olan olumlu ya da olumsuz bir görüşe 

varmalıdır. Denetçi bu görüşünü, yapmış olduğu denetim çalışmaları sırasında elde 

ettiği denetim kayıtlarına dayanak teşkil eden, denetim kanıtları vasıtasıyla açıklar ve 

denetim raporunda yer verir. (Akbıyık ,2005 :62) 

2.10.3.2. Tutarlılık Standardı 

 

Muhasebenin temel ilkelerinden biri olan tutarlılık kavramı kapsamında, 

işletmenin kayıtları tutulurken kullanılan yöntemlerin diğer kayıtlar içinde aynı 

şekilde uygulanmasını içerir. Bu açıdan bakıldığında bu standarda devamlılık 

standardı da denilmektedir. 

 

 Tutarlılık standardı kapsamında denetçi, denetim raporunda işletmenin 

muhasebe kayıtlarını yaparken kullandığı yöntemlerin her kayıt için aynı olduğunu 

belirtmelidir. Bu sayede devamlılık arz eden kayıtlar geçmiş dönemlerle 

karşılaştırılabilir ve yorumlanabilir olmaktadır. Eğer kullanılan yöntem diğerler 

işlemler için kullanılanlardan farklıysa finansal tabloların dipnot kısmında belirtildiği 

gibi denetçinin de bu durumu raporda belirtmesi gerekir. (Başpınar ,  2005) 

2.10.3.3. Tam Açıklama Standardı 

 

Muhasebenin temel kavramlarından biri olan tam açıklama standardına göre 

finansal tablolarda yer alan kayıtları düzenlenirken, bu tablolardan yararlanacak 

ortaklar, yatırımcılar ve kredi verenler gibi üçüncü kişi ve kuruluşların doğru karar 

almalarını sağlamak adına, bu tablolarda yer alan bilgilerin açık, anlaşılır ve yeterli 

olmasıdır.Tam açıklama standardına kapsamında denetçi raporunu düzenlerken 

finansal tablolarda yer alan bilgilerin tam açıklama kavramına göre yeterli olup 

olmadığını inceler. Eğer bilgileri yetersiz bulursa bu durumu denetim raporunda 

belirtir. 

2.10.3.4. Görüş Bildirme Standardı 

  

Denetçinin görüş bildirme safhası denetim faaliyetinin son aşamasıdır. 

Denetçi tarafından incelenen finansal tabloların sonrasında düzenlenen denetim 

raporunun sonuç kısmında görüşünü belirtir. Bu görüş;  
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 Olumsuz Görüş 

 Görüş Bildirmekten Kaçınma 

 Şartlı Görüş 

 Olumlu Görüş olarak dört ayrı şekilde açıklanabilir. 

 

Denetçi tarafından incelenen finansal tablolarda ve işlemlerde herhangi bir 

olumsuzluk yoksa denetçi denetim raporunda olumlu görüş bildirir. Olumsuz bir 

kanıya varılması durumunda denetçi olumsuz görüşünü denetim raporunun sonuç 

kısmında açıklar. Eğer görüş açıklayamama nedenleri varsa bu sebeplere raporunda 

ayrıca ayrıntılı bir şekilde yer vermelidir. (Akbıyık ,2005 :63) 

 

Şartlı görüş bildirimini gerektiren şey, kabul edilebilir, telafi edilebilir 

hataların kabul edilmeyecek kadar artmasıdır. Hataların düzeyinin genel görünümü 

bozacak ciddiyette bir etkiye sahip olduğu düşünülüyorsa, bu düzeydeki hata önemli 

kabul edilir. Şartlı görüş belirtilmesi iki temel sebepten kaynaklanır. Belirsizlik şu 

durumlarda ortaya çıkabilir: Denetçi denetim çalışmasını tamamlayabilmek için 

gerekli bütün bilgi ve açıklamaları elde edememiştir veya denetçinin elde ettiği 

bilgiler kendisini objektif bir sonuca ulaştıracak kalitede değildir. Hesaba katılan 

veya çıkarılan herhangi bir şeyle ilgili olarak kurumla denetçi arasında fikir ayrılığı 

olması durumunda uyuşmazlık nedeniyle şartlı görüş belirtilir. Muhasebe kurallarının 

yanlış uygulanması, muhasebe standartlarına uygun hareket edilmemesi, hesapta yer 

alan rakamların miktarları bakımından anlaşmazlık olması ya da yasalara ve diğer 

düzenlemelere aykırı hareketler nedeniyle hatalı ödemeler veya tahsilatlar 

yapılmışsa, denetçi uyuşmazlık nedeniyle şartlı görüş bildirir. (Gülen, 1998) 

2.10.4. Denetimin Basamakları, Bağımsız Denetimin Akışı Ve Denetim 

Standartları Arasındaki İlişki 

Denetimin basamakları, bağımsız denetimin akışı ve denetim standartları arasındaki 

ilişki aşağıda gösterilmiştir. 
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Tablo 2.1. Denetimin Basamakları, Bağımsız Denetimin Akışı Ve Denetim 

Standartları Arasındaki İlişki 

 

Bağımsız Denetimin Akışı Denetim Standartları Denetimin 

Basamakları 

1-Müşteri Seçilmesi Kabul 

Edilmesi 

a-Müşteri Kabul Politikası 

Işığında Gerekli Bilgilerin 

Toplanması 

b-Bir Önceki Denetçi İle 

Görüşme 

c-Denetim Sözleşmesinin 

İmzalanması 

1 -Genel Standartlar. 

a- Mesleki Dikkat ve Özen 

b- Bağımsızlık ve Tarafsızlık 

c- Mesleki Eğitim ve Uzmanlık 

  

2-Planlama Safhası. 

 a-Denetim Planlaması ve 

Gözetim 

 b-İç Kontrol Yapısının Tetkiki 

2-Planlama Safhası. 

 a-Denetlenen İşletme Hakkında 

Bilgi Toplama. 

 b-Denetim Çalışmalarını 

Bölümleme. 

c-İç Kontrol Sistemini 

Değerlendirme.  

d-Önemlilik Düzeyini Tespit Etme.  

e-Denetim Riski Düzeyini Tespit 

Etme. 

 f-Denetim Amaçlarını Tayin Etme.  

g-Denetim Programının Taslağını 

Yapma.  

h-Zaman Planlaması. 

 ı-Emek Planlaması. 

1-Olanı 

Belirlemek. 

3-Yürütme (Uygulama). Safhası. 

 a-Denetim Programının 

Hazırlanması.  

b- Çalışma Kağıtlarının 

Oluşturulması.  

 c- Denetim Çalışma Dosyasının 

Hazırlanması.  

d-Bulguların Düzenlemesi.  

e-Delillerin Tetkiki. 

 f-Bağımsız Denetim 

Tekniklerinin Uygulanması.  

g-Tahlillerin Yapılması. 

h-Denetimin Sonlandırılma.  

ı-Önerilerin Tayin Edilmesi. 

c- Yeterli Sayı Ve Nitelikte Delil 

Toplama Standardı 

2-Olması 

Gerekenle 

Karşılaştırma 

 

 3-İkisi 

Arasındaki 

Sapmaları 

Tespit Etme. 

4-Raporlama Safhası 

a-Denetimi Tamamlama 

Çalışmaları  

b- Sonuçların Değerlendirilmesi  

c-Denetim Raporunun 

Düzenlenmesi 

3.Raporlama Standartları 

a- Genel Kabul Görmüş Muhasebe 

İlkelerine Uygunluk Standardı  

b- Tutarlılık Standardı  

c- Tam Açıklama Standardı  

d-Görüş Bildirme Standardı 

4-Bir Yargı 

veya Sonuca 

Ulaşmak 

(Kaynak: Erdoğan, M. (2002). Muhasebe, Denetim Ve Bağımsız Denetimin Gerekliliği, 

Doğuş Üniversitesi Dergisi Sayı: 5, Yıl: 2002, Erişim Tarihi: 24 Nisan 2015 http://www.dt-

audit.com/dosyalar/Kutuphane/MUHASEBE,%20DENET%C4%B0M%20VE%20BA%C4

%9EIMSIZ%20DENET%C4%B0M%C4%B0N.pdf)  

http://www.dt-audit.com/dosyalar/Kutuphane/MUHASEBE,%20DENET%C4%B0M%20VE%20BA%C4%9EIMSIZ%20DENET%C4%B0M%C4%B0N.pdf
http://www.dt-audit.com/dosyalar/Kutuphane/MUHASEBE,%20DENET%C4%B0M%20VE%20BA%C4%9EIMSIZ%20DENET%C4%B0M%C4%B0N.pdf
http://www.dt-audit.com/dosyalar/Kutuphane/MUHASEBE,%20DENET%C4%B0M%20VE%20BA%C4%9EIMSIZ%20DENET%C4%B0M%C4%B0N.pdf
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2.11. Bağımsız Denetim Süreci  

 

İşletmeler bağımsız denetim faaliyetlerini yasal zorunluluk dışında işletme içi 

veya dışı kullanıcılara bilgi vermek amacıyla yerine getirmektedirler. 

 

Denetim risklerini azaltmak adına denetim kuruluşları, müşteri kabul edilmesi 

ile başlayan ve denetim raporunun teslim edilmesiyle sonuçlanan denetim sürecinde 

işletmenin daha iyi tanınması, işletme faaliyetlerinin detaylı incelemesi, işletme iç 

kontrol yapısının değerlendirilmesi ve işletme risk yönetimi uygulamalarının 

değerlendirilmesini etkin şekilde yapmak zorundadır. Aksi takdirde denetim 

sürecinde yapılan hatalar, gerçekleştirilmeyen analizler ve eksik veya yanlış risk 

değerlendirmeleri, denetim görüşünün hatalı bildirilmesine sebep olacaktır.( Kishalı, 

Güner, Pehlivanlı , 2013) 

 

Bağımsız denetim sürecini bir binaya benzetmek mümkündür. Sağlam bir 

binanın inşa edilebilmesi temelinin sağlam şekilde atılmasıyla sağlanmaktadır. 

Denetimde temelin atılması, genel ilkelerin ortaya konması ve denetçi tarafından 

benimsenmesi olaylarıyla başlar. Müşteri kabul prosedürleri bir binanın kapısı ve 

girişi niteliğindedir. İşe başlamadan önce denetim çalışması isteğinde bulunan 

işletme ile ilgili gerekli bilgilerin elde edilmesi ve denetim çalışması için risk 

açısından kabul edilebilirliğinin ve denetim şirketinin yeterli kaynağının olup 

olmadığının değerlendirilmesi gerekir. Müşteri kabul edilmesinden sonra denetim 

sözleşmesi imzalanır ve böylece çalışmalara başlanır. İlk aşamada planlama ve 

denetlenecek işletmeyi daha iyi tanımak adına çeşitli çalışmalarla yapılır. Sonrasında 

bu planlama dâhilinde gerekli delil toplama teknikleri uygulanır. Toplanan delillerin 

değerlendirilmesi ve eksiklerin tamamlanmasının sonrasında raporlama aşamasına 

gelinir. Yapılan çalışmalar sonrasında bulunan delillere uygun biçimde denetçi 

raporu düzenlenir. Ancak kalite kontrol prosedürlerinin sona ermesiyle birlikte 

çalışmaların tamamlanması binanın çatısının inşa edilmesine benzetebiliriz.  
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Şekil 2.1 Denetim Apartmanı 

 

 

 

(Kaynak: Şavlı, T. (2011). Uluslararası Denetim Standartları Kapsamında Bağımsız 

Denetim Süreci, Muhasebe Denetimi Sempozyumu Bildirileri, Erişim Tarihi:20 

Aralık 2015  

http://archive.ismmmo.org.tr/docs/Sempozyum/10/TR/TUBASAVLI.pdf) 

 

Denetim süreci dört basamaktan oluşmaktadır. İlk aşama müşteri seçilmesi ve 

işin onaylanması olup ardından denetim faaliyetleri planlanır. Planlanan denetimi, 

denetim programının yürütülmesi aşaması izler. Son olarak denetim tamamlanıp 

rapor hazırlanır. 

2.11.1. Müşteri Seçimi Ve İşin Kabul Edilmesi  

Müşteri seçimi ve işin kabul edilmesi üç aşamadan oluşmaktadır. Bunlar 

aşağıdaki gibidir. 

 

Kalite Kontrol 

Tamamlama Raporlama 

Kanıt Toplama Kanıt Toplama 

 

Denetim 

Planı 

İşletmeyi 

Tanıma 

Müşteri 

Kabulü 

Raporlama 

Riske Karşılık 

Verme 

Risk 

Değerlendirme 

Genel İlkeler 

http://archive.ismmmo.org.tr/docs/Sempozyum/10/TR/TUBASAVLI.pdf
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 Müşteri kişi veya işletmelerin denetim işlerinin alınması doğrultusunda 

gereken bilgilerin elde edilmesi 

 Daha önce denetim yapan kişi veya kurumla görüşme. 

 Denetim sözleşmesinin imzalanması. 

2.11.1.1.Müşteri Kabul Politikası Işığında Gerekli Bilgilerin Toplanması 

 

Müşteri şirket, denetçi açısından riskler taşımaktadır. Bu sebeple denetçi işi 

almadan önce müşteri şirket hakkında gerekli bilgileri toplar. Bu bilgiler 

doğrultusunda eğer risk taşıyorsa denetim talebini reddeder. Eğer olumlu bir görüş 

elde edilirse işi kabul etme yoluna gidilir. 

 

Müşteri işletmeyi tanıma aşamasında aşağıda sıralanan işlemler yapılır: 

 

 İşletmenin faaliyette bulunduğu sektör hakkında bilgi toplanır. 

 İşletmenin geçmişi incelenir 

 Diğer kurumlarla olan ilişkisi incelenir. Özellikle devlet kurumlarıyla olan 

ilişkileri gözden geçirilir 

 İşletmenin finansal tabloları gözden geçirilerek mali durumu hakkında bilgi 

sahibi olunur. 

 Üst düzey yöneticilerin onurlu ve güvenilir olup olmadıkları ve ilişkileri 

incelenerek denetim faaliyetine bakışları hakkında fikir edinilir. 

 Denetimin ne sebeple yapılmak istenildiği öğrenilir. 

 İşletmede bağımsız bir çalışma yapılıp yapılmayacağı hakkında araştırma 

yapılır. (Bozkurt, 2000:88) 

2.11.1.2.Bir Önceki Denetçi İle Görüşme 

 

Denetim işlemlerinin müşteri seçme aşamasında denetlenecek müşterinin yeni 

bir müşteri mi yoksa önceden denetim işlemi yapılmış bir müşteri mi oldu önemlidir. 

Eğer yeni bir müşteriye denetim faaliyeti hizmeti verilecekse bir önceki denetçi ile 

görüşülebilir.  

 

Denetçi şirket açısından en güvenilir bilgi alma yöntemlerinden biri de bir 

önceki denetçi ile görüşmedir. Bu sayede müşteri şirket hakkında daha kolay bilgi 
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edinilebilir. Denetçinin, önceki denetçiyle görüşebilmesi için müşteri işletmeden izin 

alması gerekir. 

 

Denetçi, Önceki denetçiden şirketin izin vermesi durumunda aşağıdaki 

bilgiler elde etmeye çalışır: 

 

 Denetçinin işine son verilmesinin veya ayrılmasının sebebi 

 Yöneticilerin dürüstlüğü hakkındaki görüşleri 

 İşletmenin muhasebe sistemindeki hatalar hakkındaki görüşleri 

 Çalışmalarının engellenip engellenmediği 

 Çalışırken karşılaştığı olağandışı durumlar(Bozkurt, 2000:88) 

2.11.1.3.Denetim Sözleşmesinin İmzalanması 

 

Denetçinin, işletme hakkında bilgi toplamasından sonra işi kabul edip 

etmeyeceği konusunda kararını net biçimde verir. Bunun aka bininde işi kabul ettiyse 

durumu firmaya bildirir ve ortaklaşa şekilde bir takım unsurlar belirlenerek denetim 

sözleşmesi imzalanır. Denetim sözleşmesinde ücret ve bu ücretin ne şekilde 

ödeneceği, denetimin başlama ve bitiş tarihi, raporun teslimi için belirlenen tarih, 

denetimin hedefi, içeriği ve sebepler yer almaktadır. 

 

2.11.2. Denetim Planlanması  

Denetim sözleşmesi imzalandıktan sonra denetçi öncelikle işletmeyle ilgili 

bilgileri toplama yoluna gider. Toplanan bilgiler ışığında yapacağı çalışmaların genel 

planlamasını yapar. 

2.11.2.1.Denetlenen İşletme Hakkında Bilgi Toplama 

 

Denetçinin işletmeyi denetleyebilmesi için öncelikle işletme hakkında bilgi 

edinmesi gerekir. Gerekli bilgileri toplayan denetçi, işletmenin finansal tablolarını 

daha net inceleyebilir. Bu açıdan işletmenin aşağıda yer alan konular hakkında bilgi 

elde edebilir. 
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 İmalatın cinsi ve diğer hizmetler 

 İşletmenin yapısı 

 Öz sermaye yapısı 

 Pazarlama ve dağıtım metotları 

 İşletmenin sektörü  

 Merkez- Şube yapısı 

 Stok değerleme metotları (Bozkurt, 2000:94) 

2.11.2.2.Denetim Çalışmalarını Bölümleme 

 

Bağımsız denetçi finansal tabloların denetim çalışmasını, finansal tabloları 

daha küçük birimlere bölerek yürütebilir. Bu bölümleme, denetim ekibindeki farklı 

çalışanlara farklı görevler verilmesiyle yürütülebilir. Böylece her birim, her birinden 

ayrı olarak denetlenir. Her birimin denetim işlemi tamamlandığında finansal tablolar 

hakkında bir sonuca ulaşılabilir. Denetim çalışmasının bölümlenmesinde farklı 

yöntemler vardır. Geleneksel yaklaşıma göre finansal tablolar sınıflanmasına göre 

yapılan sınıflandırmadır. Bilanço ve gelir tablosundaki kalemlerin tek tek 

incelenmesi genellikle verimsiz bir yöntemdir. Çünkü stoklar ve satılan malın 

maliyeti gibi birbiriyle ilgili hesapların yinelenen denetim çalışmalarının yapılması 

gerekecektir.1980’li yıllardan itibaren bilanço ve gelir tablosu hesaplarından birbirini 

etkileyen kalemler ve bunlarla alakalı işlemlerin aynı birimde kabul edilmesi 

yaklaşımı benimsenmiştir. Bu yaklaşım, hem kontrol testlerinin hem de maddi 

doğruluk testlerinin uygulanmasında kullanılır. (Kepekçi, 2004: 43) 

 

2.11.2.3.İç Kontrol Sistemini Değerlendirme 

 

Son yıllarda hata, hile ve yolsuzluklardan kaynaklanan işletme iflaslarının 

artması sonucu denetim faaliyeti dünya çapında önemini giderek artırmıştır. Bununla 

birlikte giderek daha da karmaşık hale gelen işletme yapısı sonucu güvenilir bilgi 

elde etme konusundaki zorluklar gün yüzüne çıkmıştır. Bütün bunların sonucunda iç 

kontrol kavramı oluşmuştur. 
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İç kontrol sistemi genel olarak finansal tabloların güvenilirliğini, işletmenin 

kaynaklarının korunmasını, işletme faaliyetlerinin etkin ve verimli olmasını ve 

işletmenin mevzuat sistemine uygun olup olmadığını araştıran sistemdir. 

 

Beş tane bağımsız meslek kuruluşunun birleşmesiyle oluşan COSO, iç 

kontrolün firmalar açsından önem kazanmasına yardımcı olmuş ve firmalarsa sürekli 

uygulanan bir denetim türü olmasını sağlamıştır. Dünya çapında bilinen COSO İç 

Kontrol Modelini gerçekleştirerek faaliyetlerin sistematik şekilde kontrolü, 

tehlikelerin göz önüne alınmasını ve firmanın kontrol edilebilmesi adına bir kısım 

tasarlamalar yapılmasını sağlamıştır.  (Türedi, Gürbüz, Alıcı, 2014) 

 

COSO raporunda iç kontrolü “Organizasyonların yönetim kurulu, yöneticileri 

ve çalışanları tarafından etkilenen, faaliyetlerin etkililiği ve verimliliği, finansal 

raporlama sisteminin güvenilirliği ile kanun ve düzenlemelere uygunluğun elde 

edilmesinde gereken makul güvenceyi sağlamak için tasarlanan bir süreçtir." 

şeklinde tanımlanmaktadır. 

 

İşletme için iç kontrol unsuru göz önüne alındığında asıl amacı işletmeye 

yararlı olmaktır. Bu doğrultuda denetçiler de işletmenin iç kontrol yapısından etkin 

biçimde faydalanmaktadırlar.  

 

2.11.2.4.Önemlilik Düzeyini Belirleme 

 

İşletmenin finansal tabloları hazırlanırken bir kısım hatalar ve düzensizlikler 

meydana gelmektedir. Denetçinin görevi ise bu tablolardaki hataları ve 

düzensizlikleri tespit etmeye yöneliktir. Ancak her hata dikkate alınmaz. Bu konuda 

önemlilik kavramı devreye girmektedir. Denetçi, finansal tabloları denetleme 

aşamasında finansal tablo kullanıcılarının kararlarını etkilemeyecek düzeyde küçük 

hataları göz ardı ederek işlem yapmaz. Eğer hata veya düzensizlikler denetçinin göz 

ardı edemeyeceği kadar büyükse denetçi gerekli prosedürleri uygular. 

 

Denetçi tarafından tespit edilen önem düzeyi yüksek hatalar öncelikle 

müşteriye iletilir. Müşteri yanlışlığı kabul edip düzeltebilir. Eğer müşteri hatayı 
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düzeltmeyi kabul etmezse bağımsız denetçi raporunda olumsuz görüş ya da şartlı 

görüş bildirebilir. 

 

Finansal tablolardaki hataların büyüklüğü işletme büyüklüğüne göre de ele 

alınabilir. Büyük işletmelerdeki hata düzeyi ile küçük işletmelerdeki hata düzeyi aynı 

olmaz. Aynı tutardaki hatalar büyük işletmelerde göz ardı edilebilirken aynı 

büyüklükteki hata, küçük bir işletmenin finansal tablosunda daha büyük aksaklıklara 

yol açacağından göz ardı edilemez. 

2.11.2.5. Riski Düzeyini Belirleme 

 

Finansal tabloların denetimi ile ilgili olarak iki risk kavramı vardır. Bunlar; 

denetim riski ve işletme riskidir. 

2.11.2.5.1.Denetim Riski 

 

Mali tablolarda büyük hatalar olmasına karşın, denetçi tarafından mali 

tabloların doğru ve güvenilir olduğu görüşüne ulaşması olumlu görüş bildirmesi 

riskidir.Denetim riski de üç tür riskin oluşumudur. 

 

 Bulgu Riski  

 Yapısal Risk 

 Kontrol Riski 

2.11.2.5.1.1.Yapısal Risk  

 

İç kontrol düzenini meydana getiren yöntemlerin olmadığı düşünüldüğünde, 

belirli yapısal özelikleri sebebiyle hesaplardan arda kalanların büyük hatalardan 

etkilenebilme olasılığıdır. (Kepekçi, 2004: 46) 

2.11.2.5.1.2.Kontrol Riski 

 

İç kontrol düzenini oluşturan yöntemlerle tespit edilemeyecek yanlışların 

bulunması riskidir. (Kepekçi, 2004: 46) 
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2.11.2.5.1.3.Bulgu Riski  

 

Finansal tablolarda yer alan mühim bilgi hatalarını denetçinin denetim 

yöntemleriyle tespit edememesidir.  (Kepekçi, 2004: 46) 

2.11.2.5.2.İşletme Riski 

 

 Finansal tabloların denetimiyle alakalı denetim yapanların veya denetim 

yapılan işletmenin bir davadan ya da yalan yanlış rivayetlerden meslek 

uygulamasının zarar görmesi riskidir. Denetim genel kabul görmüş muhasebe 

ilkelerine uygun olarak yapılsa da işletme riski ortaya çıkabilir. 

  

Bu risk denetim şirketinin gerçekleştirdiği denetim sonucunda 

karşılaşabileceği risktir. İşletme riski, denetlenen şirket açısından işletmenin 

gelecekte mevcut karlılık düzeyini etkileyecek, işletmenin sürekliliğini tehlike altına 

alacak beklenmedik olaylar kastedilmektedir. Olumlu durumlardan da 

yararlanamamak da olumsuzluklarla karşılaşmak kadar bir risk taşımaktadır. İşletme 

riskleri de kendi içinde üçe ayrılır;  

 

 Genel Dışsal Riskler 

 Faaliyet Riskleri 

 Finansal Riskler 

 

2.11.2.5.2.1.Genel Dışsal Riskler 

 

 Politik Gelişmeler 

 Doğal Afetler 

 Teknolojik değişiklikler 

 Kanuni Yükümlülükler  (http://aof-ders-notlari.blogspot.com.tr/) 

 

2.11.2.5.2.2.Faaliyet Riskleri 

 

 Politik Gelişmeler 
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 Tedarik riskleri 

 Üretim riskleri 

 Tedarik riskleri (http://aof-ders-notlari.blogspot.com.tr/) 

 

2.11.2.5.2.3.Finansal Riskler 

 

 Likidite riskleri  

 Müşterilerin kredi notları 

 Pazar ücretleri (http://aof-ders-notlari.blogspot.com.tr/) 

 

2.11.2.5.2.4.Kurumsallaşamama Riskleri 

 

 İletişim kültürü 

 Örgütlenme Riskleri 

 Yönetim riskleri 

 İletişim yapısı (http://aof-ders-notlari.blogspot.com.tr/) 

 

2.11.2.6.Denetim Amaçlarını Belirlenmesi 

 

Denetim işleminin temel maksadı eksiksiz olarak finansal tabloların genel 

kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluğunun araştırılmasıdır. 

 

Denetimin amaçları aşağıdaki şekildedir: 

 

 Bütünlük; bilanço tarihindeki işletmenin bütün varlıklarını ve kaynaklarını 

bilançoda yer almalıdır. Mali tablolarda bulunan tüm varlık ve kaynaklar kayıt 

dışında bırakılmamalıdır. Dönem içinde meydana gelen bütün gelir ve gider 

kalemleri bulunmalıdır. 

 

 Sahiplik ve Yükümlülükler; bilançoda bulunan borç ve alacaklar işletmenin 

adına olmalıdır. Şirket sahibinin olmayan fakat şirketin zilyetliğinde yer alan 

varlıklar bilançoda yer almamalıdır 
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 Gerçeklik; bilançodaki varlıklar ve kaynaklar belirtilen şekilde gerçekten 

bulunmalıdır. İşletmede bulunmayan varlıklar ve kaynaklar finansal tablolarda 

işletmede bulunmuş gibi yer almamalıdır. Gerçek olmalıdır ve gerçek olmayan bilgi 

ve kayıtlar mali tablolarda yer almamalıdır. 

 

 Zamanlılık; işletmede gerçekleşen faaliyetlerin meydana geldiği dönemdeki 

muhasebe kayıtlarında bulunmalıdır. 

 

 Kayıtsal Doğruluk; muhasebe kayıt işlemlerinin olması gereken hesaplara, 

hesapların yerlerine ve olması gereken tutarlarda yazılmasıdır 

 

 Değerleme ve Gidere Dönüştürme; varlıklar ve kaynaklar, kazanç ve 

masraflar finansal tablolarda uygun miktarlarda kayıt edilmelidir. Bütün hesapların 

değerlemesi için VUK’ nun değerleme hükümleri ve genel kabul görmüş muhasebe 

ilkeleri uygulanmalıdır. 

 

 Açıklama; finansal tablolarda ve dipnotlarındaki bilgilerin yeterli biçimde 

açıklanması gerektiğini belirtir. 

 

 Sınıflandırma; hesap kalemlerinin Tek Düzen Hesap Planına uygun doğru 

hesaplarda yer almasıdır. (http://aof-ders-notlari.blogspot.com.tr/) 

 

2.11.2.7.Denetim Programının Taslağını Yazma 

 

Denetim çalışması sırasında uygulanacak denetim prosedürlerinin listesi, 

denetim çalışması sırasında uygulanacak denetim programını oluşturmaktadır. 

Denetim programları, işlemlerin test edilmesinde, analitik prosedürlerin 

uygulanmasında, hesap kalanlarının kontrol edilmesinde kullanılmak üzere 

hazırlanır.  

 

Denetim taslağını yazmanın başlıca yararları şunlardır: 

 

 Denetim çalışmasının eşgüdümü ve gözlemlenmesi için temel teşkil eder. 
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 Denetimde harcanan zamanın kontrol edilmesini sağlar. 

 Denetçi yardımcılarına denetim çalışmasının yürütülmesinde yardımcı olur. 

 Gerekli denetim planın yapıldığını ve denetim sırasında yapılan işlerin 

kaydedildiğini kanıtlar. 

 Her denetim prosedürünün uygulanmasıyla ile ilgili yardımcıların 

sorumluluklarını belirler. 

 Denetimde iş bölümünün uygulanmasına yardımcı olur. 

 Denetimin her alanında denetim prosedürlerini belirler. (Kepekçi, 2004: 60) 

 

2.11.2.8.Zaman Planlaması 

 

Denetim planlaması aşamasında denetçi zaman planlaması yapar. Denetçi 

zaman planlamasını yazılı olarak yapar. Bu sayede etkin ve verimli bir biçimde 

çalışma sağlanır, maliyetler azalır ve zaman kaybı önlenmiş olur. 

 

Genel olarak finansal tablolar yıllık olarak düzenlenir. Bu sebeple denetim 

süreci ilgili yılın başından itibaren başlar ve ilgili yılın kapanmasından sonra da 

devam eder. Bu duruma göre denetim çalışmalarının zamanı iki ana gruba ayrılabilir; 

 

 Dönem İçi Denetim Çalışmaları 

 Dönem Kapandıktan Sonraki Denetim Çalışmaları 

 

Genellikle denetim planlaması dönem içinde, denetimin yürütülmesi ve 

raporun düzenlenmesi ise dönem kapandıktan sonraki denetim çalışmaları içerisinde 

yer alır. Ancak bazı denetim çalışmalarının dönem içinde yapılmasına imkan 

bulunmamaktadır. Dönem kapandıktan sonra yapılan denetim çalışmaları, dönem 

içinde yapılan denetim çalışmalarından daha güvenlidir. (Bozkurt, 2000 :188) 

 

2.11.2.9.Emek Planlaması 

 

Denetim planlaması aşamasında sorumlu olan denetçi kendi denetim ekibini 

kurar. Denetim ekibi oluşturulurken deneyim, çalışma standartları ve kişilerin bilgi 

ve becerileri dikkate alınır. 
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Genel olarak denetim ekibinde şu personeller bulunur: 

 

 Bağımsız Baş Denetçi: Bir bağımsız denetim firmasının ortağı olup 10 yıl 

üzeri denetim tecrübesine sahiptir. Denetim ekibini kurarak görev dağılımı yapar. 

Denetim raporunun hazırlanmasında sorumlu olan kişidir. 

 

 Yönetici Denetçi: En az 5 yıl deneyime sahip denetim çalışmalarını 

yürütülmesi konusunda görevli kişidir. 

 

 Kıdemli Denetçi: 3 ile 5 yıl arasında deneyime sahip olup denetim 

alanlarında fiilen çalışan kişilerdir. 

 

 Denetçi Yardımcıları: Genellikle 3 yıla kadar deneyime sahip olan 

kişilerdir. Kıdemli denetçinin yanında çalışarak kendilerine görev verilen işleri 

yaparlar. (Bozkurt, 2000: 192) 

 

2.11.3. Denetim Programının Yürütülmesi  

Denetim işleminin bu aşaması hazırlanan denetim programının uygulamaya 

konduğu safhadır. Denetçi bu bölümde denetim raporunu hazırlaması için gerekli 

kanıtları toplayarak bu kanıtları değerlendirir. 

 

2.11.3.1.Denetim Programının Hazırlanması 

 

Denetimi programı denetçinin yapacağı işleri gösteren, denetim planının 

yazılı şekle getirilmiş somut halidir.  

 

Denetim programının denetim çalışmalarına yönelik önemli yararları 

bulunmaktadır. Bunlar aşağıda sıralanmıştır: 

 

 Denetim anında gerçekleştirilecek işlemlerin taslağını oluşturur.   

 Denetim yapan personel için dengeli bir iş bölümü yapabilme olanağı sağlar. 
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 Zaman açısından tasarruf sağlar. 

 Denetim çalışmalarının eksik olmasına olanak sağlar. 

 Bir denetim elemanının başladığı çalışmayı başka bir denetim elemanı 

bitirebilir . 

 Ekip başlarının işleri düzgün şekilde nezaret edebilmelerini sağlar. 

 Denetim sonrasında gerçekleşebilecek soruşturmalarda delil olarak 

kullanılırlar. 

 Sonraki zamanlarda gerçekleştirilecek denetim faaliyetlerine destek olur. 

 Denetçilerin genel kabul görmüş muhasebe standartlarına uygun işlem 

yapmalarını sağlamaktadır. (Bozkurt, 2000: 188) 

 

2.11.3.2.Çalışma Kâğıtlarının Düzenlenmesi 

 

Denetçi tarafından yapılan bağımsız denetim sırasında denetçi bir takım 

kanıtlara ihtiyaç duyar. Denetim raporunun hazırlanması için bu kanıtların tetkik 

edilmesi gerekmektedir. Denetçinin hazırladığı bu kanıtları ve denetim çalışmalarını 

kaydettiği kâğıtlara çalışma kâğıdı denilmektedir. 

 

Çalışma kâğıtları denetim raporuna esas teşkil etmekle beraber denetimin 

daha düzenli, güvenilir ve sağlıklı bir biçimde devam etmesini sağlayarak denetçiye 

destek olur. 

 

Çalışma kâğıtları, müşteri işletmenin kayıtları ile denetçinin denetim raporu 

arasındaki bağı sağlayan araçlardır. Denetim raporunu hazırlayabilmek, denetimin 

kapsamını belgelendirmek, meslek özen ve dikkat standardına uygun hareket ettiğini 

kanıtlayabilmek adına denetçinin tam ve yeterli sayıda çalışma kâğıdına sahip olması 

gerekir. (Haftacı, 2014:116) 

 

2.11.3.3.Denetim Çalışma Dosyasının Hazırlanması 

 

Denetim sırasında denetçi tarafından düzenlenen çalışma kâğıtlarını belirli bir 

sisteme göre dosyalarlar. Çalışma kâğıtlarının bulunduğu dosyaya çalışma dosyası 

denilmektedir. Çalışma kâğıtlarının dosyalanması da iki şekilde olmaktadır. 
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 Sürekli Dosya: Aynı müşteri ile uzun süreli çalışma durumunda söz konusu 

müşteriye yeniden kullanılabilecek çalışma kâğıtlarının bulunduğu dosya açılır. Bu 

dosyaların kullanılmasıyla dönemler itibariyle değişmeyen konularda tekrar çalışma 

kâğıdı düzenlenmesi gereği ortadan kalkar. Her yıla ait cari döne kanıtları, 

amaçlarına hizmet ettikten sonra dosyalanıp kaldırıldığı halde bu dosya yıldan yıla 

kullanılabilen hazır bilgi kaynağıdır. Bu dosyada yer alan sürekli kullanılan belgeler 

şunlardır: 

 

 Şirket sözleşmesi, tüzüğü veya yönetmeliği kopyaları 

 Kira sözleşmeleri gibi uzun vadeli sözleşme kopyaları 

 İşletmenin geçmişine, pazarlarına ve ürünlerine yönelik bilgiler 

 Genel kurul, Yönetim kurulu ve denetim komitesine ait önemli toplantıların 

tutanaklarının örnekleri 

 Öz sermaye, dağıtılmamış karlar, ortaklık sermayesi gibi kalanları birkaç yıl 

nakledilen hesapların listesi  

 Önceki yılların finansal tablolarının ve denetim raporlarının örnekleri 

 

 Cari Dosya: Yıllık çalışma dosyası olarak da adlandırılır. Cari yılda yapılan 

işlerle ilgili verilen ve bilgilerin bulunduğu dosyadır. Bu dosyada denetim yönetimi 

ilgili belgeler ve kanıtlar yer alır.(Çömlekçi, Yılancı, Erdoğan, Önce, Selimoğlu, 

Kaya 2004: 49) 

2.11.3.4.Bulguların Düzenlemesi 

 

Denetçi tarafından hazırlanan denetim raporunda, çalışma kâğıtlarıyla tespit 

edilen bilgi ve bulgulara yer verilir. Denetim raporunun amacına uygun bir şekilde 

tam, doğru ve güvenilir olması, elde edilen bulguların gerçek olmasıyla ve bu 

bulguların doğru bir şekilde sunulmasıyla sağlanır. Mevcut bulgular denetçi 

tarafından belirli bir düzene sokularak denetim raporuna aktarılmak üzere işleme 

alınır. Denetim raporu açısından bu bulgular önemlidir çünkü denetçi elde ettiği bu 

bulgulara kendi görüşünü de katarak tespitler yapar.  
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Elde edilen bulguların bir kısmı denetim açısından önem arz etmeyebilir. Bu 

gibi hallerde denetçi işletme yetkililerine bildirerek bu durumu raporunda izah eder. 

 

2.11.3.5.Delillerin İncelenmesi 

 

Denetim delili, denetlenen bilgilerin önceden belirlenen ölçütlere uygunluk 

düzeyini belirlemek amacıyla denetçi tarafından kullanılan her türlü bilgi, belge ve 

kayıtlardır. Başka bir ifadeyle finansal tabloların genel kabul görmüş muhasebe 

ilkelerine uygun şekilde düzenlenip düzenlenmediği konusunda denetçiyi ikna 

etmeye yarayan her türlü araca denetim kanıtı adı verilmektedir.  (Bozkurt, 2000 :53) 

 

Denetim delilleri, denetlenen işletmenin çalışanlarının ya da üçüncü kişilerin 

yazılı ve sözlü bildirimleri, denetçinin gözlemleri v.b. çok çeşitli şekilde olabilir. 

Denetim amaçlarına ulaşmak için denetçi tarafından yeterli miktarda ve kalitede delil 

toplamak zorundadır. Bu nokta denetimin en kritik noktasıdır. (Karanfiloğlu, 1999) 

 

Denetçi tarafından çeşitli yöntemlere dayanarak toplanan deliller, yeterli 

sayıda ve doğrulukta olduğuna kanaat getirildiğinde bir takım denetim teknikleri 

yardımıyla incelenir. Toplanan delillerin incelenmesi finansal tabloların doğruluğu 

ve güvenilirliği hakkında yargıya varılabilmesini sağlar.  

 

2.11.3.6.Bağımsız Denetim Tekniklerinin Uygulanması 

 

Denetçinin finansal tablolar hakkında görüş bildirebilmesi için yeterli 

düzeyde delil elde etmesi gerekir. Denetim tekniği, denetim yapan kişilerin, kanıt 

sağlamak adına  kullandığı araçlardır. Bağımsız Denetim teknikleri şu şekildedir; 

 

 Belge İnceleme Tekniği Fiziki  

 İnceleme Tekniği  

 Gözlem 

 Doğrulama Tekniği  

 Kayıt Sistemini ileriye ve Geriye Doğru İzleme 

 Analitik İnceleme Tekniği  
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 Yeniden Hesaplama Tekniği 

 Bilgi Toplama (Soruşturma) Tekniği  

 

2.11.3.7.Tahlillerin Yapılması 

 

Bağımsız denetçi tarafından bağımsız denetim teknikleri uygulanarak 

toplanan deliller raporun içeriğini oluşturur. Toplanan delillerin bir sonuca 

bağlanması için denetçi elde ettiği delillere bir takım kriterlere göre tahliller yapar. 

Bu tahliller sonucu denetçinin gözünde işletme hakkında görüşler oluşur. Denetçi 

raporu oluştururken bu görüşleri esas alarak denetim raporunu tamamlar. 

 

2.11.3.8.Denetimin Sonuçlandırılması 

 

Bağımsız denetçi işletmenin finansal tablolarını incelemesi sırasında elde 

ettiği delilleri inceleyerek bir takım görüşler oluşturmaya çalışır. Denetçi tarafından 

bütün deliller incelenmiş ve hala görüş oluşturulamamışsa mevcut durumun denetime 

uygun olmadığına karar verebilir. Bu durumda ilave denetim prosedürleri 

uygulanmalıdır. Tüm prosedürlerin tamamlanması sonucu denetçi görüş elde 

edebilecek aşamaya geldiğinde denetimi sonuçlandırır. 

 

2.11.3.9.Önerilerin Belirlenmesi 

 

Denetçi, işletmenin finansal tablolarını ve finansal durumunu genel kabul 

görmüş muhasebe ilkelerine uygun bir şekilde hazırlanıp hazırlanmadığı konusunu 

tetkik eder. Eğer finansal tabloların büyük ölçüde yanlış olduğuna karar verilirse, 

yanlışların yönetim tarafından düzeltilmesi önerisi denetçi tarafından işletmeye 

iletilir. 

2.11.4. Denetim Tamamlanması Ve Raporlanması  

Denetimin son aşaması olan denetimin tamamlanması ve raporlanması 

safhasında, denetçi elindeki çalışmalarını son defa gözden geçirerek eksik olan 

delilleri toplar ve yarım kalan çalışma kâğıtlarını tamamlar.  
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Denetimin tamamlanması ve raporlanması genel olarak üç aşamada 

gerçekleştirilir:  

a. Denetimi Tamamlama Çalışmaları  

b. Sonuçların Değerlendirilmesi  

c. Denetim Raporunun Düzenlenmesi  (Selimoğlu, Uzay, Uyar, Özbirecikli, 

Arsoy, Başar 2012: 67) 

2.11.4.1. Denetimi Tamamlama Çalışmaları: 

 

Denetim çalışmalarının tamamlanması ve denetim görüşünün 

oluşturulmasıyla ilgili denetçi tarafından gerçekleştirilen bütün çalışmalar kontrol 

edilir. Aşağıda ilgili çalışmalara yer verilmiştir: 

 

 Görüş oluşturabilmek adına yeterince delil toplanıp toplanmadığının kontrol 

edilmesi ve yeniden değerleme gerekiyorsa ek deliller toplanması, 

 Önemlilik ve risk ölçümlerini son defa kontrol edilmesi, 

 Gelecekteki muhtemel belirsizliklerin değerlendirilmesi, 

 Bilânço tarihinden sonraki önemli olayların gözden geçirilmesi, 

 Çalışma kâğıtlarının ve yardımcıların yaptığı işlerin genel kabul görmüş 

denetim standartlarına uygunluk açısından incelenmesi, 

 Müşteri ile ilgili olan kişi ve kuruluşlara yapılan işlemleri belirlenmesi ve 

incelemesi, 

 Denetim programının yapılmamış ya da sona bırakılmış işler olup olmadığı 

açısından kontrol edilmesi, 

 Müşteri işletmeden beyan mektubu alınması.  

 

Müşteri işletmede denetim yapan grubun başındaki uzman denetçi bu 

hususları kontrol ederek işletmenin finansal tabloları hakkında bir görüş 

oluşturacaktır. Bu aşamada işletmenin finansal tabloları ve kayıtları hakkında 

belirtilmesi gereken noktalar varsa işletme yönetimiyle görüşülür ve düzeltme 

yapılması gereken noktalar bildirilir. Bununla birlikte yönetim isterse iç kontrol 

hakkında tavsiye mektubu düzenlenebilir. (Yılancı, Yıldız, Kiracı, 2012: 148) 
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2.11.4.2.Sonuçların Değerlendirilmesi 

Şekil 2.2. Görüş Bildirme Kriterleri 

            

                SAPMA 

             DERECESİ 

 

 

SAPMA 

TÜRÜ 

 

 

 

 

ÖNEMSİZ 

 

 

 

 

ÖNEMLİ 

 

 

 

 

ÇOK ÖNEMLİ 

Genel Kabul 

Görmüş Muhasebe 

İlkelerinden Sapma 

 

Olumlu 

 

Şartlı 

 

Olumsuz 

Devamlılık 

Temelinden Sapma 

 

Olumlu 

 

Şartlı 

 

Olumsuz 

Yeterli Açıklama 

İlkesinden Sapma 

 

Olumlu 

 

Şartlı 

 

Olumsuz 

Çalışma 

Kapsamında 

Sınırlama 

 

Olumlu 

 

Şartlı 

 

Görüş Bildirmekten 

Kaçınma 

İşletmenin 

Önündeki 

Belirsizlikler 

 

Olumlu 

 

Şartlı 

 

Görüş Bildirmekten 

Kaçınma 

(Kaynak: Bozkurt, N.(2000). Muhasebe Denetimi (3. Baskı) Alfa Yayınları) 

2.11.4.3.1.Olumlu Görüş Bildirme  

 

Denetçi işletmenin finansal tablolardaki bilgilerinin doğru ve güvenilir 

olduğu, finansal durumunun ve faaliyet sonuçlarının genel kabul görmüş muhasebe 

standartlarına uygun olduğu sonucuna varırsa, denetim raporunun sonuç kısmında 

görüşünü olumlu olarak açıklar. Bu tür finansal raporlar standart finansal rapor 

olarak da kabul edilir. 

2.11.4.3.2 Şartlı Görüş Bildirme 

 

Denetçinin incelenen finansal tablolar hakkında genel olarak olumlu görüş 

taşımasına karşın, bazı konularda görüşüne koşul koyması ve bunu açıklaması 
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şeklidir. Bunun anlamı bazı istisnalar haricinde finansal tabloların bir bütün olarak 

doğru kabul edilmesidir. Denetçi kendisini olumlu görüşten saptıracak durumları 

raporunda ayriyeten bildirir. Denetçinin şartlı görüş bildirme durumunu doğuran 

olayı net olarak saptayabiliyorsa ve bu sapma finansal tabloları bir bütün olarak 

bozmuyorsa ve de bu olay sonuç finansal tablo kullanıcıların görüşleri olumsuz 

etkilenmiyorsa bu yola başvurulmaktadır. Örneğin bir işletmenin şubesindeki, 

işletmenin genel depo kapasitesi içinde küçük kapasiteye sahip bir depoysa sahipse 

ve sayım işlemi gerçekleştirilmemişse raporda belirtilerek şartlı görüş bildirmektedir.  

(Bozkurt, 2000: 370) 

2.11.4.3.3. Olumsuz Görüş Bildirme  

 

Denetçi yapmış olduğu çalışmalar sonucunda, finansal tablolarına denetim 

faaliyeti yapılan işletmenin finansal durumunun muhasebe standartları doğrultusunda 

düzenlenmediği ve gerçeği yansıtmadığı görüşü elde edilebilir. Bu durumda denetçi 

raporunun sonuç kısmında görüşünü olumsuz olarak açıklar. Aşağıda ki durumların 

bulunması sebebiyle denetçi olumsuz görüş bildirir: 

 

 Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinden önemli sapmalar 

 Tutarlılık standardına uyulmaması 

 Finansal tabloların önemli derecede açıklıktan noksan olması 

 Kabul edilemeyecek büyüklükte hata ve hilelerin olması 

 Yasal hükümlere aykırılık( Gürbüz, 1995 : 226) 

2.11.4.4. Görüş Bildirmekten Kaçınma  

 

Denetçinin ve müşteri işletmenin isteği dışında oluşan, denetçinin denetim 

faaliyetini yapmasını engelleyen durumların oluşması sebebiyle denetçinin olumlu 

görüş, olumsuz görüş veya şartlı görüşlerden birine ulaşamaması durumudur. 

 

Denetçinin görüş bildirmekten kaçınması için aşağıda bulunan şartların 

gerçekleşmiş olması gerekir. 

 

 Diğer üç görüşten birine ulaşılamamalıdır.  

 Çalışma sahasını olumsuz etkileyen bir sebebin bulunması   
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 Sınırlamalar denetçi ve müşteri işletme iradesi dışında 

gerçekleşmelidir.(Yavaşoğlu, 2001 :321) 

 

2.12. Çalışma Kâğıtları 

 

Çalışma kâğıtları bağımsız denetim sırasında denetçinin, işletme ile ilgili elde 

ettiği bilgiler, varmış olduğu sonuçlar, yapmış olduğu testler ve izlediği denetim 

prosedürünü kaydettiği notlardır. Denetim açısından bakıldığında çalışma kağıtları, 

denetimin daha düzenli ve prosedürüne uygun olarak devam etmesini sağlayarak 

denetime olan güven düzeyini artırır. 

 

Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında X Serisi 22 Nolu Tebliğin 

5. Kısım 3. maddesinde çalışma kâğıdı şu şekilde tanımlanmıştır:  

 

“Bağımsız denetim çalışmasının belgelendirilmesi (Çalışma kâğıtları 

hazırlanması): Bağımsız denetim kanıtlarının toplandığının ve gerekli bağımsız 

denetim tekniklerinin uygulanarak sonuca ulaşıldığının çalışma kâğıtları hazırlanmak 

suretiyle belgelendirilmesi sürecini ifade eder.” (Sermaye Piyasasında Bağımsız 

Denetim Hakkında Tebliğ Seri:X, No: 22, 2006) 

 

2.12.1.Çalışma Kâğıtlarının Amaçları 

Çalışma kâğıtları denetçi tarafından toplanmış olan deliller topluluğu olup bir 

takım amaçlara hizmet ederler. Bu amaçlar şunlardır: 

 

 Denetim çalışmalarının devamlılığını sağlamak  

 Denetim raporunun hazırlanmasına esas oluşturmak, 

 Dava açılması durumunda kanıt olarak savunmaya yardımcı olmak, 

 Bir takım konularda bilgi kaynağı olmak, 

 Gelecek denetim çalışmalarına yardımcı olmak.  

 İç kontrol sisteminin değerlemesine yardımcı olmak (  Gürbüz ,1995 :199) 

 



 

72 
 

2.12.2.Çalışma Kâğıtlarının Niteliği 

Çalışma kâğıtları denetim sırasında tutulan basit notlar şeklinde olmakla 

beraber denetçi tarafından doldurulan matbu formlardan da oluşabilmektedir. 

Denetçinin kişisel özeliklerine göre, denetimin niteliğine göre, işletmenin türüne göre 

çalışma kâğıtlarının nitelikleri farklılık gösterebilir. 

 

Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında X Serisi 22 Nolu Tebliğin 

5. Kısım 1. Bölümün 5. maddesinde çalışma kâğıtlarının nitelikleri şu şekilde 

belirtilmiştir;  

 

 “Çalışma kâğıtlarının niteliği;  

(1) Çalışma kâğıtları kâğıt ya da elektronik ortam veya diğer şekillerde 

tutulabilir. Bu kapsamda bağımsız denetim programları, analizler, önemli konuların 

özeti, doğrulama mektupları, işletme yönetimi teyit mektupları, kontrol listeleri, 

elektronik posta dahil önemli konularla ilgili yazışmalar çalışma kağıtları olarak 

sınıflandırılabilir. Gerekli görüldüğü takdirde önemli ve özellik arz eden 

sözleşmelerin kopyaları çalışma kâğıtları olarak saklanabilir. Ancak, çalışma 

kâğıtları isletmenin yasal kayıtları olarak dikkate alınamaz.  

(2) Son durumu yansıtmayan veya hatalı bilgiler içeren çalışma kâğıtları 

bağımsız denetim ile ilgili çalışma kâğıtlarının arşivlendiği bağımsız denetim 

dokümanları arasından çıkarılır.” (Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında 

Tebliğ Seri:X, No: 22, 2006) 

2.12.3.Çalışma Kâğıtlarının Şekil, İçerik ve Kapsamı 

Denetçi, denetimle ilgili genel bir bilgi sunacak biçimde ayrıntılı ve yeterli 

derecede tamamlanış çalışma kâğıtları hazırlamakla yükümlüdür. Denetimin 

planlanması, yapısı, zamanlaması ve uygulanan denetim yöntem ve tekniklerinin 

kapsamı, sonuçları ve buna dayalı denetim kanıtlarından sağlanan sonuçlar, denetçi 

tarafından çalışma kâğıtlarında belgelendirilmelidir. Çalışma kâğıtları denetimin 

kanıtı niteliğindedir ve bu sebepten anlaşılabilir şekilde düzenlenmelidir. (Haftacı, 

2014:123) 
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2.12.4. Çalışma Kâğıdı Türleri 

Denetlenen işletmenin türüne ya da denetimin niteliğine göre çeşitli çalışma 

kâğıtları düzenlenebilir. Başlıca çalışma kâğıtları şu şekildedir: 

 

 Denetim raporu ve mali tablo taslakları 

 Denetim programı 

 İç kontrol yapısının değerleme belgeleri 

 Tutanaklar ve sözleşmeler 

 Denetim mizanı 

 Düzeltme tabloları 

 Çeşitli analizler, listeler ve hesaplamalar 

 Hesap analiz cetvelleri 

 Doğrulama mektuplarına gelen yanıtlar 

 İşletmeden elde edilen yazılı beyanlar (Bozkurt, 2000 :76) 

 

SPK mevzuatına göre çalışma kâğıtlarının, çalışma dosyalarının içinde 

düzenlenmelerini, izleyen 5 yıl içinde ya da bu süre içinde hukuki anlaşmazlığa konu 

olanların ise söz konusu anlaşmazlık sona erene kadar saklanması zorunludur. 3568 

sayılı yasada bu süre 10 yıl olarak belirlenmiştir. . (Haftacı, 2014:122) 

2.12.5. Çalışma Kâğıtlarının Mülkiyeti ve Gizliliği 

Çalışma kâğıtları denetçi tarafından denetimi yapılan şirketten alınan 

bilgilerden oluşturulmaktadır. Buna rağmen denetçinin mülkiyetindedir. Çalışma 

kâğıtları denetçi tarafından korunmak ve gizli tutulmak zorundadır. Çalışma 

kâğıtlarında yer alan bilgiler bir işletmeyle ilgili bilgiler içerdiğinden herhangi bir 

biçimde açıklanmaları söz konusu olamaz. Bunu tek istisnası mahkemelerdir. Bu 

kurumlar talep etmeleri durumunda denetçiler çalışma kâğıtlarında yer alan bilgileri 

açıklamak durumundadırlar. (Bozkurt, 2000 :83) 

2.13. Bağımsız Denetim Teknikleri 

 

Denetçi tarafından bağımsız denetimin yapılabilmesi için denetim delillerinin 

toplanması gerekir. Bağımsız denetçi tarafından delil elde etme tekniklerine,      



 

74 
 

bağımsız denetim teknikleri denilmektedir. Denetim Amaçları, Teknikleri, 

Prosedürleri Ve Kanıtları Arasındaki İlişki aşağıdaki tabloda belirtilmiştir 

 

Tablo 2.2. Denetim Amaçları, Teknikleri, Prosedürleri Ve Kanıtları 

Arasındaki İlişki 

Denetim Teknikleri Denetim 

Amaçları 

Denetim Prosedürleri Denetim 

Kanıtları 

Fiziki İnceleme Gerçeklik Stok Sayımın Test Etme Fiziksel 

Kayıt Sistemini 

İleriye Doğru İzleme 

Bütünlük 

 

Yıl Sonunda Önce Teslim Alma 

Raporlarını Stok Kayıtları İle 

Karşılaştırma 

Belgesel 

Belge İnceleme 

 

 

Sahiplik 

 

 

Konsinye Mal Alıcı ve Satıcılarını 

Belirlemek İçin Konsinye 

Sözleşmeleri İnceleme 

Belgesel 

 

 

Kayıt Sistemini 

Geriye Doğru İzleme 

Değerleme 

 

 

Satılan Malların Maliyeti 

Kayıtlarını Satıcı Faturaları İle 

Karşılaştırma 

Belgesel 

 

 

Belge İncelemesi Sınıflandırma Taslak Mali Tabloları İnceleme Belgesel 

 

 (Kaynak: Kepekçi, C. (2004). Bağımsız Denetim (5. Baskı) İstanbul: Avcıol Basım 

Yayın) 

 

Kanıt toplama tekniklerini sekiz başlık altında inceleyebiliriz: 

 

 Gözlem 

 Yeniden Hesaplama Tekniği 

  Bilgi Toplama (Soruşturma) Tekniği  

 Analitik İnceleme Tekniği 

 Kayıt Sistemini İleriye Ve Geriye Doğru İzleme 

 Doğrulama Tekniği  

 Belge İnceleme Tekniği  

 Fiziki İnceleme Tekniği  
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2.13.1. Fiziki İnceleme Tekniği  

Denetçi, denetim görevini yürütürken denetim raporuna dayanak olabilecek 

en iyi kanıt, işletmenin sahip olduğu kayıtlarındaki mevcut fiziksek aktif değerler 

olacaktır. Fiziksel olarak işletmenin defter ve belgeleri üzerindeki kayıtlı aktiflerden 

maddi varlık şeklinde görülebilen, sayılabilen varlıklar olarak; kasa, alacak senetleri, 

borç senetleri, menkul değerler, stoklar, demirbaşlar, işletmede yer alıp almadığı 

kullanılıp kullanılmadığı, işletme kayıtları ile uyumlu olma durumu ancak 

uygulanacak bu denetim tekniği ile mümkündür. Uygulanacak olan fiziki inceleme 

sayım tekniğinde temel hedef işletmede gerçekte var olduğu iddia edilen varlıkların, 

finansal tablolarda kayıtlı şekli ile olduğu kadar fiziki olarak da işletmede 

mevcudiyeti aranır. Bu tür kanıtlar aynı zamanda güvenilir olan kanıtlardır. (Akbıyık 

,2005 :73) 

 

Denetçi bu teknikle maddi varlıkları yerinde görerek bunların gerçekte 

mevcut olup olmadığını belirler. Görülen varlığın miktarını belirlemek için sayım 

işlemi gerçekleştirilir. Sayım basit ve açık bir işlem olmasına rağmen bazı 

durumlarda bu işlemi gerçekleştirmek zordur. Sayılacak birimlerin adedi çok fazla 

olabilir. Bu durumda sayım zaman alacağından örnekleme yöntemi kullanılabilir. 

Görülen varlıkların işletmeye ait olup olmadığının da tespit edilmesi gerekebilir. 

Böyle durumlarda belge ve kayıtların incelemesi ile doğrulanır. (Kepekçi, 2004: 109) 

 

Fiziki inceleme tekniğinin aşamaları aşağıdaki şekildedir: 

 

 Fiziki olarak incelenecek varlıklar tespit edilir 

 Fiziksel olarak varlıkların sayımları yapılır. 

 Sayımı yapılan varlığın muhteviyatı incelenir. 

 Mevcut varlığın finansal tablolarda yer alan kayıtlardaki varlıkla aynı olup 

olmadığının tespiti yapılır. 

2.13.2. Doğrulama Tekniği  

Bu teknik firmaların dışında bulunan kaynaklardan firmayla alakalı bilgi 

edinme metodudur. Denetçiler tarafından sıkça kullanılan bu yöntem yardımıyla 

sınıflandırma, mekanik doğruluk dışında bütün işletme iddiaları ile ilgili kanıtlar 
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toplanabilmektedir. Doğrulama tekniğinin işleyişinde bilgiler bağımsız kaynaklardan 

tarafından direk denetçiye geldiğinden, elde edilen kanıtlar güvenilir olarak kabul 

edilmektedir. Bu teknikte üç taraf bulunmaktadır. Bunlar denetçi, işletme yönetimi 

ve bilgi alınacak kaynaktır. Tekniğin uygulanma süreci aşağıdaki gibidir: 

 

 Denetçi işletme adına elde etmek istediği bilgileri içeren doğrulama 

mektubunu düzenler. 

  Mektup işletme yönetimi tarafından imzalandığı zaman ve onay verilmiş olur 

 Denetçi tarafından mektuplar belirtilen adreslere gönderilir. 

 Mektupların cevaplarının denetçiye ulaşması sağlanır. 

 Gelen yanıtlar denetçi tarafından işletmenin kayıtlarıyla olan uyumluluğuna 

bakılır. Tutarsızlık saptanırsa gerekli işlemler yapılır. (Bozkurt, 2000 :66) 

 

Doğrulama tekniği muhasebe denetiminde bir takım hesap ve bilgilerin 

denetiminde uygulanabilir. Denetçinin teyit edebileceği bilgi türleri ve cevap 

alabileceği kaynaklar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

Tablo 2.3. Bilgi Türleri ve Kaynaklar 

Doğrulama Konusu                     Cevap Elde Edilebilecek Kaynaklar 

1.Varlıklar 

Alacak Hesapları 

Alacak Senetleri 

Konsinye Verilen Mallar 

Umumi Mağazadaki Mallar 

Sigorta Tazminatları 

İlgili Banka 

Borçlular (Müşteriler) 

Senet Borçluları 

Konsinye Alanlar 

Umumi Mağazalar 

İlgili Sigorta Şirketi 

2.Borçlar 

Borç Hesapları 

Borç Senetleri 

Müşterilerden Alınan Avanslar 

İpotekli Borçlar 

Tahviller 

 

Alacaklılar 

Borç Verenler 

Müşteriler 

İpotek Lehtarları 

Tahvil Sahipleri 

3.Öz sermaye 

Hisse senetleri 

 

Hissedarlar 

4.Diğer Bilgiler 

Sigorta Ettirilen Varlıklar 

Muhtemel Borçlar 

Verilen Teminatlar 

 

İlgili Sigorta Şirketi 

İşletmenin Avukatı Ve İlgili Kişiler 

Teminat Alanlar 

 ( Kaynak: Gürbüz, H. (1995). Muhasebe Denetimi (4. Baskı)Bilim Teknik Yayınevi) 
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2.13.3 Belge İnceleme Tekniği  

Belge inceleme, iç veya dış kaynaklı kayıt ve belgelerin, kağıt ortamında, 

elektronik ortamda veya diğer ortamlarda incelenmesidir. İşletmenin muhasebe 

siteminde bulunan kayıtları karşılaştırmada kullanılacak başlıca belgeler; müstahsil 

makbuzları ,perakende satış belgeleri, faturalar, gider pusulaları, , ücret bordroları, 

sigorta poliçeleri, taşıma irsaliyeleri, çek, taşıma irsaliyeleri, sözleşme, bono, 

kefaletname, gibi belgelerdir. Söz konusu belgeler şekil olarak incelenmekte olup bu 

teknikteki temel amaç incelenecek belgenin şekil olarak uygunluğunun sağlanıp 

sağlanmadığının tespit edilmesidir. Belgelerde temel olarak işletmeye ait olup 

olmadığı, işletmenin amacına uygun olup olmadığı ve kayıt edilen hesapların doğru 

olup olmadığı incelenir.   

2.13.4. Yeniden Hesaplama Tekniği 

Denetlenen işletmenin kayıtlarındaki aritmetik işlemlerin doğruluğunu 

sağlamak amacıyla denetçi tarafından yapılan hesaplamalardır. Kayıtların sadece 

muhasebe standartlarına uygun olmasıyla birlikte matematiksel muamelelerde doğru 

olmalıdır. Denetçi hataları ortaya çıkarabilmek için bir takım sağlamalar yapar. 

Denetçinin yapacağı yeniden hesaplamalar şunlardır: 

 

 Yevmiye ve defteri kebir toplamlarının alınması 

 Envanter cetvelindeki çarpım ve toplamların sağlanması 

 Amortismanların tekrar hesaplanması 

 Şüpheli alacak karşılığı tutarın yeniden hesaplanması 

 Kar payı ve ikramiyelerin yeniden hesaplanması 

 Maaş bordrolarının toplamlarının alınması 

 Gelir vergisi, damga vergisi ve diğer kesintilerin yeniden hesaplanması 

 Denetlenen yılın gelir giderlerinin o yılın gelir tablosunda doğru olarak 

gösterilip gösterilmediğinin araştırılması 

 Uzun vadeli taahhütlerde dönem karı tamamlama yüzdesine göre tespit 

ediliyorsa dönem karının sağlanması. 

 

Denetçi kendi hesapları sonucu bulduğu tutar ile işletme kayıtlarındaki 

tutarlar karşılaştırılarak fark olup olmadığı tespit edilir. Muhasebe makineleri, 
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programları ve bilgi işlem makineleri aritmetik hataları azaltmıştır. ( Gürbüz, 1995: 

106) 

2.13.5. Bilgi Toplama (Soruşturma) Tekniği  

Bir takım konularda işletme çalışanlarına soru sorulması tekniğidir. Bu 

tekniğin kullanılmasıyla beraber elde edilen yanıtlar yazılı ya da sözlü olabilir. 

Ancak güvenilirlik açısından yazılı yanıt alma yoluna gidilir. Bilgi toplama tekniği 

dikkatli kullanıldığında yararlı sonuçlar veren bir tekniktir. Ancak sorulacak 

soruların içeriği ve kimlere sorulacağı dikkatli bir şekilde belirlenmelidir. Yanlış 

kişilere ve gereksiz yerlere yöneltilen sorular denetçinin işletmedeki saygınlığını ve 

otoritesini azaltabilir Aynı zamanda denetçi sorularını sorarken hem nazik olmalı 

hem de karşı tarafı suçlayıcı ve incitici bir tavır takınmamalıdır. Tek başına yeterli 

olmadığından bilgi toplama tekniği ile elde elden kanıtlar, diğer kanıtlar ile 

desteklenmelidir. Denetçi bu yöntemle işletme hakkında bilgi toplayarak 

yoğunlaşmak istediği alanları belirleyebilir. Bilgi toplama tekniği işletmenin iç 

kontrol yapısının tanınmasında ve maddi testlerin uygulanmasında kullanılmaktadır.  

(Bozkurt, 2000: 72) 

2.13.6. Analitik İnceleme Tekniği  

Bir kısım mali ve mali olmayan bilgilerle, firmaların kayıtları arasındaki 

anlamlı ilişkiler incelenerek elde elden bilgilerin denetim yapanların  beklentilere 

uygun olup olmadığının incelenmesidir. Analitik inceleme denetçi tarafından 

denetim sürecinin planlama, yürütme ve tamamlanma aşamalarında bir takım 

amaçlar için kullanılır. Analitik inceleme çeşitli şekillerde yapılabilir. Bunların belli 

başları: 

 

 İşletme verileri ile sektör verilerinin 

 Cari yıl verileri ile önceki yıl verilerinin 

 Fili verilerle bütçelenmiş verilerin 

 Fiili verilerle denetçi verilerinin 

 Fiil verilerle finansal olmayan verilerin karşılaştırılması olarak sıralanabilirler 

  

Bu karşılaştırmalara uygun olarak kullanılan analitik inceleme teknikler; 
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 Karşılaştırmalı tablolar 

 Dikey yüzdeler 

 Eğilim yüzdeleri 

 Oran incelemesi 

 Ussallık testleri  (Haftacı, 2014:131) 

2.13.7. Gözlem 

Denetlenen işletmeye ilişkin faaliyet devam ederken ya da tamamlanmak 

üzereyken bu faaliyetin olması gereken biçimde yürütülüp yürütülmediğinin, denetçi 

tarafından yalnızca gözlemlenmesi şeklinde uygulanan bir tekniktir. Bu tekniği fizik 

inceleme tekniğinden ayıran unsur tam olarak bu noktadır. Fizik incelemede denetçi 

bizzat sayım ve saptamın içindedir. Gözlem tekniğinde ise denetçi örneğin stok 

sayımına filen katılmaz, gözlemde bulunarak sayımda kurallara uygun olarak hareket 

edilip edilmediğine bakar, stokların sayımı ile ilgili yaptığı gözlemler neticesinde bir 

yargıya ulaşarak kanıt elde eder. (Haftacı, 2014:129) 

2.13.8. Kayıt Sistemini İleriye ve Geriye Doğru İzleme 

Kayıt sistemini ileriye doğru izleme tekniğinde denetçi, yevmiye defteri, 

yardımcı defter ve büyük defter kayıtlarını örnekleme yoluyla kaynak belgeler 

seçerek karşılaştırır. Kayıt dışı kalmış belgelerin olup olmadığını(bütünlük amacını) 

test eder. Kısacası kayıtlara esas olan yasal belgelerden başlayarak kayıtsal işlemlerin 

yapılmasıyla düzenlenen finansal tablolara kadar olan süreçteki denetim ileriye doğru 

denetim olarak adlandırılır. Bunun denetim dilindeki diğer adı “progresif“ inceleme 

tekniğidir. Aynı şekilde bilanço veya finansal tabloların içerisinde bulunan aktif ve 

pasif kalemlerin incelenmesinden hareketle kayıtsal doğruluk süreci takip edilerek 

kayıtların dayanağını oluşturan yasal belgelere ulaşılarak yapılan denetime geriye 

yönelik denetim denir. Bunun denetim dilindeki diğer adı “ retrograt“ inceleme 

tekniği olarak tanımlanmıştır. Denetçi bu teknikle yevmiye defterinden büyük deftere 

ve yardımcı deftere yapılan aktarmalar sırasında yanlış hesaba kayıt ve yanlış tutarda 

kayıt yapılıp yapılmadığını (kanıtsal doğruluk amacı) da kontrol eder.  (Akbıyık, 

2005: 74) 
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2.14  Denetim Kanıtı 

Denetim raporunun hazırlanması aşamasında denetçinin görüşünü 

oluşturabilmesi için kullandığı her türlü bilgiye denetim kanıtı diyebiliriz. Denetimde 

kanıtların önemli bir yeri vardır. Bir denetim görüşü delillere dayanmalıdır. Yoksa o 

denetim görüşünün doğruluğundan şüphe duyulabilir. Bununla birlikte gerçek 

olmadığına dair kanı varsa denetçiye dava açılma ya da tazminat talep etme 

durumları oluşabilir. (Yılancı ,Yıldız ,Kiracı , 2012: 51) 

2.14.1.Denetimde Kanıt Toplama 

Denetim raporunun hazırlanması için gerekli kanıtlar çeşitli kaynaklardan 

toplanmaktadır. Kaynağı açısından denetim kanıtları üçe ayrılmaktadır. 

 

 Denetçinin bizzat kendi çalışmalarıyla sağlanan kanıtlar 

 İşletme dışı bağımsız kaynaklardan sağlanan kanıtlar 

 İşletme içi bağımlı kaynaklardan sağlanan kanıtlar 

 

Tablo 2.4 Kanıtların Elde Edilme Kaynakları 

Denetçinin Bizzat Kendi 

Çalışmalarıyla Sağlanan 

Kanıtlar 

İşletme Dışı Bağımsız 

Kaynaklardan Sağlanan 

Kanıtlar 

İşletme İçi Bağımlı 

Kaynaklardan Sağlanan 

Kanıtlar 

1)- Direkt Kanıtlar: Stok 

 sayımı ve nezaret etme. 

 

2)- Gözlem: Uygunluğun 

 gözlenmesi. 

 

3)- Denetçi tarafından  

düzenlenen analitik 

kanıtlar: Karşılaştırma ve 

yeniden hesaplama 

sonuçları. 

 

1)- Sözlü İfadeler: İşletme 

 avukatından alınan bilgiler. 

 

 2)- Yazılı Belgeler: Banka 

h.özeti, teyit mektupları. 

- İşletme dışından 

 hazırlanıp işletmeye daha 

 önce gönderilmiş belgeler 

 (satıcı faturaları gibi.) 

- İşletme dışından hazırlanıp 

denetçinin isteği üzerine 

gönderilen belgeler (teyit 

mektupları gibi.) 

1)- Sözlü ifadeler: İşletme 

çalışanlarından, yetkililerden 

alınan bilgiler. 

 

2)- Yazılı Belgeler: 

Yönetimin ikrar mektubu 

gibi. 

- İşletme içinden hazırlanan 

belgesel kanıtlar (satış 

faturaları gibi.)  

 

 (Kaynak: Düzenli, H. (2006). Muhasebe Denetimi, Erişim tarihi:21 Temmuz 2016 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:2bKx05ywraMJ:www.dt-

audit.com/dosyalar/Kutuphane/DENET%25C4%25B0M-

HAKAN%2520D%25C3%259CZENL%25C4%25B0.ppt+&cd=2&hl=tr&ct=clnk&

gl=tr)  

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:2bKx05ywraMJ:www.dt-audit.com/dosyalar/Kutuphane/DENET%25C4%25B0M-HAKAN%2520D%25C3%259CZENL%25C4%25B0.ppt+&cd=2&hl=tr&ct=clnk&gl=tr
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:2bKx05ywraMJ:www.dt-audit.com/dosyalar/Kutuphane/DENET%25C4%25B0M-HAKAN%2520D%25C3%259CZENL%25C4%25B0.ppt+&cd=2&hl=tr&ct=clnk&gl=tr
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:2bKx05ywraMJ:www.dt-audit.com/dosyalar/Kutuphane/DENET%25C4%25B0M-HAKAN%2520D%25C3%259CZENL%25C4%25B0.ppt+&cd=2&hl=tr&ct=clnk&gl=tr
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:2bKx05ywraMJ:www.dt-audit.com/dosyalar/Kutuphane/DENET%25C4%25B0M-HAKAN%2520D%25C3%259CZENL%25C4%25B0.ppt+&cd=2&hl=tr&ct=clnk&gl=tr
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İşletme içinden elde edilen kanıtlara iç kanıtlar denir. Bir işletmedeki tüm 

muhasebe kayıtları, mal sipariş pusulaları iç kanıtları oluşturur. Dış kanıtlar ise 

işletme dışından elde edilen kanıtlardır. Dış kanıtlara örnek mutabakatlar ve denetçi 

soruşturmaları örnek gösterilebilir. Dış-iç kanıtlar ise hem işletme dışından hem 

işletme içinden düzenlenen kanıtlardır. Bunlara örnek satıcı faturalarıdır. Genel 

olarak iç kanıtlara oranla dış kanıtlar daha güven vericidir. İşletmelerdeki iç kontrol 

yapısı gelişmişse iç kanıtlar güvenle kullanılabilir. (Güredin,1994:97) 

 

2.14.2 Denetim Kanıtlarının Özellikleri 

Denetim yöntemleri sonunda sağlanan kanıtların görüş oluşturulmasında ne 

ölçüde ele alınacağı, sağlanan kanıtların özelliklerine bağlıdır. Bu özellikler delillerin 

yeterliliği ve güvenilirliği açısından önemlidir. 

 

Denetim kanıtları toplama miktarı açısından bakıldığında gereğinden fazla ya 

da az kanıt toplanmamalıdır. Çünkü kanıtların olması gereken düzeyden az olması 

durumunda doğru görüşe ulaşılamayabilir. Kanıtların ihtiyaçtan fazla olması 

durumunda ise denetim yapılan müşteri işletmeye fazladan maliyet unsuru 

olabilmektedir. 

 

Denetim kanıtlarına güven en az denetim kanıtlarının yeterliği kadar önemli 

bir konudur. Çünkü yanlış elde edilen, güvenilirliği az kanıtlar denetçiyi yanlış bir 

sonuca bu da yanlış bir görüşe ulaştırır. Objektif kanıtlar bir temele dayandığından 

daha güvenli olduğu söylenebilir. 

2.14.3.Denetim Kanıtı Türleri 

Kanıt türleri kendi içinde ikiye ayrılmaktadır. Bunlar esas muhasebe verileri 

ve destekleyici bilgilerdir. 

2.14.3.1.Esas Muhasebe Verileri 

 

Büyük defter, yevmiye defteri, yardımcı defter, muhasebe yönetmelikleri, 

biçimsel yevmiye kayıtlarında yer almayan finansal tablo düzeltmeleri, maliyet 
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dağıtımlarını destekleyen çalışma tabloları, hesaplamalar, mutabakatlar ve 

açıklamalardır. Muhasebe kayıtları genellikle elektronik biçimde oluşturulmakta, 

kaydedilmekte, işlenmekte ve raporlanmaktadır. Ayrıca muhasebe kayıtları veriyi 

paylaşan ve işletmenin finansal raporlama, faaliyet ve amaçlara uygunluğunu bütün 

yönleriyle destekleyen bütünleşmiş bir sistemin parçasıdır. Yönetim finansal 

tabloların hazırlanmasından sorumludur. Denetçi ise muhasebe kayıtlarını muhasebe 

kayıtlarının tutarlılığını ve finansal tablolarla olan uyumunu inceler. Bununla birlikte 

tek başına muhasebe kayıtları finansal tablolar hakkında görüş oluşturmaya 

yetmediği zaman denetçi destekleyici kanıtları toplar. (Çömlekçi, Yılancı, Erdoğan, 

Önce, Selimoğlu, Kaya 2004: 44) 

2.14.3.2.Destekleyici Bilgiler  

 

 Bir işletmenin var olan muhasebe bilgilerinin doğrulanmasına destek olmak 

için toplanan kanıtlardır. Denetçi gerekli denetim işlemlerini uygulamak için yeterli 

sayıda kanıt toplar. Çalışma sahası standartlarından bir tanesi de denetçinin yeterli 

ölçüde kanıt toplaması gerektiğini belirtmektedir. (Güredin,1994:106) 

 

Çekler, elektronik fon transferi kayıtları, faturalar, sözleşmeler, toplantı 

tutanakları, üçüncü kişilerden gelen doğrulamalar, analist raporları, rakiplerle 

karşılaştırmalı veriler, soruşturma gözlem ve benzeri yöntemlerle denetçi tarafından 

geliştirilen veya elde edilen bilgileri kapsar. Bazı işletmelerde muhasebe kayıtları ve 

destekleyici veriler elektronik ortamda oluşturulmaktadır. Bir kısım elektronik 

kayıtlar belirli bir süre mevcut olabilmekte bir süre sonra kaynakları değiştirilmişse 

ve yedeklenmemişlerse geri elde edilebilme olanakları kalmamaktadır. Bu sebeple 

denetçi bilgilerin elde edilebilir olduğu zamanı,  maddi doğrulama testlerini yapısını, 

zamanlama ve kapsamının belirlenmesi bakımından uygunluğu dikkate alınmalıdır. 

(Çömlekçi, Yılancı, Erdoğan, Önce, Selimoğlu, Kaya 2004: 44) 

2.15. Türkiye’de Denetimle İlgili Yasal Düzenlemeler  

 

Muhasebe denetimi, muhasebenin oluşturduğu finansal tabloları belirli 

standartlar kapsamında denetimini yaparak güvenilirlik düzeyini artırmaktadır. 

Ekonomi düzeyindeki bilgi kullanıcıları mevcut bilgilerin içinde güvenilir bilgiye 

ihtiyaç duymaktadırlar. Bunu da bağımsız denetçiler tarafından düzenlenen bağımsız 
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denetim raporuyla sağlamaktadırlar. Ülkemizde ekonomik gelişmelerin paralelinde 

bağımsız denetim mekanizması da gelişmiştir. İlk bağımsız denetim çalışmalarına 

muhasebe konusunda uzman olan kişilere mahkemelerde bilirkişilik görevleri 

verilerek başlanmıştır. Bununla birlikte yine meslek bilgisine güvenilen ve 

konusunda uzman olan kişilere denetim yetkisi verilmiştir. Sonrasında meslek 

çalışanlarının örgütlenmeleriyle birlikte denetim mesleği adına kanuni düzenlemeler 

yapılmıştır. (Uzay, Tanç, Erciyes,  2009) 

 

Bağımsız Dış Denetim ilk kez 1987 senesinde bankalarda başlamıştır. Bu 

gelişmeyi SPK’ ya tabi işletmeler izlemiştir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 

bağımsız denetim hakkında yayınlanan ilk yönetmelik olan "Sermaye Piyasasında 

Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmelik" 13 Aralık 1987’de 

yayımlanmıştır. Halka açık işletmelerde bağımsız dış denetimin başlama tarihi ise 

1989 dur. Daha sonra Sigorta Şirketleri ve diğer kurumlar zorunlu bağımsız dış 

denetim kapsamına alınmıştır. (Başpınar ,  2005) 

 

Türkiye’de Bağımsız Denetime İlişkin Kurumlar ve Düzenlemeler 

Türkiye’deki bağımsız denetimle alakalı kurumların ve düzenlemeleri kronolojik 

sıralaması aşağıdaki gibidir: 

 

 1987 senesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından denetim zorunluluğu 

getirildi. 

 1989 senesinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Kanunu çıkarıldı 

 1989 senesinde Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Yeminli Mali 

Müşavirler Odaları Birliği  kuruldu. 

 1995 senesinde Sigorta Denetleme Kurulu ve Sigorta Şirketlerinin Bağımsız 

Denetimi getirildi . 

 1999 senesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kuruldu.  

 2002 senesinde Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu  kuruldu . 

 2001 senesinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kuruldu ve Enerji 

Piyasasına Bağımsız Denetim getirildi . 

 2011 Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre denetim yeniden şekillendi. 
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 2011 senesinde Kamu Gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 

kuruldu .(Fırat ve Şahin, 2016)  

2.15.1. Vergi Usul Kanunu’nda Denetim 

 Türkiye’deki işletmeler için 1 ocak 1994 tarihinin ayrı bir önemi vardır. 

Çünkü bu tarih itibariyle tek düzen muhasebe sistemi ile yeni kayıt düzenine 

geçilmiştir. Böylelikle bütün işletmeler aynı düzende tabloları doldurup aynı 

muhasebe ilkelerine göre kayıt yapma zorunluluğu getirilmiştir. Bu düzene uymayan 

işletmeler içinse cezai yaptırımlar bulunmaktadır.  

 

Bu şekilde mevcut işletmelerin kayıt düzenleri için belirli standartlar 

getirilerek denetlenme olanaklarında iyileştirme sağlanmıştır. Ancak ekonomik 

faaliyetlerin gelişmesi sonucunda ortaya çıkan karışıklıklar neticesinde mali 

kayıtların, muhasebe standartları gereğince düzenlenip düzenlenmediğini kontrol 

etmek amacıyla bağımsız denetime gerek duyulmuştur.  

 

213 sayılı Vergi Kanunu kapsamında, vergi incelemesi yapılarak işletmelerin 

vergi kanunu karşısındaki mevcut durumları tespit edilir. V.U.K.’nu 134. 

Maddesinde vergi incelemesi şu şekilde tanımlanmaktadır. “Vergi incelemesinden 

maksat, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve 

sağlamaktır. İncelemeye yetkili olanlar tarafından lüzum görüldüğü takdirde 

inceleme, işletmeye dahil iktisadi kıymetlerin fiili envanterinin yapılmasına ve 

beyannamelerde gösterilmesi gereken unsurların tetkikine de teşmil edilebilir. Fiili 

envanterin yapılmasının gerektirdiği ve incelemeyi yapan tarafından tasdik edilen 

giderler Hazinece mükellefe ödenir. “ (213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ,1961) 

 

Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere Vergi Usul Kanunu kapsamında vergi 

incelemesiyle beraber işletmelerin ödeyecekleri vergilerin doğru olup olmadığı tespit 

edilir. Bağımsız denetimde ise işletmenin kayıtlarının muhasebe standartlarına 

uygunluğu denetlenmektedir. Bu sayede işletmenin taşıdığı riskler ölçülerek 

sürekliliği hakkında görüş oluşturulur.  
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2.15.2  Türk Ticaret Kanunu’nda Denetim  

Türk Ticaret Kanunu 1957 senesinde yürürlüğe giren 6762 sayılı Türk Ticaret 

Kanunu mevcut ticaret hayatındaki ilerlemeleri yakalayamadığından dolayı 

01/01/2013 tarihinde 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu yerini almıştır.Yeni 

kanuna göre mali tabloların denetimini bağımsız denetçiler üstlenecek, Denetim 

Standartları kapsamında işlemler yapılacaktır. Bazı firmalar açısından denetim 

zorunlu tutulmakla birlikte denetimden geçmiş tablolara ilgili şerh düşülecektir . 

(Fırat ve Şahin, 2016)  

 

6102 sayılı TTK uyarınca anonim şirketlerin bağımsız denetimi hakkında 

getirilen düzenlemeler şu şekildedir; 

 

 23.01.2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2012/4213 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 398’inci 

maddesi kapsamında denetime tabi olacak şirketlere ilişkin usul ve esaslar 

belirlenmiştir. 

 

 Aktif toplamı yüz elli milyon ve üstü Türk Lirası. 

 Yıllık net satış hâsılatı iki yüz milyon ve üstü Türk Lirası. 

  Çalışan sayısı beş yüz ve üstü.  

 

I Sayılı listedeki işletmeler herhangi bir ölçütle bağlı olmaksızın doğrudan bağımsız 

denetime tabidir. 

II Sayılı liste için tek başına veya bağlı ortaklık veya iştirakleri ile birlikte aşağıda 

belirtilen üç kıstastan en az ikisini üst üstte iki hesap dönemi aşan işletmeler 

müteakip hesap dönemi için bağımsız denetime tabi olacaktır.  (Sunol, 2013) 

 

 Türk Ticaret Kanunu 1524 maddesine göre Bağımsız denetime tabi sermaye 

şirketleri, kuruluşlarının ticaret siciline tescili tarihinden itibaren üç ay içerisinde bir 

internet sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması 

gereken ilanların yayımlanmasına özgülemek zorundadır. Daha önceki yıllarda 

kurulmuş olup bağımsız denetime tabi olma kriterlerini sağlayan sermaye şirketleri 

kapsama dâhil oldukları tarihten itibaren üç ay içerisinde internet sitesi açmaları ve 
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bu sitenin belli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanlar için 

ayırmalıdır. İnternet sitesinin açılması ile birlikte sermaye şirketlerine ait bir takım 

bilgiler sürekli olarak internet sitesinde yayımlanır ve bazı bilgiler ise en az 6 aylık 

süre içinde internet sitesinde yayınlanması gerekmektedir. 

 

Bunlardan sürekli olarak internet sitesinde bulunmak ve yayınlanmak zorunda olan 

bilgiler; 

 

 Şirketin Mersis Numarası 

 Ticaret Ünvanı 

 Merkezi 

 Taahhüt Edilen ve Ödenen Sermaye Miktarı 

 A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri 

 Limited şirketlerde Müdürlerin Ad Soyadları 

 Bir tüzel kişinin A.Ş. yönetim kuruluna üye olması Limited Şti. müdür olarak 

seçilmesi durumunda tüzel kişiye ait bilgiler 

 Seçilen denetçinin adı soyadı/Ünvanı/Merkezi/varsa tescil edilmiş şubesi 

 Bu yayımlanan içeriklerde değişiklik olması durumunda bu içeriklerin yeni hali, 

değişikliğin meydana geldiği tarihte internet sitesinde yayımlanması gerekir. (Külte, 

2015) 

 

 Yeni TTK 515 nolu maddesi ile bağımsız denetim kapsamında 

bulunan şirketler “Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu” 

tarafından yayınlanan standartlar kapsamında münferit ve konsolide mali tablolarını 

Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak hazırlamak zorundadırlar. Fakat bu 

işletmelerin defterleri Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulmaya 

devam edecektir. İlgili işletmelerin daha sonraki yıllarda bağımsız denetim 

kapsamında çıkıp çıkmadıklarına ise TMS ölçütlerinde hazırlanmış mali tablolardaki 

bilgiler ışığında karar verilecektir. (http://www.referansbd.com.tr/) 

 

 Yeni TTK ile bağımsız denetim kapsamında bulunan işletmeler “Kamu 

Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu” tarafından yayınlanan 

standartlar doğrultusunda münferit ve konsolide mali tablolarını Türkiye Muhasebe 

Standartlarına uygun şekilde hazırlamak zorundadırlar. Yine bu işletmelerin 

http://www.referansbd.com.tr/
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defterleri Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun şekilde düzenlenmeye devam 

edecektir. Bu işletmelerin daha sonraki zamanlarda bağımsız denetim kapsamında 

çıkıp çıkmadıklarına ise TMS ölçütlerinde hazırlanmış mali tablolardaki bilgiler 

doğrultusunda karar verilecektir. (http://www.referansbd.com.tr/) 

 

2.15.3.  Bankalar Kanunu’nda Denetim  

Bankalar ve Özel Finans kurumları para ve sermaye piyasasının en önemli 

kurumları arasında yer almaktadırlar. Kendi özel kanunlarıyla yönetilmektedirler. 

Diğer işletmelere göre farklılık arz ettiğinden uzmanlaşmış kişiler tarafından daha 

yoğun denetim işlemleri uygulanmaktadır. Bankalar ve Özel Finans kurumlarının 

mali tabloları da bağımsız dış denetim yapma zorunluluğu bulunan işletmeler 

arasındadır. (Başpınar, 2005) 

 

Türk bankacılık sektörü için 1990’lı yıllar büyük dalgalanmaların yaşandığı 

bir dönem olarak tarihe geçmiştir. Bankalar bu dönemde daha çok kamu menkul 

kıymetlerine yatırım yapmış ve yüksek oranda döviz açık pozisyonları ile 

çalışmışlardır. Bu aşırı risk alma durumu, Türk Lirasının büyük ölçüde değer 

kaybettiği 1994 krizi ile ekonomiye büyük ölçüde etkilemiştir. Kriz, diğer yapısal 

problemlerle birlikte oldukça şiddetli etkiler ortaya koymuş ve 1994-1999 

döneminde 11 bankaya el konulmuştur. Bu dönemlerde bankacılık sektörünün 

düzenlenmesi ve denetlenmesi konusunda farklı bir yapı vardır. Hazine Müsteşarlığı; 

Bankacılık Kanununun uygulanmasından, Kanuna ait ikincil düzenlemelerin 

hazırlanmasından, yerinde denetimlerin yapılmasından ve bankalara yönelik idari ve 

cezai yaptırımların uygulanmasından sorumlu iken, Merkez Bankası da; bankaların 

uzaktan gözetiminden ve tasarruf mevduatını sigorta eden Tasarruf Mevduatı Sigorta 

Fonu’nun (TMSF) idare ve temsil edilmesinden sorumludur. Çok başlı yapının 

ortadan kaldırılması adına 1999 yılında bankacılık sektörünün düzenlenmesi ve 

denetlenmesindeki için tek bir bağımsız denetleyici ve düzenleyici kurumun 

kurulması hedeflenmiştir. Buradaki ana hedef, düzenleme ve denetimin etkinliğinin 

artırılması ve bağımsız bir karar alma mekanizmasının kurulmasıdır. Bu gelişmelerin 

sonucunda, 4389 sayılı Bankalar Kanunu ile Haziran 1999 yılında Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) kurulmasına karar verilmiş ve 

http://www.referansbd.com.tr/
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Kurum 2000 yılının eylül ayında faaliyetlerine başlamıştır. (Bankacılık Düzenleme 

ve Denetleme Kurumu [BDDK] , 2016) 

 

4389 sayılı Bankalar Kanunu’nun 13. Maddesi uyarınca, bankaların mali 

tablolarını bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetime tabi tutularak onaylama 

işlemleri yapılmalıdır. Merkez Bankası ve TÜRMOB ‘dan alınan görüşlerden sonra 

BDDK tarafından bankaların bağımsız denetim işlemlerini yapacak bağımsız 

denetim firmaların kurulma işlemleri düzenlenir. Bu yasa kapsamında bağımsız 

denetim şirketleri gösterdikleri denetim faaliyeti sonrasında üçünü şahıslara 

verdikleri  zararlardan sorumludurlar.  (4389 Sayılı Bankalar Kanunu, 1999 ) 

(Alpaslan Ve Haksever, 2013) 

 

2001 yılında ise Bankacılık sektörünce tekrar kriz meydana gelmiş ve 

bankacılık mevzuatı tekrar düzenlenmiştir. 19 Ekim 2005 yılında 5411 sayılı 

Bankacılık Kanunu yürürlüğe girmiştir. (5411 ayılı Bankacılık Kanunu, 2005) 

 

5411 sayılı Kanun’un 24. Maddesi uyarınca denetim komitesi kurma 

zorunluluğu getirilmiştir. Bu yasa kapsamında bankaların yönetim kurulları 

tarafından yönetim kurulunun denetim ve gözetim işlemlerini gerçekleştirilmesine 

yardım edecek denetim komitesi oluşturulacaktır.( 5411 ayılı Bankacılık Kanunu, 

2005) (Alpaslan Ve Haksever, 2013) 

2.15.4 Sermaye Piyasalar Kanunu’nda Denetim  

Bağımsız dış denetimin yapılması zorunluluğu ilk kez 1987 yılında bankalara 

getirilmiş olup bu denetime ait ilke ve kuralları ise, ilk defa Sermaye Piyasası 

Kurulunun 1988 yılında yayınladığı tebliğler ile yasal bir niteliğe kavuşmuştur. 

(Kutukız, Öncü, 2009) 

 

Bankaların denetiminin sonrasında Sermaye Piyasası Kurulu 13 Aralık 1987 

tarihinde kendine tabii işletmelerin denetimini düzenlemek adına Sermaye 

Piyasasında Bağımsız Dış Denetim hakkında Yönetmelik yayınlamıştır. Bu 

yönetmeliğe bağlı olarak Bağımsız Denetim Kuruluşları oluşturulmuş olup Sermaye 

Piyasası Kurulu daha sonra yayınladığı tebliğlerle denetim kuruluşları ve denetçilere 
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ait genel esasları, denetim standartlarını, raporlama ilke ve kurallarını belirlemiştir 

(Dönmez , Berberoğlu ve Ersoy  , 2005) 

 

2006 senesinde uluslar arası denetim standartlarına uygun şekilde oluşturulan 

Seri:X, No:22 “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında 

Tebliğ” yürürlüğe girmiştir. Bu tebliğle beraber denetimin niteliğini artıran denetim 

standartları ekonomi hayatına girmiştir. Başlangıç hükümlerinde, kapsam, amaç ve  

tanımlar yer almaktadır. Dördüncü kısımda ise bağımsız denetim kalite kontrolü 

kısmı bulunmaktadır. (Alpaslan Ve Haksever, 2013) 

 

Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında X Seri 22 

No’lu Tebliğin başlangıç hükümlerinin 4. Maddesinin b bendinde bağımsız denetim 

“ İşletmelerin kamuya açıklanacak veya Kurulca istenecek yıllık finansal tablo ve 

diğer finansal bilgilerinin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu 

hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim 

kanıtlarının elde edilmesi amacıyla bağımsız denetim standartlarında öngörülen 

gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak, defter, kayıt ve belgeler 

üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanması“  şeklinde 

tanımlanmıştır.  (Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında 

Tebliğ ,2006) 

 

Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğin 

birinci kısmın 3. maddesinde bağımsız denetimin amacı “ (1) Finansal tabloların 

bağımsız denetiminin amacı; finansal tabloların finansal raporlama standartları 

doğrultusunda bir işletmenin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını tüm önemli 

yönleriyle gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde gösterip göstermediği konusunda 

bağımsız denetçinin görüş bildirmesini sağlamaktır. (2) Bağımsız denetçinin görüşü, 

finansal tabloların güvenilirlik derecesini yükseltmekle beraber, bu görüş finansal 

tabloları bağımsız denetime tabi tutulan işletmenin gelecekteki durumu hakkında ve 

işletme yönetiminin işletmenin faaliyetlerini etkin ve verimli bir biçimde yönettiğine 

dair bilgi sağladığı şeklinde değerlendirilmez.” Şeklinde tanımlanmıştır. (Sermaye 

Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ,2006) 
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2.15.5 Serbest Muhasebeci, SMM Ve YMM Kanunu’nda Denetim 

3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve 

Yeminli Malî Müşavirlik Kanunu 13 Haziran 1989 tarih 20194 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanmıştır. Bu kanunla muhasebe mesleği muhasebe işlemlerini 

denetleyenler ve yapanlar olarak iki ana gruba ayrılmış olup muhasebecilik mesleğini 

yapanlara Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM), 

denetim görevini yapanlara ise Yeminli Mali Müşavir(YMM) unvanları verilmiştir. 

Yeminli Mali Müşavirler, işletmelerin finansal bilgilerini ve tablolarını denetim 

standartları kapsamında inceleyerek doğru şekilde düzenlendiklerini imza ve mühür 

kullanarak tasdik eder ve bunlar hakkında rapor düzenler. Temel olarak SMMM' ler 

imza yetkileri, YMM'lere ise tasdik yetkileri verilmiştir.  

 

Yeminli Mali Müşavirler mevzuat tarafından bağımsız denetim yapma 

konusunda yetkilendirilmişlerdir. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli 

Mali Müşavirlik Kanunu’nun 12. Maddesinde tüzel ve gerçek kişilerin mali 

tablolarının ve beyannamelerinin muhasebe standartları ve mevzuat doğrultusunda 

denetimi yapılarak tasdik edilmesi gerektiği belirtilmektedir. Kanunun bu 

maddesinden anlaşılan Yeminli Mali Müşavirlerin dış denetim faaliyeti 

yapacağıdır.Ancak müşavirlik uygulamasına bakıldığında danışmanlık özelliği 

taşımakla beraber  denetçinin vazifesi danışmanlık yapmak değildir. (3568 Sayılı 

Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî 

Müşavirlik Kanunu, 1989) (Sevim , Çetinoğlu ve Kurnaz , 2006) 3568 sayılı Kanun, 

bağımsız dış denetimi tam anlamıyla düzenlememekle beraber bağımsız denetçilerin 

serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir olması zorunluluğu 

bulunduğundan bu Kanunun da bağımsız denetimle iç içe girdiği görülmektedir.  

(Dönmez, Berberoğlu ve Ersoy, 2005) 
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BÖLÜM 3: KAYITDIŞI EKONOMİ  

3.1. Kayıt Dışı Ekonomi 

 

Bugüne kadar kayıt dışı ekonomi terimini belirtmek için birçok terim 

kullanılmıştır. Bunlar kara ekonomi, gizli ekonomi,kara ekonomi, el altı ekonomisi, 

enformel ekonomi ,paralel ekonomi, saklı ekonomi, yasadışı ekonomi ,görünmez 

ekonomi, yer altı ekonomisi , gri ekonomi, resmi olmayan ekonomi, gölge ekonomi, 

vergi dışı ekonomi gibi çok sayıda kavram kullanılmıştır. Genellikle birbiri yerine 

kullanılan bu kavramların aslında kendi özlerinde özel anlamları olmakla beraber 

yaygın şekilde benimsenmiş olan kavram kayıt dışı ekonomidir. 

 

Kısaca kayıt dışı ekonomi genellikle vergilendirmeden kaçan işlemleri 

anlatmak için kullanılır. Ancak kayıt dışı ekonomiyi genel anlamda tanımlayacak 

olursak devlet tarafından kayıt altına alınamayan ekonomik faaliyetler olarak 

nitelendirebiliriz. Yine aynı tanım Türk Dil Kurumu sözlüğünde “Kayda 

geçirilmeyerek devletten gizlenen ve bu nedenle denetlenemeyen ticari işlem” diye 

tanımlanmaktadır. (Türk Dil Kurumu [TDK], 2016). 

 

Kayıt dışı ekonomi aynı anda birden fazla alanı ilgilendirdiği için farklı 

alandaki araştırmacılar kayıt dışı ekonomiye kendi alanlarındaki ilgilendikleri 

tarafları gündeme getirmişlerdir. Maliye alanında olayın vergisel kayıp yaratmasıyla, 

hukuk alanında kayıt dışı faaliyetlerin suç kapsamında olmasıyla, sosyal alanda gelir 

dağılımını bozarak sosyal adaleti sarsmasıyla, istatistik alanında ekonomik 

göstergeleri bozarak yanlış senaryolar yaratmasıyla birden fazla alanı 

ilgilendirdiğinden, çeşitli çevrelerin ilgi alanına girerek kayıt dışı ekonomi için 

birçok tanımlama yapılmasına da sebep olmuştur.   

 

Genel bir tanım yapmak gerekirse, dar anlamda kayıt dışı ekonomi; yüksek ve 

adaletsiz vergi yükü ve diğer vergilerden kaçma (kaçınma/kaçırma) nedenleri 

dolayısıyla vergi konusu işlemlerin tamamının veya bir bölümünün 

belgelendirilmemesi iken geniş anlamda kayıt dışı ekonomi; ekonomik faaliyetleri 

veya bizzat kendisi yasal olan/olmayan nihai mal ve hizmetlerin, tamamının ya da bir 
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bölümünün imalatı, satımı ve kullanımı ya da başka gelir yaratıcı hareketlerin  

belgelerinin düzenlenmemesi ve kaydının yapılmamasıdır. (Sugözü, 2010: 9) 

 

3.2. Kayıt Dışı Ekonominin Unsurları ve Özellikleri  

 

Kayıt dışı ekonominin gelirleri elde etme konusunda farklı özellik gösteren 

unsurlar açısından kayıt dışı ekonomiyi üç sınıfa ayırmak mümkündür.  

 

 Yer altı ekonomisinin unsurları (yasa dışı faaliyetler),  

 Hiç kayıtlara girmeyen ekonominin unsurları 

 Yarı kayıtlı ekonominin unsurları.  

 

Bu üç unsurun ortak özelliği kayıt altına alınmaması ve dolayısıyla vergisinin 

idareye ödenmemesidir. Fakat ekonomi açısından işlevleri ve var olma biçimleri 

itibariyle birbirinden farklıdırlar.  (Aydemir, 1995) 

 

3.2.1. Yeraltı ekonomisi (Yasadışı faaliyetler)  

Yasadışı ekonomik faaliyetler, adından da anlaşılacağı üzere, kanunların 

yasakladığı  bu sebeple de milli gelir hesaplarına alınmayan faaliyetleri kapsamına 

almaktadır. Yasadışı faaliyetlerin bir kısmını gelir yaratıcı faaliyetlerden 

oluşmaktadır. Silah kaçakçılığı ve uyuşturucu gibi, milli gelir hesaplarına 

alınmamakla birlikte vergi kaybı açısından önemlidir. Diğer grup yasadışı ekonomik 

faaliyetler, hırsızlık ve rüşvet gibi, gelir yaratıcı olmamakla birlikte transfer 

özelliğine sahip faaliyetlerden oluşur. Bu grup faaliyetler vergilendirme adına fazla 

önem arz etmemektedir. (Önder, 2000) 

3.2.1.1. Kara Para Tanımı 

 

Globalleşen dünyayla birlikte ülkelerin sınırları ortadan kalkarak gerek 

kültürel gerekse ticari açıdan insanların birbiriyle etkileşimleri artmıştır. Bunun 

sonucunda ticari açıdan bakıldığında çeşitlilik çoğalmış aynı zamanda piyasaların 

denetlenebilme durumu da oldukça güçleşmiştir. Bu ortamın oluşmasıyla birlikte 

kara para işlemleri hızla kendini gösterme eğilimine girmiştir. 
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Sosyal, hukuki, ahlaki ve iktisadi anlamda kara paranın tanımını aşağıdaki 

şekildedir: 

 

 Sosyal manada,  ekonomiler içinde toplumdaki bireylere ve yaşantıya dair 

kötü sonuçlar ortaya çıkaran çalışmalar sonrasında elde edilen gelirdir.  

 Ahlaki manada, yasa dışı ya da yasal olarak toplumda yaşayanlarca ahlak 

konusunda tasvip edilmeyen çalışmalar sonrasında elde edilen gelirdir. 

 İktisadi manada, ekonomik yaşamı oluşturan kaidelere karşı gelerek elde 

edilen gelirdir. Yasalar tarafından suç sayılan fiillerin yanı sıra, ekonomik hayatı 

düzenleyen kural ve usuller ihlal edilerek sağlanan kazanç olarak tanımlanabilir. 

Örneğin vergi ödememek adına bir takım faaliyetlerin kayıt dışında yapılmasıdır. 

  Hukuki anlamda, kanunlar tarafından yasaklanan faaliyetlerden elde edilen 

gelirlerdir. (Türkiye Bankalar Birliği [TBB], 2003) 

 

3.2.1.2. Kara Para Aklama İşlemleri  

 

Bir suçun işlenmesi yoluyla elde edilen malvarlığı değerleri “kara para” 

olarak adlandırılmaktadır. Kara paranın, bu gelire kaynaklık eden ve öncül suç olarak 

adlandırılan suçtan uzaklaştırılarak çeşitli işlemlerle yasal yollardan elde edilmiş 

gelir görüntüsü kazandırılmasına ise aklama denilmektedir. Uyuşturucu ticareti,insan 

ticareti, silah kaçakçılığı, gibi pek çok yasadışı faaliyette bulunanlar arasında en çok 

kullanılan değişim aracı nakit paradır. Suçlular için bu paranın kökeninin gizlenmesi 

yoluyla bir taraftan suçtan uzaklaşılması, diğer taraftan suç gelirine el koymanın 

önüne geçilerek yasal bir görüntü altında kolay bir şekilde kullanılabilir olması 

zorunlu bir ihtiyaçtır. Aklama, suçlular için zorunlu olan bu ihtiyacın ortaya koyduğu 

bir üründür. Aslında gerçek büyüklüğünü bilmenin imkânsız olduğu aklamaya konu 

gelirlerin büyüklüğü ile ilgili olarak yapılan tahminler aklama faaliyetinin ulaştığı 

boyutu açısından fikir vermeye yardımcı olabilir. (Aykın, 2007) 

 

Yasa dışı faaliyetlerin sonunda ortaya çıkan kara para, aklama aşamasından 

sonra finansal sisteme girmekte ve ekonomide bulunan kayıtlı işlemler arasında 

gözükmektedir. Bazen kara paranın aklanabilmesi adına vergi ödeme işlemleri 



 

94 
 

yapılmaktadır. Buradaki asıl kamu kurum ve kuruluşlarının mevcut parayı yasa dışı 

özelliğinden sıyrılarak yasal şekilde görmesini temin etmektir. Yasal olan para artık 

sahipleri tarafından gizlenmeden piyasaya sokulacaktır. (Sugözü, 2010: 21) 

 

Kara para aklama konusundan bahsedebilmemiz için bulunması gereken 

unsurları aşağıdaki şekildedir: 

 

 Kanuni yollardan elde edilmeyen geliri kanuni yolla elde edilmiş görünüme 

kavuşmasını sağlayacak bir eylem yapılmış olmalıdır. 

 Bir suç işlenmiş olmalıdır.  

 İşlenen suçun sonrasında elde edilen bir gelir olmalıdır. 

 

Yukarıda belirtilen bu unsurlardan ilk ikisi kara para aklama suçunun ön 

şartlarıdır. Bu şartlar gerçekleşmediği zaman ortada kara para olmayacağından kara 

para aklama da söz konusu olmayacaktır. (Türkiye Bankalar Birliği [TBB], 2009) 

 

3.2.1.3. Kara Para İle Kayıt Dışı Ekonomi Arasındaki Farklılıklar 

 

Kara para ve kayıt dışı ekonomi kavramları zaman zaman birbirinin yerine 

kullanılıyor olsa da esasında birbirinden farklı kavramlardır. Kayıt dışı ekonomi 

kavramı kara parayı kavramını da içine alarak daha geniş anlamlar içermektedir. 

 

Kayıt dışı ekonomi, kanuni yollardan elde edilmiş ancak kayıtlara geçmemiş 

gelirlere verilen isimdir. Kayıt dışına yönelen mükelleflerin amacı vergi 

ödememektir. Kara para aklama işi ile uğraşanlar ise bu gruptan oldukça farklıdır. 

Elde ettikleri gelir kanuni yollardan değildir. Gerekirse vergi ve diğer sosyal 

yükümlülükleri ödemeyi göze alarak kara parayı finansal sisteme sokarak yasal 

yollardan elde edilmiş gelir gibi göstermektedirler. Kara para elde edenler finansal 

sisteme dahil olmak isterken kayıt dışı faaliyet yapanlar kayıt altına girmemeye 

çalışmaktadır. Kara para ve kayıt dışı arasındaki bağ aşağıda anlatılmıştır. (Türkiye 

Bankalar Birliği [TBB], 2009) 

 

 



 

95 
 

Şekil 3.1. Kayıt Dışı Ekonomi İle Kara Para Arasındaki İlişki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği [TBB]. (2003). Kara paranın Aklanması Suçu İle 

Mücadele ve Bankaların Yükümlülükleri, Yayın No:235 , Aralık/2003 Erişim Tarihi 

06 Eylül 2016 https://www.tbb.org.tr/Dosyalar/Dosyalar/235_aralik2003.pdf) 

 

Bunların dışında kayıt dışı ekonomi ile kara para arasında aşağıdaki farklar 

bulunmaktadır: 

 

 Kayıt dışı ekonomik işlemler, bireysel faaliyetler şeklinde gerçekleştirildiği 

halde, kara para genellikle örgütlü faaliyetler kapsamındadır. 

 

 Kayıt dışı ekonomi milli gelir hesaplamalarına dâhil edilmesine karşın, kara 

para elde etmek amacı ile yapılan faaliyetler, milli gelir hesaplamalarına dâhil 

edilmezler. 

 

 Kayıt dışı ekonomi ile mücadele devletlerin kendi bünyesinde 

gerçekleştirilebilmesine karşın, kara para ile mücadele için uluslararası işbirliğini 

gerekmektedir. 

 

 Kayıt dışı ekonomi ile mücadelenin en önemli amacı, kayıt dışı ekonomik 

faaliyetlerin kayıt altına alınması iken kara para ile mücadelede kara parayı ortadan 

kaldırmak amaçlanmaktadır. Burada açıklanmak istenen, kara parayı oluşturan 

 

 

 

YASA DIŞI                                                         YASAL ALAN                                                                                                             

    ALAN 

              KARA PARA 

              VERGİ KAÇAĞI 

https://www.tbb.org.tr/Dosyalar/Dosyalar/235_aralik2003.pdf
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yasadışı faaliyetlerin kayıt dışı faaliyetler kapsamına girmediği değil, kayıt dışı 

ekonomi ve kara para ile mücadele amaçlarının farklı noktalarda yoğunlaşmasıdır. 

Ancak kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi, ekonomide 

kendine gizlenebilecek yer arayan kara paraya da bir darbe vuracaktır. Bu sebeple 

kara para aklama ile mücadele, kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınmasını 

gerektirmektedir. (http://ekonomici.blogcu.com) 

 

3.2.1.4. Kara Para Aklama Basamakları 

 

 Kara para aklanması üç basamaktan oluşmaktadır. Çamaşır makinesinde 

yıkama işleri yapılan kirli çamaşırlar üzerinden izah etmek gerekirse:  

 İlk basamakta kirli çamaşır makineye yerleştirilir. ( Yerleştirme aşaması)  

 İkinci basamakta makinede çamaşır yıkanmaya başlar.(Ayrışma)  

 Üçüncü basamakta ise çamaşırlar temiz şekilde çıkarılır. (Bütünleşme)  

 

Bazı olaylar bu üç basamağın hepsi birden gerçekleşirken bazı olaylarda sadece biri 

veya iki tanesi gerçekleşmektedir. Bu aşamaların sırayla gerçekleşmesi ya da 

içlerinden bazılarının gerçekleşmemesi ekonomilerdeki mali duruma göre 

değişmektedir.  

 

 Yerleştirme Basamağı: Kara para faaliyetleri sonucu elde edilen gelirler 

nakitten başka tür finansman araçlarına çevrilir. Yasal olmayan faaliyetlerde 

özellikle nakit paralar kullanılmaktadır. Gelişen teknolojiyle birlikte artan kredi kartı 

kullanımı, çekler ve internet bankacılığı hizmetlerinin yanında nakit olarak yapılan 

işlemler dikkat çekmektedir.  

 

 Ayrıştırma Basamağı: Finansal sistemde nakit şeklinde bulunan para diğer 

araçlara çevrildikten sonra kara paranın sistemde kaybolması adına kaynağından 

uzaklaştırılır. Bu sayede yakalanma riski azaltılır. Kara para bir şekilde bankalara 

intikal ettirilmişse uzaklaştırma işlemi daha seri ve kolay şekilde yapılabilecektir. Bu 

yapılan işlemler sırasında inceleme aşamasından kurtulabilmek adına kanuni 

işlemlere benzer işlemler gerçekleştirilecektir..  
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 Bütünleştirme Basamağı: Bu basamakta aklanmaya çalışılan kara para 

aktarılması gereken yerlere gönderilir. Kaynağından ayrılan gelir yasalaşarak aklama 

işlemi gerçekleştirilmiştir. Kara para konusunda herhangi bir merciden gelecek 

sorular karşısında izahat yapılabilir duruma gelmiştir. Böylece kanuni olmayan 

yollardan elde edilen para kanuni olarak elde edilmiş görünümüne sokulmuştur. 

(Mali Suçları Araştırma Kurulu [MASAK],2016) 

 

3.2.2. Yarı Kayıtlı Ekonomi  

Kayıt dışı ekonomi içerisindeki en büyük grup olmakla birlikte esasında 

kayıtlı olan mükelleflerdir. Vergi sistemi içinde faal olan, defter tutan ve beyanname 

veren ancak gelirlerinin büyük bir kısmını kayıt dışında tutan ödevliler bu grupta yer 

almaktadırlar. 

 

 Kanun Kapsamında Kazançları Kayıt Dışında Olan Yükümlüler 

 Kanun Kapsamı Dışında Kazançları Kayıt Dışında Olan Yükümlüler 

3.2.2.1. Kanun Kapsamında Kazançları Kayıt Dışında Olan Yükümlüler  

 

Bu mükellefler, kazandıkları gelire bakılmaksızın vergi ödemektedirler. Vergi 

yükümlülerinden önceden vergi alınarak bir kısım gelirlerinin kanuni yollardan vergi 

dışında kalmasını sağlamaktadır. 

 

Bu grupta yer alan ödevlilerin faaliyetleri sonrasında sağladıkları gelirlerin, 

uygun biçimde vergi dışına alınmasına kanun tarafından izin verilmekteydi. Götürü 

usule tabi mükelleflerin gerçek gelirleri 01 Ocak1999 tarihine kadar yasal bir şekilde 

vergi dışında kalmaktaydı. Çünkü götürü usulde çalışan yükümlülerin ekonomik 

faaliyetleri sonucu belgelendirme uygulaması bulunmuyordu. Bu usule tabi ödevliler, 

kendileri vergi ödememekle beraber ekonomik ilişki içinde bulundukları diğer 

mükelleflerinde gelirlerinin bir kısmını beyan etmelerine mani olmaktaydı. 

22/07/1998 ‘de ise basit usul getirilerek  götürü usul kaldırılmıştır. (Sarılı, 2002) 
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3.2.2.2. Kanun Kapsamı Dışında Kazançları Kayıt Dışında Olan 

Yükümlüler 

 

Bu grupta yer alan mükellefler, vergi idaresine kayıtlı mükellefler olmakla 

birlikte faaliyetlerinin bir bölümünü kayıt dışı yaparak elde ettikleri gelirlerin bir 

kısmını ya da tamamının vergisini ödememektedirler. Bu tür mükellefler bütün 

faaliyet kollarında olmakla birlikte bazı faaliyet kollarında sayıca daha fazla 

görülmektedir. Bu faaliyet kollarına örnek kereste tüccarlarını, emlak 

komisyoncularını,döviz bürolarını, tarımsal faaliyet yapanları sayabiliriz. (Özhan, 

2014) 

3.2.3. Hiç Kayıtlara Girmeyen Ekonomi  

 

Bu tür mükellefler özellikle metropol olarak tabir ettiğimiz büyük illerimizde 

yer almaktadır. Faaliyetlerini vergi idaresinin bilgisi dışında yapmaktadırlar. Böylece 

kazançları sonrasında hiçbir şekilde vergi vermemektedirler. Genelde ufak çaplı işler 

yapmaktadırlar ve bu sayede daha çok vergi idaresinin bilgisi ve denetimi dışında 

kalabilmektedirler. Bunlara örnek olarak nakliyecileri, işportacıları, oto tamircileri ve 

hamallar gibi iş gruplarını gösterebiliriz. Vergi idaresinin bilgisi olmadan inşaatlarda 

çalışan (genellikle ekip olarak ve taşeron düzeyinde) işçilerin yarattığı gelir; özellikle 

son zamanlarda inşaat sektöründeki hızlı gelişmeyle birlikte büyük boyutlara 

ulaşmıştır. Kayıt dışı ekonominin boyutunun büyümesine katkıları sebebiyle üstünde 

durulması gereken bir konudur. Başka bir açıdan bakıldığında ise bu işçileri istihdam 

eden müteahhitler, ödedikleri işçilik maliyetlerini belgeleyememektedir. Bu 

giderlerin gösterilmesi adına gayri yasal yollara başvurmakta ve sahte belgeler 

(naylon fatura) edinmek zorunda kalmaktadırlar. Bu işleyiş kayıt dışı ekonominin 

gelişmesine ve vergi gelirlerinin azalmasına neden olmaktadır. (Aydemir, 1995) 

 

3.3. Kayıt Dışı Ekonominin Etkileri  

 

Kayıt dışı ekonominin finansal, iktisadi, sosyal ve siyasi alanda birçok etkisi 

olmakla beraber etkilerini, olumlu etkiler ve olumsuz etkiler olarak iki başlık altında 
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inceleyebiliriz. Kayıt dışı ekonominin olumsuz etkileri giderek artmakta ve piyasa 

koşullarını her geçen gün daha da olumsuz etkilemektedir. 

3.3.1. Kayıt Dışı Ekonominin Olumlu Yönleri 

Kayıt dışı ekonominin etkilerine baktığımızda çoğunlukla olumsuz etkiler yer 

alsa da olumlu etkilerinden de bahsedebiliriz. Bu etkiler aşağıdaki şekildedir; 

 

 İstihdamı Artırır: Kayıt dışı ekonominin büyüklüğü arttığında ücretlerden 

vergi alınamayacağından emek talebinin emek fiyatına esnekliğinden fazla olduğu 

varsayımıyla birlikte, emek talebi çoğalır. Yani kayıt dışı ekonomi çalışan sayısında 

artış yaratacaktır. Çünkü personel çalıştıranlar daha az işçilik maliyetlerine 

katlanacak, çalışanlar ise reel ücretlerinde ise artış görülecektir.   (Tecim, 2008 :23) 

 

 Büyüme Oranını Artırır: Kayıtlı ekonomi dışına çıkan mükellefler vergi 

ödemeyecekleri için kullanılabilir gelir oranında artış görülür. Böylece bu kişiler 

vergiye ödemedikleri paraları başka ekonomik faaliyetlerde kullanırlar. Böylece 

piyasadaki talepte artış görülecektir. Tüketim arttığında çarpanın etkisiyle GSMH 

düzeyi artacaktır. Böylece ödenmeyen vergiyle oto-finansman yöntemi kullanılarak 

bu sayede büyüme sağlanmaktadır. Aynı zamanda, kayıt dışı çalışan şahıs veya 

işletmelerin kayıtlı ekonomik birimler karşısındaki rekabet avantajı ve hareket 

yeteneği dikkate alınırsa ekonomik büyümenin hızı daha da artacaktır. (Kıldiş, 2000) 

 

 Ekonomiye Canlılık Sağlar: Kayıt dışı ekonomik faaliyetlerde yer alan 

mükellefler vergi idaresinin bilgisi dışında kalarak vergi ödememektedirler. 

Ödemedikleri bu paraları mükellefler kendi faaliyetlerinin devamını sağlar ve hatta 

yeni faaliyet alanlarına giriş yapmaktadırlar. Bu da yatırımları ve tüketimleri 

artırarak genel ekonomi düzeyinde canlılık sağlar . 

 

 Rekabet Gücü Kazandırır: Teknoloji yoğun üretimde, emek yoğun üretime 

nazaran daha düşük maliyetler olmakla birlikte emek yoğun üretim, teknoloji yoğun 

üretimle rekabet edememektedir. Kayıt dışı faaliyetler sonucu vergi kaçırılarak elde 

edilen gelir, üretim maliyetlerini azaltmaktadır. Maliyetlerini azaltan mükellefler 

http://www.ekodialog.com/
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fiyatlar üzerinde oynama yapabilmektedirler. Fiyat düşüren satıcılarsa gerek yurt içi, 

gerekse yurt dışı pazarlarda daha iyi rekabet etmektedirler (Özhan,2014) 

 

 İlave Talep Yaratır: Kayıt dışı ekonomide çalışmanın etkisiyle vergi 

yükünden kurtulan yükümlüler daha az maliyetle üretim yapma şansı bulurlar. Daha 

az maliyet sağlayan mükellefler fiyatlar konusunda daha esnek 

davranabilmektedirler. Böylece ekonomideki genel fiyat düzeyinde düşüş yaşanarak 

mal ve hizmetler üzerindeki talep miktarında artış 

yaratır.(www.istanbulsmmmodasi.org.tr) 

 

 Kaynak Dağılımında Etkinliği Sağlar: Kayıt dışı ekonominin kaynak 

dağılımına verimliliğin sağlaması konusunda iki basamağı vardır. Bunlardan ilki 

idare tarafından kaynak sağlanamayan bir kısım iş kollarına kayıt dışı ekonomi 

sayesinde kaynak sağlanabilmekte ve dolayısıyla ekonomik topluluğun refah düzeyi 

artmaktadır. Bu basamaklardan ikincisi ise düzenli şekilde bir işte çalışma olanağı 

olmayan bireylerin iş bulabilme şansı yakalamasıdır. Böylece genel ekonomi 

düzeyine kullanılmayan atıl kapasiteler kullanılabilmektedir. 

(www.istanbulsmmmodasi.org.tr) 

3.3.2. Kayıt Dışı Ekonominin Olumsuz Yönleri 

Kayıt dışı faaliyetlerin ekonomilerde olumsuz yönleri bulunmaktadır.Bunlar; 

 

 İstihdamı Artırır: Kayıt dışı ekonominin büyüklüğü arttığında ücretlerden 

vergi alınamayacağından emek talebinin emek fiyatına esnekliğinden fazla olduğu 

varsayımıyla birlikte, emek talebi çoğalır. Yani kayıt dışı ekonomi çalışan sayısında 

artış yaratacaktır. Çünkü personel çalıştıranlar daha az işçilik maliyetlerine 

katlanacak, çalışanlar ise reel ücretlerinde ise artış görülecektir.   (Tecim, 2008 :23) 

 

 Vergi Gelirini Azaltır: Kayıt dışı ekonominin en büyük olumsuzluklarından 

biri devletin sağladığı gelir kaynaklarından en büyüğü olan vergi gelirlerinin 

azalmasıdır. Devletin vergi gelirleri azalırsa bütçede açıklar meydana gelecek bu 

kayıp farklı yerlerden telafi edilmeye çalışacaktır. Bütçe açıkları borçlanma 

vasıtasıyla karşılandığı takdirde faiz oranları yükselecek ve yatırım maliyetlerinde 

http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/
http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/
http://www.ekodialog.com/
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artış görülecektir. Yatırım maliyetlerinin azalması demek genel ekonomideki 

yatırımları engelleyecek bu da istihdamın azalmasına sebep olacaktır. Bütçe açıkları 

Merkez Bankası tarafından para basılma yoluyla karşılanırsa enflasyon rakamlarını 

arttıracaktır. (Küçükkocaoğlu)  

 

 Gelir Dağılımda Adaletsizlik Yaratır: Kayıt dışı faaliyetlerin sonucunda vergi 

ödeyen ve kayıtlı çalışan kesimle, vergi ödemeyen ve kayıtsız çalışan kesim arasında 

ödeme farkı oluşur. Bu eksik ödenen vergilerin sonucunda ise toplumda gelir 

adaletsizliği ortaya çıkar. 

 

 Haksız Rekabete Yol Açar:  Kayıtlı çalışan yükümlüler devlete olan vergi 

ödeme görevlerini yerine getirmektedirler. Oysa kayıt dışı çalışan yükümlüler vergi 

ve yasal yükümlüklerini ödememekle beraber maliyetlerinde azalış sağlamaktadırlar. 

Bu sayede dürüst şekilde vergi ödeme görevini yerine getiren yükümlüler vergi ve 

sosyal güvenlik primlerinin yükü altında ezilmekte bu da haksız rekabete yol 

açmaktadır (Özhan,2014) 

 

 İstatistiklerde Yanlış Hesaplamalara Yol Açar: Kayıt dışı ekonominin ölçümü 

oldukça güçtür. Aynı şartlarda, aynı verilerle, aynı yöntemlerle yapılan 

hesaplamalarda bile farklılıklar vardır. Bunun temel sebebi kayıt dışı ekonomi, 

özünde gizlenen faaliyetlerden oluştuğu için tam anlamıyla tespit edilememesidir. 

Devletin resmi göstergelerine girmeyen bu rakamlar kamu kurumları tarafından 

yapılan hesaplamalarda da yer almaktadır.Bu da ekonomik verileri kullanan bir çok 

istatistik ve göstergenin yanlış hesaplanmasına yol açmaktadır.   

 

 Ahlaki Değerleri Bozar: Hukuksal açıdan bakıldığında kanuni olmayan 

birçok faaliyet kayıt dışı ekonomi içinde yer almaktadır.  Bu sayede daha fazla gelir 

elde eden bu kişiler kanun dışı faaliyetlerini zaman içerisinde daha çok artırarak 

genel toplum düzeyindeki ahlak seviyesini de etkileyecektir. Örneğin uyuşturucu 

kaçırma faaliyetlerinde uğraşanlar ya da içki kaçakçılığı işinde çalışanlar kayıt dışı 

ekonomiden fayda sağlayarak faaliyetlerine devam etmekte bu da toplumun ahlak 

değerleri üzerinde etkili olmaktadır. 
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 Sosyal Güvenlik Sisteminin Etkinliği Bozulur: Kayıt dışı faaliyetlerin artması 

sonucunda mevcut piyasa şartlarında kayıtsız çalışan kişilerin sayısında artış görülür. 

 Kayıt dışı istihdamın artması sonucu sosyal güvenlik kesintilerinin ödenmemesi 

sorunuyla karşı karşıya gelinir. Gelirlerini tam anlamıyla elde edemeyen Sosyal 

Güvenlik Kurumu kendinden beklenen görevleri yerine getiremeyerek çalışanlar 

üzerindeki vergi yükünü artırma yoluna gidecektir.Böylece istihdam üzerinde 

dengesizlik meydana gelerek sosyal güvenlik sistemindeki verimlilik bozulacaktır.  

 

 Sendikal Faaliyetleri Zayıflatır: Ülkelerdeki ekonomiler içerisinde sendikal 

faaliyetler zaman içerisinde kendini göstermiş ve etkinlik düzeyi artarak günümüze 

kadar gelmiştir. Sendikal faaliyetler sonucu çalışanlar bir takım haklar elde 

etmektedirler. Ancak kayıt dışı istihdamla birlikte çalışanlar, sigortasız çalışmakta ve 

sendikal faaliyetler içerisinde yer almamaktadırlar. Böylece sendikaların sağladığı 

yararlardan faydalanamamaktadırlar. (Özhan,2014) 

 

 Dolarizasyona Yol Açar: Kayıt dışı ekonomide ödemelerin daha çok nakit 

para kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Fiyat istikrarının olmadığı durumlarda, 

kayıtlı ekonomi yanında kayıt dışı ekonomide de istikrarlı bir para birimi arayışına 

girmektedir. Dolar ve euro gibi nispeten istikrarlı para birimlerinin ekonomide 

yaygın olarak kullanılmasına, yani “dolarizasyona” sebep olmaktadır. (Devlet 

Planlama Teşkilatı [DPT], 2001) 

  

 Yabancı Yatırımcının Gelişini Engeller: Piyasadaki kayıt dışı faaliyetlerin 

sonucunda ekonomide birçok değer kötüleşmekte aynı zamanda piyasadaki rekabet 

koşulları olumsuz etkilenmektedir. Bunun sonuncunda piyasaya giriş yapacak 

yabancı yatırımcılar geleceği belirsiz bir piyasada yatırım yapmak yerine ekonomik 

değerleri daha düzenli olan piyasalara yönelmektedirler.  

 

 Enflasyon Olduğundan Daha Yüksek Görünür: Kayıt dışı ekonomi 

içerisindeki kişi ve işletmeler vergi ve yasal yükümlülükleri ödeme görevlerini 

yerine getirmezler. Bu sayede elde ettikleri gelir düzeyi daha fazladır ve diğer kişi ve 

işletmelerle rekabet ederek fiyat düşürme yoluna gidebilirler. Düşen fiyat düzeyi 

ekonomide canlılık yaratır ve mal ve/veya hizmet taleplerinde artış görülür. Bununla 

birlikte kayıtlı ekonomide yer alan fiyat düzeyleri kayıt dışı ekonomide yer alan fiyat 
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düzeylerinden farklıdır. Ancak genel göstergelere ve istatistiklere kayıtlı 

rakamlardaki fiyatlar alındığından enflasyona ait oranlar olduğundan daha fazla 

görünmektedir.. (www.istanbulsmmmodasi.org.tr) 

 

 AB’ ye Girme Sürecinde Yarattığı Olumsuzluk: Kayıt dışı ekonominin 

Türkiye’de ulaşmış olduğu boyutlar, her şey bir yana AB’ye üye olma talebinde 

bulunan bir ülkenin önüne konulmuş bütün normlara uygunluk sağlansa da, maalesef 

Avrupa Birliği’ne girmenin önünde engel teşkil edecek boyuttadır. Avrupa Birliği 

üye ülkelerinde ortama yüzde 10 büyüklüğünde kayıt dışı ekonomi olmakla birlikte 

daha Avrupa Birliği Komisyonu, fazla olan kayıt dışılığı problem olarak 

görmektedir. Çünkü gerçek işsizlik rakamı görünen tablodan daha yüksektir bu da 

ekonomik göstergelerde yanlışlıklara sebep olmaktadır. Sonuç olarak gelir 

hesaplarındaki dengesizlik ve işsizlik rakamlarındaki dengesizlikle beraber ele 

alındığında Avrupa Birliği’ndeki genel ekonomi düzeyinde karışıklıklara yol 

açacaktır.  (www.istanbulsmmmodasi.org.tr) 

 

 Kaynakların Verimsiz Kullanılmasına Neden Olur: Kayıt dışı ekonomi 

kaynakların verimsiz kullanılmasına sebep olur. Bunlar iki şekilde olmakla beraber 

ilki kanunlarla engellenmemiş faaliyetlerin yasa dışı olarak yapılması 

şeklindedir.İkinci sebep ise kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin sonrasında ekonomik 

göstergeler yanlış bir tablo ortaya çıkaracaktır. Bunun sonucunda ekonomik karar 

alıcılar yanlış uygulamalara yöneleceklerdir. (Sugözü, 2010 :62) 

3.4. Kayıt Dışı Ekonomiyi Ortaya Çıkaran Sebepler 

 

Kayıt dışı ekonomi her ülkede farklı biçimde ortaya çıkmaktadır. Bu 

farklılığın sebebi her ülkenin kendine has bir ekonomik, tarihsel, kültürel ve sosyal 

yapısının olmasından kaynaklanmaktadır. Dünya genelinde bakıldığında kayıt dışı 

ekonomi tam anlamıyla bitirilememekle beraber bazı ülkelerde oldukça fazla iken 

bazı ülkelerde ise gerek hukuksal düzenlemeler gerekse toplumun mali yapısı 

sayesinde kayıt dışı ekonomi en az düzeye indirgenmiştir. 

 

Kayıt dışı ekonomi ancak kanuni düzenlemeler yapılarak önlenebilir. Kanuni 

düzenlemeleri ise kamu kurumları tarafından yapılmaktadır. Bu anlamda kayıt dışı 

http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/
http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/
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mücadeledeki en önemli görev kamu kurumlarına düşmektedir. Kamu idarelerinin 

gerekli kanunsal düzenlemeleri yaparak bunları etkin bir şekilde uygulamaya 

koyması kayıt dışı mücadelede önem taşımaktadır 

 

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmek için kayıt dışı ekonomiye ait analizler 

yapılarak kayıt dışı ekonomiyi ortaya çıkaran nedenlerin iyi tespit edilmesi gerekir. 

Çünkü kayıt dışı ekonominin varlığını azaltmak için buna sebep olan unsurların teker 

teker tespit edilerek alınması gerekli önlemler üzerinde iyi çalışılmalıdır. 

 

Tekstil sektöründe faaliyet gösteren mükelleflere ve GİB çalışanlarından 

kayıt dışılığın kendilerine göre ilk üç nedenini sorulmuş olup araştırmanın bulguları 

aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. (Aktan Ve Savaşan, 2009) 

 

Tablo: 3.1. Kayıt Dışı Ekonomi Nedenleri 

“Ülkemizdeki kayıt dışı faaliyetlerin en 

mühim üç sebebi nedir?” 

 

Mükellefler 

 

GİB Çalışanları 

Vergi yükü  54,1 43,1 

Ekonomik krizler  38,0 19,3 

Vergide adaletsizlik  30,1 32,8 

Ayakta kalma çabası  29,5 9,1 

Cezaların caydırıcı olmaması  24,7 41,1 

Küçük işletmelerin çokluğu  19,4 13,7 

Kamuda yolsuzluk  18,6 11,4 

Denetimin azlığı  16,4 44,3 

Nakit kullanımı  13,4 20,1 

Bürokratik formalite  12,8 13,1 

Karmaşık vergi düzenlemeleri  11,6 18,3 

Devlet hizmetlerinin yetersizliği  10,6 4,7 

Bilgi ve yönlendirme eksikliği  6,6 11,9 

Diğer  1,2 5,7 

(Kaynak: Aktan, C.C. Ve Savaşan, F. (2009). Kayıt Dışı Ekonomi Ve Etik 

Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi Akademik Araştırma Çalışması, Ekim/2009 

Erişim Tarihi: 07 Ekim 2016 

http://www.etik.gov.tr/test/duyurular/digerleri/proje2006_etik/akademik_arast%C4%

B1rma_konf.ekim2009/Kayitdisi_Ekonomi_ve_Etik.pdf) 

http://www.etik.gov.tr/test/duyurular/digerleri/proje2006_etik/akademik_arast%C4%B1rma_konf.ekim2009/Kayitdisi_Ekonomi_ve_Etik.pdf
http://www.etik.gov.tr/test/duyurular/digerleri/proje2006_etik/akademik_arast%C4%B1rma_konf.ekim2009/Kayitdisi_Ekonomi_ve_Etik.pdf
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Tabloya bakıldığında mükellefler açısından kayıt dışı ekonominin en önemli 

üç nedeni vergi yükü, ekonomik krizler ve vergide adaletsizliktir. GİB çalışanları 

açısından bakıldığında ise kayıt dışılığın en önemli üç nedeni denetimin azlığı, vergi 

yükü ve cezaların caydırıcı olmamasıdır. Bu bağlamda bakıldığında GİB çalışanları 

ve mükelleflerin kayıt dışılığın en önemli üç sebebindeki ortak noktaları vergi 

yükünün fazla olmasıdır.  

 

Kayıt dışı ekonominin genel sebebi kişilerin daha fazla gelir elde etme isteği 

olup gelirleri artırma yolu ise kayıt dışından geçmektedir. Bu bağlamda kayıt dışı 

ekonominin temel sebebi bu olmakla birlikte yapılan incelemeler doğrultusunda kayıt 

dışı ekonomiyi doğuran sebepleri sekiz başlık altında inceleyebiliriz. Bunlar 

aşağıdaki gibidir; 

 

 Ekonomik Sebepler 

 Mali Sebepler 

 İdari Sebepler 

 Hukuki Sebepler 

 Sosyal Sebepler 

 Psikolojik Sebepler 

 Siyasal Sebepler 

 Teknolojiye Bağlı Sebepler 

 

3.4.1. Ekonomik Sebepler 

Kayıt dışı ekonomiyi doğuran sebeplerin en başında ekonomik sebepler 

gelmektedir. Bu sebepleri temel olarak on başlık altında inceleyebiliriz. 

 

3.4.1.1. Gelir Dağılımı Dengesizliği 

 

Kayıt dışılığın ekonomik nedenlerinden birisi de milli gelirin ülke içerisinde 

bireyler ve firmalar arasında adil dağılmamasıdır. Gelişmekte olan ülkelerde 
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özellikle alt ve üst sınıfların fazla olması ve orta sınıfın az olması kayıt dışı 

ekonomiyi artıran sebeplerden birini oluşturmaktadır. 

  

Gelişmiş ülke ekonomilerinde toplumsal politikalara ağırlık verilerek, toplam 

varlıkların tabana yayılması sağlanarak, sosyal açıdan gelir daha adaletli biçimde 

dağıtılır. Gelişmekte olan ülkelerde ise sosyal yapı daha farklıdır. Orta gelir düzeyine 

sahip kişiler daha az, yüksek gelir düzeyine ve en alt gelir düzeyine sahip kişiler daha 

fazladır. Böylece toplumsal gelir elde etme açısından fark artar ve kayıt dışı 

ekonomiye geçişler yoğunlaşır. Türkiye’de oluşturulan hatalı politikalar sonrasında 

yüksek faiz elde eden ve hiçbir üretim veya katkı yapmadan sadece faiz işi yapan ve 

vergi ödeme konusunda sıkıntı çıkaran bir grup oluşmuştur. Bununla birlikte vergiler 

alt gelir sınıfından ağırlıklı olarak alınmaya başlanmıştır. Mali açıdan adaletin 

sağlanabilmesi için vergilerin alt gelir sınıfları yerine üst gelir sınıflarından alınması 

gerekir. Böylece gelir dağılımındaki dengesizlikte giderilecektir. (Gonca , 2006) 

 

Gelir dağılımında giderek artan dengesizlik yoksulluğu artırmakta ve yoksul 

insanlar düşük ücretle ve güvencesiz de olsa bir işte çalışmaya mecbur 

kalmaktadırlar. Bu da kayıt dışı istihdamı artırmaktadır. Bu anlamda kayıt dışı 

istihdamla mücadele aslında bir yanıyla gelir dağılımı dengesizliği ve yoksullukla 

mücadele olmalıdır. Çünkü ancak bunlara çözüm üretmekle kayıt dışı istihdam 

engellenebilir. (AYDIN, 2003) 

3.4.1.2.Yüksek Girdi Maliyetleri 

 

Küreselleşen dünyada ekonomik başarının sırrı girişimcilik faaliyetleridir. 

Girişimciliğin gelişmesi için kamu kurumları tarafından vergi ve prim yükleri 

azaltmalı ve böylece kayıtlı ekonomiye geçiş sağlanmalıdır. (Kaya ve Çetin , 2002) 

 

Girişimcileri büyük risklere sokan hatta işletme kapattıran yüksek maliyetler, 

işletmelerin elde ettikleri gelirlerde azalış yaratacaktır. İşletme sahipleri maliyetleri 

azaltmak uğruna çeşitli yollar deneyecek eğer bunlarda fayda etmezse işletmenin 

faaliyetine son vereceklerdir. (Sugözü, 2010 :27) Tüm bu sonuçlara katlanmak 

istemeyen girişimciler ise hem diğer işletmelerle kolay rekabet edebilmek , hem de 

işletmelerinin devamlılığını sağlamak için kayıt dışı ekonomiden yararlanma yoluna 

gideceklerdir. 
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3.4.1.3.Yüksek İşgücü Maliyetleri 

 

Ülke ekonomilerindeki kayıtlı olarak çalışan işverenler, maliyetlerin yanında 

vergi ve sosyal güvenlik kesintilerin yüklerini de taşımaktadırlar. Bu kadar gider 

yanında birde vergi yüküyle karşı karşıya kalan işverenler vergi maliyetlerini 

azaltmaya çalışmak isterler. Bunun için kayıtlı ekonomide vergi ödeyen işverenler 

işgücü maliyetlerini düşürmek adına kayıt dışına yönelmektedirler. Bunun için iki 

yöntem izlenmektedirler. İşverenler çalıştırdıkları personelin ücretlerinin hepsini 

kayıt dışında bırakabilmektedir ya da çalıştırdıkları personelin ücretinin bir kısmını 

beyan edip diğer kısmını kayıt dışında bırakmaktadırlar. (Sarılı, 2002) Özellikle bazı 

iş kollarında işverenler asgari ücretin çok üstünde maaş alan kişiler için ücretlerin bir 

kısmını kayıt dışına çıkarma yoluna gitmektedirler. Çalışan maaşlarını asgari ücret 

oranında göstererek kalan kısımları beyan etmeme yoluna gitmektedirler. Böylece 

katlanmaları gereken vergilerin bir kısmını bu yolla kayıt dışına çıkararak 

gelirlerinde artış sağlamaktadırlar.  

 

Günümüz ekonomilerinde artan teknolojiyle beraber uluslar arası ticaret 

rakamlarında artış yaşanmıştır. Artık ithalat ihracat faaliyetleri daha kolay 

yapılmakla birlikte çoğu zaman daha ucuza mal edebilmek adına ithal ürünler 

alınmaktadır. Piyasaların bu şekilde değişmesiyle beraber özellikle işgücünün 

maliyetinin düşük olduğu ülkelerde çok daha ucuza elde elden üretimler sayesinde 

rekabet ortamı artmıştır. Bu rekabet ortamında maliyetlerini azaltmaya çalışan 

işverenler ise her türlü yolu denemektedirler. Bu yollardan birisi de işverenlerin 

personel ücretlerini beyan etmeyerek kayıt dışı ekonomiye dahil olması ve vergi 

ödememesidir. Son dönemlerde özellikle üretim aşamasındaki ürünlerde iş bölümlere 

ayrılarak her bölüm farklı yerde üretilmeye başlanmıştır. Bu gibi durumlarda üretim 

işleri taşeron firmalara devredilerek daha düşük maliyetlere üretimler 

sağlanmaktadır. Taşeron üretimin artmasıyla birlikte fason üretim yapan işletmeler 

ekonomi hayatında kendileri göstermeye başlamışlardır. 

(www.istanbulsmmmodasi.org.tr) 

 

 

 

http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/
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3.4.1.4.Enflasyon 

 

Enflasyon; toplam arzın toplam talebi karşılayamaması sebebiyle genel fiyat 

düzeyinde meydana gelen artışla beraber ülkenin parasının değerinde meydana gelen 

azalış olarak tanımlanabilir. Ekonomilerdeki sosyal, siyasi ve mali bir takım 

dengeleri bozmakla birlikte bilhassa vergi sisteminde bir takım değişiklikler 

yaratmaktadır. Bu değişiklikler hem iyi yönde hem kötü yöndedir. Bazı ülkeler 

tarafından enflasyondan ekonomide bir araç olarak yararlanılmaktadır. Enflasyonun 

mali sistem üzerinde hem iyi hem kötü tarafları bulunmaktadır. Fiyat düzeylerindeki 

artış sebebiyle vergi gelirleri artmakta buna karşın paranın değer kaybetmesi ve uzun 

süre sonra toplanabilmesi sebebiyle gerçek değerinin altında bir değerle idarenin 

eline geçmektedir. Bu şekilde kamu idaresi enflasyon vergisi sebebiyle gelirini 

artırırken gerçek gelirinin azalması sebebiyle mali açıklar verecektir. Hem olumlu 

hem olumsuz yönler karşılaştırıldığında ise kamu kesiminde meydana gelen mali 

açıklar daha ağır basmaktadır. Bununla birlikte enflasyonda meydana gelen artış 

sonucu faiz oranları artarak bütçe açıkları ve faiz ödemelerinde artış görülecektir.  

(Yüce, 1999)  

 

Dünya üzerindeki ülke ekonomilerinin çoğunda enflasyon olgusu yer 

almaktadır. Kamu maliyesi ise enflasyonu bir vergilendirme yöntemi olarak 

görmektedir. Çünkü aynen vergilendirme olayında olduğu gibi enflasyonda da 

kişilerin satın alabilme güçlerinde azalış yaratmaktadır. Ülkemizde açısından da 

enflasyon oranının yüksek olduğu özellikle 1980’li yıllarda maliye politikası aracı 

olarak kullanılmıştır. Enflasyonun vergi idaresine gelir sağlayıcı etkisi olduğu için 

enflasyon vergisi olarak da nitelendirilmektedir. Çünkü enflasyon aynen vergi gibi 

kişilerin gelirleri üzerinde azalış yaratarak kamu adına gelir sağlamaktadır. Aynen 

dolaylı vergiler gibi etkisi hissedilmeden ödeme gücünde azalış yaratmaktadır. 

(Çataloluk, 2008) 

 

Enflasyon, kayıt dışı ekonomiyi iki ayrı bileşenini besleyerek geliştiren bir 

olgudur. Enflasyonla beraber reel ücretleri azalan kişilerin, satın alma güçlerini eski 

haline geri döndürmek için fazladan kayıt dışı iş yapmaları, enflasyonun kayıt dışını 

artıran ilk etkisidir. Kayıt dışı ekonomik faaliyetler sonrasında üretilen, daha düşük 

ücretlere satılan mallara talebin artması ise kayıt dışı ekonomik faaliyetleri artıran 
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ikinci olgudur. Ayrıca enflasyon, işletmelerin fiktif kazançlarının vergilendirilmesine 

neden olur. İşletmeleri beyan dışı ekonomik faaliyetler yapmaya yöneltmektedir. Bu 

da, kayıt dışı ekonominin bileşenlerinden beyan dışı ekonomiyi artıran bir durumdur. 

Kısaca, enflasyon bir taraftan kayıt dışı ,diğer taraftan enformel (beyan dışı) 

ekonomik faaliyetleri genişleterek kayıt dışı ekonominin gelişmesine uygun zemin 

hazırlamaktadır.  (www.istanbulsmmmodasi.org.tr) 

 

Enflasyonun artışı sonucu artan fiyatlarla beraber kişilerin alım güçlerinde 

düşüş yaşanmaktadır. Mükellefler ise bu düşüşün telafisini ekonomik faaliyetlerini 

kayıt dışına çıkartarak yapmaktadırlar. Bu da devletin vergi gelirinde azalış demektir.  

(Yurdakul, 2008) Böylelikle vergi gelirleri eksilme olur ve devlet bu açığı 

karşılayabilmek adına para basar. Bu genel toplum düzeyindeki alım seviyesini 

artırarak enflasyonu oluşturur. Bu tablodan da anlaşılacağı üzere kayıt dışı 

enflasyonu tetiklemekte,  enflasyon kayıt dışı ekonomiyi artırmakta ve birbirini 

besleyen kısır bir döngü oluşmaktadır. 

 

3.4.1.5.Ekonomik İstikrarsızlık Ve Krizler 

 

Ülke ekonomilerinde meydana gelen ekonomik krizler ve genel istikrarsızlık 

düzeyi bu ekonomilerde faaliyet gösteren kişi veya işletmelerin mali güçlerini 

zayıflatmaktadır. Krizler sırasında satışlar düşmekte dolayısıyla satış sonrasında 

gelirler azalmaktadır. Bu gelir azalışlarını telafi etmeye çalışan mükellefler ise kayıt 

dışı ekonomik faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Kriz ortamlarında inceleme 

oranlarında azalış görüldüğü için de yakalanma riski azalan mükellefler daha fazla 

kayıt dışına yönelmektedirler. (Sugözü, 2010: 34) 

 

 İktisadi kriz dönemleri de kayıt dışılığa uygun zemin hazırlamaktadır. Böyle 

dönemlerde işsiz kitleler, kayıtlı ekonomide elde edemedikleri istihdam imkânlarını 

kayıt dışı faaliyetlerde aramaktadırlar. Müteşebbisler ise, kriz etkilerini en aza 

indirmek ve özellikle istihdam ve üretim açısından esnek davranabilmek ve 

dolayısıyla maliyetlerini azaltmak amacıyla kayıt dışı faaliyetlere yöneltmektedirler. 

(Özhan, 2014) 

 

http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/
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Türkiye açısından bakacak olursak ekonomik krizler sonrasında vergi 

mevzuatlarında değişiklik yapılmaktadır. Buradaki amaç azalan kamu gelirlerini 

artırmaktır. Özellikle bazı iş kollarındaki kişilerin baskıları sonucu siyasi yöneticiler 

bu iş kollarında faaliyet gösterenlerin gelirlerini vergi dışına çıkarmaktadırlar. Bir 

vergi yükü azalırken diğeri artırılmıştır. Böylece krizlerden kaynaklı devletin vergi 

gelirinin düşmesi bu yolla telafi edilmeye çalışılmıştır. 

(www.istanbulsmmmodasi.org.tr) 

 

3.4.1.6.Küçük İşletmelerin Yaygınlığı ve Kurumsallaşma Sorunu 

 

Ülkemizde tüm sektörlerde küçük işletmelerin yaygın şekilde bulunması kayıt 

dışılığa ortam hazırlayan önemli faktörlerden bir tanesidir. Küçük işletmelerin 

yaygınlığı bir taraftan izleme ve denetlemeyi zorlaştırırken, diğer taraftan bu 

işletmelerin birçok yasal düzenlemelerin dışında kalmalarına yol açmakta; vergi, iş, 

sosyal güvenlik, muhasebe vb. konularla ilgili kanunlar genellikle bu tür küçük 

işletmeleri kapsamamaktadır. Mesela tarım ve hizmet sektörleri, izlenme ve 

denetlenmelerinin zor olması sebebiyle kayıt dışılığa daha elverişli sektörler olarak 

karşımıza çıkmaktadır. (Gelir İdaresi Başkanlığı, [GİB] , 2009) 

 

Küçük ölçekli işletmelerin kayıt ve muhasebe teknikleri zayıftır. Kayıtları 

resmi anlamda kanuna uygun görülmekle beraber hiçbir mali ya da teknik analize 

imkân vermemektedir. Küçük ölçekli işletmelerin bilançolarına bakıldığında genel 

olarak kayıtlı sermayelerinin oldukça düşük olduğu ve işletme faaliyetleri için daha 

çok cari hesapların kullanıldığı görülmektedir. Şirketlerin bir kısmının resmi 

anlamda sermaye şirketi görüntüsü olsa da henüz tam anlamıyla bir hükmi şahsiyet 

kazanamamışlardır. Şirketlerin bulunduğu sektöre ve büyüklüğüne göre oran 

değişmekle beraber faaliyetlerinden bir kısmı kayıt dışı olarak yürütülmektedir. 

Dolayısıyla küçük işletmelerin kayıt dışı faaliyet yapma olanakları oldukça fazladır. 

(Çiloğlu, 1998) 

 

Türkiye geneli mükelleflerin ve büyük ölçekli mükelleflerin incelenme 

oranları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

 

 

http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/
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Tablo 3.2.Mükellefler ve İncelenme Oranları 

 

 

Yıllar 

 

Mükellef 

Sayısı * 

 

İncelenen 

Mükellef 

Sayısı 

 

İnceleme 

Oranı 

 

Büyük 

Ölçekli 

Mükellef 

Sayısı 

 

İncelenen 

Mükellef 

Sayısı 

 

İnceleme 

Oranı 

2012 2.422.975 46.845 1,93% 13.288    589   4,43% 

2013 2.460.281 71.352 2,90% 13.774 2.111 15,33% 

2014 2.472.658 55.284 2,24% 15.591 1.811 11,62% 

* Gelir İdaresi Başkanlığının Resmi İnternet Sayfasından alınmıştır. Faal Gelir 

Vergisi Mükellef Sayıları ile Faal Kurumlar Vergisi Mükellef Sayıları toplamından 

oluşmaktadır.[Kaynak: Vergi Denetim Kurulu (VDK). 2014 Yılı Faaliyet Raporu 

Erişim Tarihi: 07 Ekim 2016 

http://www.vdk.gov.tr/File/?path=ROOT%2FDocuments%2FDosya%2FVDK+2014

+Y%C4%B1l%C4%B1+Faaliyet+Raporu_1102.pdf] 

 

2012 yılında ülke genelindeki bütün mükelleflerin incelenme oranı % 1,93 

iken, büyük ölçekli mükelleflerin incelenme oranı % 4,43’tür. 2013 yılında ülke 

genelindeki bütün mükelleflerin incelenme oranı % 2,90 iken, büyük ölçekli 

mükelleflerin incelenme oranı % 15,33’tür. 2014 yılında ülke genelindeki bütün 

mükelleflerin incelenme oranı % 2,24 iken, büyük ölçekli mükelleflerin incelenme 

oranı % 11,62’dir. Tablodan da anlaşılacağı üzere ülkemiz ekonomisindeki büyük 

mükelleflerin incelenme oranları ortalaması, küçük mükelleflerin inceleme 

ortalamasından bir hayli büyüktür. Bu durumda piyasadaki küçük mükelleflerin 

incelenme oranları daha az olmakla birlikte küçük işletmelerin yaygın olması kayıt 

dışı ekonominin gelişmesine de zemin sağlamaktadır.  

 

 

http://www.vdk.gov.tr/File/?path=ROOT%2FDocuments%2FDosya%2FVDK+2014+Y%C4%B1l%C4%B1+Faaliyet+Raporu_1102.pdf
http://www.vdk.gov.tr/File/?path=ROOT%2FDocuments%2FDosya%2FVDK+2014+Y%C4%B1l%C4%B1+Faaliyet+Raporu_1102.pdf
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3.4.1.7.Tarım Sektörünün Ağırlığı 

 

Bazı sektörler yapısı itibariyle kayıt dışı ekonomideki büyüklük oranları daha 

fazladır. Bu sektörlerden biri de tarım sektörüdür. Bu sektördeki kayıt dışı 

oranlarının fazla olmasının sebeplerinden biri inceleme olanağının olmamasıdır. 

Diğer bir sebebi de çok geniş bir kitlenin bu sektörde çalışmasıdır. Tarımsal 

faaliyetler daha çok dönemlik olduğu için iş gücü de dönemsel olarak çalışmaktadır. 

Bunun bir sonucu olarak da kayıt dışı istihdam bu sektörde daha fazladır.  (Özhan, 

2014) 

 

Kayıt dışı ekonominin kontrol altına alınması, belge düzeninin yerleştirilmesi 

ve vergilendirmede gerçek kazancın tespitinin amaçlanması sebebiyle vergi 

kanunlarımızda yapılan bir takım değişiklikler vardır. Zirai kazançlarda 4369 sayılı 

Kanun öncesinde çiftçilerin vergiye tabi olup olmayacaklarının, vergiye tabi 

olacaklarsa kazanç tespit yönteminin satış tutarı doğrultusunda tespit edilmesi, 

çiftçileri yapılan satışlar için belge talep etmemeye ve bu yolla hâsılatlarını 

gizlemeye sevk etmiştir. Böylece belgesiz olarak ticari ve sınaî hayata intikal eden 

tarım ürünleri kayıt dışı ekonominin diğer önemli bir kaynağını oluşturmuştur. Bu 

olumsuzlukların giderilmesi amacıyla küçük çiftçi muaflığı kaldırılmış, zirai 

kazançların yalnızca stopaj yoluyla ya da gerçek usulde vergilendirilmesi sistemine 

geçilmiştir. (Kıldiş, 2000) 

 

Tarım sektörü diğer sektörlerden oldukça farklıdır. Diğer sektörlerde sürekli 

işgücüne ihtiyaç duyulurken tarım ürünlerinin üretimi belirli zaman dilimine 

yayıldığı için daha çok mevsimlik işgücüne ihtiyaç duymaktadır. Bu da tarım 

sektöründeki kayıt dışılığı artıran bir özelliktir.   

 

3.4.1.8.Elektronik Ticaretin Artması 

 

Dünyada teknolojik gelişmelerin ivme kazanmasıyla beraber elektronik 

ticaret de hayatımıza girmiştir. Özellikle finans sektörü başta olmak üzere birçok 

sektörde elektronik ticaret hızla artmaya devam etmektedir. Maliyetin düşük olması, 

daha çok kitleye hitap edebilme gibi avantajların sağlanması sonucu işletmeler her 

geçen gün daha fazla elektronik ticarete yönelmektedirler. Pazarın hitap ettiği 
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kesimin ve elde edilen karın zamanla artması da kayıt dışı ekonominin 

yaygınlaşmasını teşvik etmektedir. 

 

Dünya üzerindeki bazı ülkelerde işgücü ücretleri gibi bir takım ücretler çok 

düşüktür. Bu sayede maliyetler az olduğu için üretilen ürünlerin genel fiyat düzeyi 

çok düşüktür. İnternet üzerinden satışlarda fiyatların düşük olması sebebiyle bu 

ülkelerden alış yapılmaktadır. Bu düşük fiyatlarla rekabet edemeyen ülkemizdeki 

satıcılar ise giderek daha fazla zarara uğramaktadır. Bu zararı ise kayıt dışı faaliyet 

yaparak çözme yoluna gideceklerdir. 

 

3.4.1.9.Devletin Ekonomiye Müdahalesi ve Ekonomik Yasaklar 

 

Kayıt dışı ekonomi makro ekonomik bir kavramdır. Devletin piyasa 

ekonomisine olması gerekenden fazla müdahalesi ve özellikle kayıt dışı vergilere 

başvurması sonucunda ekonomide oluşturulan reel milli gelirin, siyasal iktidarın da 

izniyle birlikte, milli gelir hesaplarında muhasebeleştirilemeyen yani görülmeyen 

kısmıdır. Devletin piyasa ekonomisine müdahale için kullandığı araçlar çok çeşitli 

olmakla birlikte, özellikle fiyat yapısına doğrudan müdahalede kullanılanları 

aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:  

 

 Vergi sistemi ve kompozisyonu  

 Devletin doğrudan fiyat tespitleri: Taban fiyatları, asgari ücret, kiralar vs.  

 Devletin iktisadi faaliyetleri düzenlemesi (regülasyonlar): Çalışma saatleri, 

çalışma ve eğitim yaşlarının tespiti, banka açma izni vs.  

 Planlama ve KİT'ler (kamu sektöründe kaynak tahsislerinin idari fiyatlarla 

düzenlenmesi)  

 Maliye ve para politikalarının kayıt dışı vergiler sağlayacak biçimde 

belirlenmesi.  

 

Bir başka ifadeyle devletin piyasaya müdahale derecesi arttıkça, kayıt dışı 

ekonomi büyüme eğilimine girecektir. Bu açıdan bakıldığında, kayıt dışı ekonomiyi 

piyasa ekonomisinin devletin müdahalesi sonucunda; varlığını koruyabilmek için 

başvurduğu bir kurum olarak da değerlendirmek mümkündür. Bir bakıma piyasa 
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ekonomisi de tıpkı yapılarını tam olarak anlayamadığımız biyolojik organizmalarda 

olduğu gibi yaşama içgüdüsüyle davranmaktadır. (Akalın, 1996) 

 

Günümüz toplum düzeninde bir takım mal veya hizmetler topluma zarar 

vermesi sebebiyle yasaklanmaktadır. Örneğin uyuşturucu kullanımı, kumar oynatma 

faaliyetleri veya silah kaçakçılığı bu tür yasaklanan faaliyetler arasındadır. Devlet 

tarafından yasaklanan faaliyetler özellikle kayıt dışı ekonomilerin içerisinde 

yapılmaktadır. Ekonomilerdeki bazı sektörlerde kayıt dışılık daha fazladır. Bazı 

sektörlerde ise devlet müdahale ederek kayıt dışı oranını artırmaktadır. Devletin bir 

takım ürünlerin satışına koyduğu kotalar sebebiyle karaborsa olarak satılması ya da 

tefecilik faaliyetlere bu olaylara örnek gösterilebilir. (Gonca, 2006) 

 

Devletin müdahalesi piyasa ekonomisini iki farklı yönde etkileyebilmektedir. 

Ekonomiye doğru müdahale ederek kayıt dışılığı azaltabilir ya da fazla müdahale 

ederek kayıt dışı ekonominin artmasına sebep olabilir. Yani devletin müdahalesi 

ekonomiyi iki yönde etkileyecektir. Bu sebeple kayıt dışı ekonominin büyüklüğünün 

azaltabilmek için devletin doğru araçlarla, doğru zamanda ve doğru miktarda 

müdahale etmesi gerekmektedir. 

3.4.1.10. İşsizlik 

 

Kayıt dışı ekonominin en önemli nedenlerinden biri işsizliktir. İşsizlik; 

çalışmayı isteyenler ve çalışmaya hazır olanlarla halen bir işte çalışanlar arasındaki 

fark olarak tanımlanmaktadır. Yani işsiz sayılabilmek için iki şart vardır: birincisi 

çalışmayı istemek, ikincisi ise aktif olarak iş aramaktır. İşsizlik miktarını iki temel 

dinamik belirler: işgücü arzı ve işgücü talebi. İşgücü arzı işgücü talebinden daha hızlı 

artarsa, istihdam artsa dahi işsizlik artar, işgücü arzı sabitken, istihdam azalırsa 

işsizlik yine artacaktır. İşsizliğin yüksek olduğu ülkelerde işverenler çalışanları kayıt 

altına almakta isteksiz olmakta, işçiler ise işsizlik korkusuyla haklarını 

arayamamaktadır. (Karaarslan, 2010) 

 

İşsizlikle kayıt dışı ekonomi arasında paralel bir ilişki vardır. İşsizlik ve kayıt 

dışı ekonomi ilişkisine iki açıdan bakabiliriz. Bunlardan ilki şu şekildedir. İşsizliğin 

artmasıyla beraber piyasada bulunan fazla işgücü, işsiz kalma sıkıntısı sebebiyle 

kayıtsız çalışmayı kabul ederek kayıt dışı istihdamın artmasına sebep olmaktadır. Bu 
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ilişkinin diğer bir yönü ise işsizliğin ve azalan maaşların sonucunda kişilerin 

gelirlerini artırmak için ek iş yapmaya ihtiyaç duymaları ve ikinci işte sosyal 

güvence olmadan çalışmalarıdır. 

3.4.2 Mali Sebepler 

Mali sebepler özellikle kayıt dışı ekonomiyi oluşturan faaliyetlerin 

sebeplerinin en başında gelmektedir. Bunları altı başlık altında inceleyebiliriz. 

 

3.4.2.1.Vergi Oranlarının Yüksekliği 

 

Bu konuda kuramsal olarak çalışmalar yapılmıştır ve vergi oranlarının 

ekonomi düzeyindeki etkinliği ortaya çıkmıştır. Arthur Laffer’in vergiden sağlanan 

kazançlarla vergi oranları arasındaki ilişkiyi ele alan çalışması içlerinden en bilindik 

çalışmadır. Bu teoride anlatılan vergi oranlarındaki artışının belirli düzeyden sonra 

devlet tarafından elde edilen vergi gelirlerini düşüreceği yönündedir.  Bunun sebebi 

ise vergi yükünün çok fazla olmasından dolayı bir süre sonra bireyler faaliyetlerini 

kayıt dışına çıkararak vergi ödememe yoluna gitmeleridir. Böylece devletin vergi 

gelirleri azalır. Ekonomik faaliyetlerde azalma olmamakla birlikte kişiler 

faaliyetlerini devletten saklayacağı için vergi gelirleri azalmaktadır.  (Kıldiş, 2000) 

 

Kayıt dışı, vergi kaçırması mümkün olmayan kesimlerin vergi yüklerinin 

arttırılması dışında dolaylı vergilere ağırlık verilmesi sonucunu ortaya çıkarabilir. 

Dolaylı vergilerin mükelleflerin ödedikleri vergilerle aldıkları hizmetler ya da 

verimsiz harcamalar arasında doğrudan ilişki kuramamalarına neden olduğu 

bilinmektedir. Dolaylı vergiler, vergi tabanının geniş yer kaplaması sebebiyle idaresi 

kolay ve verimliliği yüksek vergilerdir. Bu sebeple her iki vergi grubunun birbirine 

yakın oranlarda vergi sistemi içinde yer alması daha sağlıklı kabul edilmektedir. 

Ülkelerin gelişmişlik ve kurumsallaşma oranları arttıkça dolaysız vergilerin ağırlığı 

da artmaktadır. Türkiye’de ise ekonomik büyümenin dolaylı vergilerin ağırlığını 

azaltmadığı, aksine arttırdığı görülmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda siyasi 

otoritelerin kayıt dışı ekonomiyi önleme ve dolaysız vergi toplamadaki yetersizlikleri 

önemli rol oynamaktadır. KDV, ÖTV, BSMV, Şans Oyunları Vergisi ve ÖİV, 

Türkiye’de dâhilde alınan dolaylı vergilerdir. Diğer dolaylı vergiler, harçlar ve 
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damga vergisidir. Muhasebat Genel Müdürlüğü 2014 yılı genel bütçe gelirleri 

gerçekleşmelerini incelediğimizde, vergi gelirleri içinde dolaylı vergilerin büyüklüğü 

yaklaşık % 68’dir. Genel bütçe gelirleri içinde vergilerin payı oldukça yüksek 

olduğundan devletin tüm gelirleri içinde dolaylı vergilerin oranı % 58 olmaktadır. 

2014 yılına ait tahsil edilen vergilerin, toplam tahsil edilen vergi gelirleri içindeki 

oranına baktığımızda (Muhasebat Genel Müdürlüğü) Türkiye’de vergi sisteminin 

giderek ücretlinin ve tüketicinin ödediği bir sistem haline geldiği anlaşılmaktadır. 

2014 yılı için 352,5 milyar TL vergi geliri sağlanmış; bunun % 30’unu gelir ve 

kazanç üzerinden alınan vergiler oluşturmuştur. Bu % 30’luk oran içinde kurumlar 

vergisinin ağırlığı % 9, kaynakta kesilen gelir vergisinin % 19,5 olmuştur. 

Türkiye’deki dolaylı vergilerin ağırlıklı yapısı, mükellefin farkında olmayarak 

ödeyeceği vergi sınırı aşmış gibi gözükmektedir. Bu açıdan bakıldığında vergi yükü 

aslında çoğu gelişmiş ülkeye göre düşük olmasına karşın (özellikle akaryakıt, beyaz 

eşya ve alkol, sigara gibi KDV dışında ÖTV de uygulanan ürünlerde) mükelleflerin 

vergiyi olması gerekenden daha da yüksek hissederek vergi ödememe eğilimi 

göstermeleri mümkündür.(Koç, 2016) 

 

Vergi yükü ve sosyal güvenlik katkı paylarının yüksek olduğu ülkelerde kayıt 

dışına yönelme ya da kazanç neticesinde elde edilen kârın vergi yükü nispeten düşük 

olan ülkelere taşınması gibi nedenlerle büyük oranda vergi kayıp ve kaçakları ortaya 

çıkmaktadır. Vergi oranları ve sosyal güvenlik katkı paylarının ağırlığındaki azalma 

ise mükelleflerde kayıt içinde kalma maliyetlerinin düşeceği düşüncesini beraberinde 

getirmektedir. (Kankılıç, 2016) 

 

Devletin vergi oranlarını artırması sonucu kayıt dışı ekonominin boyutu 

artmaktadır. Vergi oranları gelişmekte olan ülkelerde, gelişmiş ülkelere oranla daha 

yüksektir. Bu da gelişmekte olan ülkelerdeki kayıt dışı ekonominin yüksek olmasının 

sebebini göstermektedir. Vergi oranlarının yüksek olmasıyla birlikte başka kriterler 

sonucu mükellefler kayıt dışı faaliyetlere yönelmektedir. Oranlar arttıkça yükümlüler 

kayıt dışı ekonomiye geçiş yaparak mevcut gelirlerinin artmasına sebep olabilirler. 

Aynı zamanda vergi kaçırdığı tespit edilerek vergi denetimine tabi olabilirler. Bu 

durumda ise vergi cezalarına katlanmaları gerekmektedir. Etkin bir vergi denetimi, 

vergi oranları yüksek olsa bile ödevlilerin vergi kaçırma eğilimlerini 

azaltabilmektedir. 
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3.4.2.2.Vergi Sisteminin Karmaşıklığı 

 

Vergi kanunlarının ve bu kanunları uygulamak üzere çıkarılan düzenleyici 

işlemlerin basit ve açık olmaması, vergiye ödeme eğilimini doğrudan etkilemektedir. 

Mevzuatın karışıklığı ve bu alanda faaliyet yapan danışmanlık birimlerinden hizmet 

almayı zorunlu kılmakta, bu ise vergiyi ödemek için ek maliyetlere katlanmak 

istemeyen mükelleflerin kayıt dışına yönelmelerine neden olmaktadır. Mevzuat 

hazırlanırken anlaşılabilir olmasına özen gösterilmesi ve mükelleflerin mevzuattan 

kaynaklanan sorunlarının en aza indirilebilmesini sağlamak için e-posta, telefon ve 

broşür gibi vasıtalarla rehberlik hizmetlerinin verilmesi bu sorunundan ileri gelen 

kayıt dışılığa yönelmenin önüne geçmektedir. (Kankılıç, 2016) 

 

Kurumlar vergisi ve gelir vergisinde bulunan muafiyet ve istisnaların fazla 

olması vergi mevzuatında karışıklık yaratmaktadır. Bununla birlikte zaten karışık 

olan mevzuatı açıklamak için çok sayıda tebliğ çıkarılarak mevzuat daha da karışık 

hale getirilmiştir. Mevzuatta yapılan değişikliklerin sayısının fazla olması mevzuatın 

anlaşılabilirliğini azaltmıştır. Bütün bu mevzuat karmaşasının sonucu olarak 

mükellefler, kanunlar karşısında kafası karışarak kayıt dışı ekonomiye geçiş 

yapmaktadırlar. (Sarılı, 2002) 

3.4.2.3.Vergiye Karşı Direnç 

 

Ekonomilerde faaliyet gösteren bireyler daha çok gelir elde etmek istedikleri 

için vergi vermek istemezler. Devlet ise harcamalarını finanse edebilmek adına vergi 

gelirlerini toplanmak zorundadır. Bunun için vergi toplama işlemleri cebri özellik 

içermektedir. Verginin mükelleflerden rızası olmadan alınması, mükellefleri 

ödememe yoluna sevk etmektedir ve bu durum vergiye karşı  direnç olarak 

adlandırılmaktadır. (Kıldiş, 2000) 

 

Vergi, kişilerin gelirlerinde azalma yaratmaktadır. Bunun için vergi 

yükümlüleri vergilerini ödemek istemezler. Vergi toplama konusunda çeşitli 

önlemler alınması  ya da çeşitli teknikler uygulanması verginin bu özelliğini ortadan 

kaldırmamaktadır. Bunun için mükellefin vergiye karşı gösterdiği direnci anlamaya 

çalışmalı ve konuyu çözebilme adını verginin doğru yerlere aktarıldığına dair 

mükellefleri ikna etme yoluna gidilmelidir. Mükellefler kendilerinden alınan 
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vergilerin, yine kendilerine  yol,su ve elektrik gibi hizmet olarak döndüğünü gördüğü 

zaman vergi ödeme konusunda daha fazla ikna olmaktadırlar. Bunun için kamu 

kurumlarına büyük görev düşmektedir. Gerekli hizmetler düzenli olarak yapılarak 

mükellefler ikna edilip vergiye karşı direnç oluşturulmamalıdır. (Çataloluk, 2008) 

 

Vergi mükelleflerinin vergi ödemeye karşı direnç göstermelerini bir takım 

unsurlar belirlemektedir. Bunların başında toplanan vergilerin devlet tarafından 

adaletsiz şekilde harcandığının bilinmesidir. Bireylerin toplanan vergilerin adil 

dağılmadığını, yolsuzlukların ve rüşvetlerin arttığını, örtülü ödeneklerin uygunsuz 

şekilde kullanıldığını düşünmeleri vergiye direnci arttıracak unsurlar arasındadır.  

 

3.4.2.4.Muhasebe ve Müşavirlik Hizmetlerinin Yetersizliği 

 

Mükellefle vergi idaresi arasında köprü görevi gören muhasebeci ve mali 

müşavirler vergi kaybının önlenmesinde çok önemli bir role sahiptirler. Dolayısıyla 

vergi kaçakçılığının önlenmesinde bilhassa sahte fatura teminiyle birlikte mal bedeli 

yüksek gösterilerek maliyet ve giderler şişirilmektedir. Muhasebeci ve müşavirlik 

hizmeti yapanların bu konuda çok hassas davranmalı, davranmayanlar hakkında da 

ağır müeyyideler getirilmelidir. (Kıldiş, 2000) 

 

Vergi mevzuatı sürekli değişmekte ve zaten karışık olan mevzuat her geçen 

gün daha da anlaşılmaz hale gelmektedir. İşletmeler ise bu mevzuatı ve yenilikleri 

takip etmekte zorlanmaktadır. Büyük firmalar bürokratik işlemlerden kaçmak adına 

kendi içlerinde muhasebe ve finans birimleri kurarak muhasebe işlemlerini yerine 

getirmektedirler. Küçük çaplı firmalar ise dışarıdan bu hizmeti almaktadırlar.  

Muhasebe hizmetini ne şekilde alınıyorsa alınsın bu hizmeti sağlayanlar, konusunda 

uzman kişiler olmalıdırlar. Muhasebe ve müşavirlik hizmetlerini sağlayanlar 

mükellefle vergi idaresini arasında bir bağ kurmaktadır. Gerek kayıt dışı faaliyetler 

konusunda, gerek naylon fatura düzenleyenler ve kullananlar konusunda muhasebe 

mesleği mensuplarının sorumlu davranarak bu olaylar karşısında gerekli davranışları 

sergilemesi gerekmektedir. (Aydın, 2006) 
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3.4.2.5.Vergi Denetimleri 

 

Vergi yükümlülerinin vergiyi kayıt dışına çıkarmalarında dört parametre 

bulunmaktadır. Bunlardan ilki vergi incelemesine tabi olma olasılığı, ikincisi 

mükellefe düzenlenebilecek cezanın oranı, üçüncüsü marjinal gelir vergisi oranı ve 

sonuncusu ise risk alabilme oranlarıdır. Vergi yükümlüleri ödeme yapmadan evvel şu 

hesabı yapmaktadırlar. Olması gerekenden daha az vergi ödeyip yakalandıkları 

takdirde kendilerine uygulanacak ceza, beyan ettikleri zaman ödeyecekleri vergiden 

yüksek bir orana sahipse ödeme yoluna gideceklerdir. Eğer bu oran daha azsa ceza 

düzenlenebilme olasılığını göze alarak ödememe yoluna gidilecektir. Ülkemizdeki 

vergi inceleme oranlarının düşük olması, vergi kaçıran mükelleflerinin tespit edilme 

oranını azaltmaktadır. Vergi incelemelerinin düşük olmasını oluşturan sebepler vergi 

denetim elemanlarının sayıca az olması, uzmanlaştıklarında özel sektörden yüksek 

maaş teklifleri alarak oraya yönelmeleri ve devletin bu personeli elinde tutabilecek 

olanaklar sunmamasıdır. (Kıldiş, 2000) 

 

Denetimler sonucu bulunan vergi ve cezalarla ilgili uzlaşmaya gidilmesi, 

yargıya başvurulması ya da bazı mükelleflere hiç ulaşılamaması sonucu ne kadarının 

tahsil edildiği tam bilinememekte fakat düşük bir kısmının tahsil edildiği tahmin 

edilmektedir. Aslında vergi kaybı çok yüksek olmasına rağmen önemli olan, gelir 

elde etme amacından çok, denetimler vasıtasıyla vergiye gönüllü uyumun arttırılması 

ve kayıt dışı ekonominin daraltılması olmalıdır.  

 

Kayıt dışı ekonominin sıfırlanmasından ziyade en aza indirilmesinden 

bahsetmek gerekmektedir. Çünkü dünya üzerindeki bütün ülkelerde az da olsa kayıt 

dışı faaliyetler bulunmaktadır. Bu sebeple en uygun ekonomik büyümenin yanında 

en uygun kayıt dışı oranından bahsedilebilir. Kayıt dışının azaltılmasına yönelik 

çalışmalardan kaynaklanan maliyetin yine kayıt dışından sağlanan gelirden daha az 

olması gerekmektedir. (Aktan Ve Savaşan, 2009) Ancak burada faydayı sadece 

maddi olarak ele almak yanlış olabilir. Örneğin vergi denetimleri sebebiyle katlanılan 

toplam maliyet ile denetimler sonucu tahsil edilen vergi gelirleri ve denetimlerin 

caydırıcı etkisinin (gelecekte daha az vergi kaçırılması) toplam faydası 

karşılaştırılmalıdır. (Koç, 2016) 
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3.4.2.6.Harcamaların Önemli Bir Kısmı Gider Yazılamaması 

 

Firma sahipleri kendilerine ait birçok harcamayı gider olarak yazabilirler. 

Gider harcamalarının bir kısmına iktisadi ya da ahlaki sebeplerden bir takım kısıtlar 

getirilebilir. Buradaki önemli nokta gider faaliyeti sonrasında düzenlenen evrak 

başka bir kişinin geliri sonucunda düzenlenmiştir. Bu yüzden gider sayılabilecek 

harcamaların alanı artırılırsa ekonomideki belge kaydı da artacaktır. Harcamalar 

sonucunda kabul edilebilecek giderlere bir üst sınır getirilebilir. Ancak giderlerin 

vergi matrahından indirilmesi hem kayıt dışılığı azaltacak hem de vergi mükellefi 

sayısını artıracaktır.  Hatta vergi mükelleflerinin yurt dışından yaptığı harcamaların 

yönünü yurt içine yöneltecektir (Çelik, 2005) 

 

Harcamalara devlet açısından baktığımızda ise gider olarak kabul edilen 

harcamaların belgelendirme işlemleri sıkı bir şekilde takip edilmekte, gider olarak 

kabul edilmeyen işlemlerin belgeleri ise önem arz etmemektedir.  Bunun sonucunda 

bu harcamalar için fatura almama ve evrak düzenlememe gibi sonuçlar karşımıza 

çıkmaktadır.  Bu da kayıt dışı ekonomiyi artıran önemli etmenlerden biridir. 

3.4.2.7.Vergilendirme Ortamının Belirsizliği 

 

Adam Smith tarafından 1948 yılında yazılan Ulusların Zenginliği kitabında 

vergilendirme adına bir takım kurallara yer verilmiştir Bu kurallardan bir tanesi 

vergide belirlilik prensibidir. Buna göre vergi yükümlülerinin ödemesi gereken 

verginin vaktini, oranını ve ödeme şeklinin önceden bilinmesi gereklidir. 1999 

senesinde Fallan tarafından bir çalışma yapılmış ve bu çalışmada mükelleflerin vergi 

ödeme aşamasından önceki bilgi düzeylerinin vergi ödeme konusunda önemli bir 

yönlendirmeye sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Mükelleflerin vergi kanunlarının 

karmaşık olduğunu düşünmeleri, onların gönüllü uyum düzeyini etkileyebilir. 

Bununla birlikte, kanunların karmaşıklığı, denetmenler ve yargı organları için de 

güçlükler doğurur. Böyle durumda bilgisiz ve yetersiz denetmenlerin düşük beyanı 

tespit etmeleri ve cezalandırmaları da zorlaşacaktır. (Tuay Ve Güvenç, 2007) 

 

Kanunlar, özelgeler, tebliğler, sirkülerler, kanun hükmünde kararnameler, 

geçici maddeler ve muktezaların çok olması vergi mevzuatımızı her geçen gün daha 

da karmaşık bir hale getirmektedir. Vergi mahkemelerinin vergi konusundaki 
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verdikleri kararlar birbiriyle örtüşmeli ve bütün benzer olayları kapsamalıdır. Yoksa 

vergi mevzuatındaki karışıklıklar artacak ve vergi idaresi olayları çözme konusunda 

zorlanacaktır. Vergide açıklık ilkesini, mevzuattaki geçici maddeler ve mükerrer 

maddeler bozacak niteliktedirler. Bununla birlikte vergi mevzuatında, yurt dışındaki 

ülkelerle yapılacak ticaret adına uyumu artırılmalıdır. Bu gelişmeler sağlandığında 

vergiye olan uyum artacak kayıt dışına çıkan faaliyetler azalacaktır. (Aydın, 2006) 

 

Kısacası vergilendirme ortamının belirsizliği mükelleflerin vergi ödeme 

davranışını etkileyerek gönüllü uyum üzerinde olumsuz bir etki göstermektedir. 

Bununla birlikte sade ve anlaşılır olmayan ve sürekli değişikliğe uğrayan mevzuat 

karşısında mükellefler istemeden de olsa hatalar yaparak vergi ödeme konusunda 

aksaklıklarla karşılaşmaktadırlar. 

 

3.4.2.8.Vergi Afları  

 

Adam Smith tarafından 240 yıl önce yazılan Ulusların Zenginliği kitabında 

vergilendirme adına bir takım kurallara yer verilmiştir. Vergide belirlilik prensibi 

bunlardan biridir ve vergi yükümlülerinin ödemesi gereken verginin vaktini,oranını 

ve ödeme şeklini, vergi ödemesi yapmasından evvel bilmesi gerektiğini 

anlatmaktadır. Kısaca vergi yasalarının geriye dönük işlemlerde uygulanmaması 

gerektiğini bildirmektedir. Vergi afları ise bu ilkeye uymamaktadır. Vergi ödevlileri 

af uygulamasının geleceğini bildiği takdirde ödememe yoluna gidecektir.Bu etki 

ancak verimli bir vergi incelemesi sayesinde azalabilir. Vergi affı uygulaması 

vergilendirmedeki adalet ilkesini de bozmaktadır. Çünkü vergiyi af uygulamasından 

önce ödeyen mükellef daha fazla ödeme yapacaktır ve daha sonra af sayesinde  daha 

az ödeme yapıldığını görerek bir dahaki vergi ödemelerini aksatma yoluna 

gidecektir.(Kıldiş, 2000) 

 

Vergi afları, vergi uyumunu sağlayan ve vergi gelirlerini artıran bir 

mekanizma olarak da görülmektedir. Vergi aflarının kısa dönemde hazineye gelir 

sağlaması, idarenin ve yargının dosya yükünü azaltması gibi bazı olumlu yönleri 

vardır. Ancak, özellikle vergi alanında sıklıkla çıkarılan af kanunlarının, 

mükelleflerin af beklentilerini artırmaları sebebiyle kayıt dışılığı özendirmesi, af 

sonrası vergiye uyumu azaltması ve vergisini ödeyen mükellefle ödemeyen mükellef 
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arasında adaletsizliğe yol açması gibi olumsuz tarafları da mevcuttur. Ülkemizde 

sıklıkla Hazineye kaynak sağlamak ve yaşanan ekonomik krizleri gidermek 

amaçlarıyla vergi affı uygulamalarına yer verilmiştir. Bu afların, belirli aralıklarla 

çıkarılması neredeyse standart hale gelmiştir. Ülkemizde, mükellefler çıkarılan bir 

vergi affı düzenlenmesinden hemen sonra yeni bir affın nasıl olsa çıkacağını 

düşünmektedirler. (Aksümer, 2014) 

 

Vergi affı yasalarında af kelimesine yer verilmemesi yalnızca ülkemize özgü 

değildir. Tüm ülkelerde vergi afları kanunlarında “af” kelimesinden zikredilmesinden 

kaçınılmıştır. Ekonomide meydana gelen krizin etkilerini irdelemek adına borcuna 

sadık mükelleflerle borçlarına ödeme yapmayan iki ödevli mukayese edilebilir. Kriz 

ortamında vergi borcunu ödemeye çalışan ödevli bankalardan kredi çekecektir ve 

borcu kredi faiz oranında artacaktır. Vergi borcunu ödemeyen mükellef ise af çıktığı 

sırada vergi borcunu yapılandırarak borcun faizin bir kısmından kurtulacaktır. Bu 

sayede borcunu ödeyen dürüst vatandaş bir dahakine vergi borcunu ödememe yoluna 

gidecektir. Af uygulamaları kısa vadede tahsilatı artırsa bile uzun vadede kayıt dışı 

ekonominin artışına olanak sağlayacaktır. Ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerin bir 

kısmında seçim yatırımı olarak af uygulamaları kullanılmaktadır. Çünkü vergi 

sisteminin değiştirilmesi sıkıntılı ve güç bir süreçtir. Yine ülkemizde gelir vergisi 

kanununun yenilenmesi adına çalışmalar yapılmakla birlikte yürürlüğe girdiği zaman 

mevzuat açısından bir çok eksiklik giderilecektir. (Savaşan, 2011) 

 

Devletin vergi kaçakçılığı yapmış olan mükelleflerden alacağı vergi ve 

cezalardan vazgeçmesi; kaçakçıların ödüllendirilmesi, zamanında ve tam olarak 

vergisini ödeyen dürüst mükellefleri cezalandırması sonucunu ortaya çıkarmaktadır. 

Bu durum dürüst mükelleflerin vergi adaleti ile ilgili görüşlerini olumsuz etkileyerek 

vergiye uyumlarının azalmasına sebep olmaktadır. Bir defalık olan ve bir defalık 

olduğu mükellefe bildirilip arkasından yüksek oranlı vergi cezalarının uygulamaya 

konulduğu durumda vergi afları vergiye uyumu arttırabilir, ancak tekrar 

uygulanacağı yönünde oluşan beklenti vergiye uyumu azaltır. 

(www.istanbulsmmmodasi.org.tr) Böylelikle vergi afları, vergilerini zamanında 

ödeyen vergi mükellefleri açısından adaletsizliğe yol açmakla birlikte dürüst 

mükellefleri de kayıt dışı faaliyetlere yöneltmektedir. 

http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/
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3.4.2.9. İstisna ve Muafiyetler 

 

Vergi kaybına neden olan faktörlerden biri de vergi sisteminde yer alan 

istisna ve muafiyetlerdir. Türk vergi sisteminde istisna ve muafiyetler ekonomik ve 

sosyal hedeflere ulaşmak amacıyla geniş yer almaktadır. Türk vergi sisteminde 

bulunan istisnalar ile bazı sektörler ve faaliyetler desteklenmiş , kaynak dağılımı 

önemli ölçüde etkilenmiştir. Ancak devlet finansman ihtiyacını vergi gelirleri ile 

karşılayamaz hale gelmiştir. Öte yandan, istisna ve muafiyetlerin yoğun bir şekilde 

uygulama alanı bulması vergide genellik ilkesinden ihlal edilmesine sebep olmuştur. 

İstisna ve muafiyetlerin fazla kullanımı sistemi basit olmaktan uzaklaştırıp daha 

karmaşık hale getirdiği gibi, hem mükelleflerin hem de vergi idaresinin vergisel 

işlemlerde karşılaştıkları yükü arttırmaktadır. ( Savaşan ve Odabaş, 2005) 

 

Vergi idaresi mükelleflerin üzerindeki vergi yükünü azaltmak, yatırımları 

teşvik etmek ve aynı zamanda ekonomiyi canlandırmak için istisna ve muafiyet 

uygulamasına gitmektedirler. Ancak şu anki vergi sistemindeki istisna ve muafiyet 

uygulamaları gerekli ölçüden oldukça fazla olduğu görülmektedir. Bu da mevzuat 

açısından karmaşıklığa yol açmaktadır. Bununla birlikte vergi mükellefleri açısından 

bakıldığında hem vergi adaletini bozmakta hem de mükelleflerin istisna sınırı altında 

kalmak amacıyla gelirlerini olduğundan düşük gösterdikleri bilinmektedir. Gerek 

mevzuatın karmaşıklığı gerekse istisna ve muafiyet sınırının altında kalma çabası ise 

kayıt dışı ekonomiye davetiye çıkarmaktadır.  

3.4.3. İdari Sebepler 

Kayıt dışı ekonomiyi artıran etkenlerden biri de idari sebeplerdir. İdari 

sebepleri de kendi arasında üç başlık altında inceleyebiliriz. 

3.4.3.1.Yolsuzluk ve Rüşvetler 

 

Yolsuzluk kısaca devletin gücünün özel çıkarlar adına kötüye kullanılmasıdır. 

Yolsuzluk ikiye ayrılmaktadır.Bunlardan ilki kurallara uygun şekilde yapılmaktadır. 

Herhangi bir şekilde kanun dışına çıkılmadan yasal yollarla kamu görevlisi rüşvet 

alarak ya da farklı menfaatler sağlayarak yapması gereken bir görevi yerine 

getirmesidir. İkincisi ise kanun dışına çıkarak kamu görevlisinin yapması yasak olan 
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bir işlemi rüşvet alarak ya da farklı menfaatler sağlayarak yerine getirmesidir. 

Yolsuzluk ve rüşveti azaltmak adına bunların ne sebeplerle yapıldığını iyi analiz 

etmek gereklidir. (Erdağ, 2015) 

 

Rüşvet en çok bilinen yolsuzluk türlerinden birisidir. Kamu personelinin bir 

kısım menfaatler uğruna armağan ya da nakdi ödemeler almalarıdır. Rüşvetin iki 

boyutu vardır. Kamu personeli yapması gereken görevlerini yerine getirmeyerek 

rüşvet alabilir ya da yapmaması gereken bir işlemi yaparak veya hızlandırarak rüşvet 

alabilir. Görevlilerin aldıkları rüşvetin oranı girdikleri riske göre değişecektir. Rüşvet 

verenler açısından bakıldığında ise aldıkları kazanca ya da sağlayacakları faydaya 

göre, verdikleri rüşvet miktarı değişecektir. (Küçükkocaoğlu)  

 

Bir ekonomide kayıt dışı gelir miktarını belirleyen faktörlerden biri de 

toplumdaki rüşvetin durumudur. Rüşvet, bir katma değer yaratmadığı, yasalara ve 

normlara aykırı gayri meşru özellik taşıyan gelir elde etme işi olduğu için, ekonomik 

faaliyet olarak kabul edilmez. Yasalar tarafından yasaklandığından herhangi bir 

şekilde beyan edilmemektedir. (www.istanbulsmmmodasi.org.tr) 

 

Uluslar arası şeffaflık derneğinin 2016 yılında yaptığı araştırmaya göre çeşitli 

kamu iş ve işlemlerindeki yolsuzluk derecelerini tespit etmek için yaptığı çalışma 

şöyle bir tabloyu ortaya koymuştur. 

Tablo 3.3. Kamu İşlemlerindeki Yolsuzluk Dereceleri 

İşlemler Yolsuzluk Derecesi 

Kamu İhaleleri 6,80 

İmar İşlemleri 6,59 

Gümrük ve Dış Ticaret İşlemleri 6,37 

Vergi İşlemleri 5,84 

Ruhsat İşlemleri 5,64 

Kamudaki Diğer İşlemler 5,43 

Tapu İşlemleri 5,42 

Bankacılık İşlemleri 4,89 

(Kaynak: Seffaflik.org. (2016), Mart/2016 Kamuoyu Araştırması Sonuçları, Erişim 

Tarihi:30 Ekim 2016 http://www.seffaflik.org/wp-

content/uploads/2016/03/Uluslararas%C4%B1-%C5%9Eeffafl%C4%B1k-

Derne%C4%9Fi-Yolsuzluk-Ara%C5%9Ft%C4%B1rmas%C4%B1-2.pdf) 

http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/
http://www.seffaflik.org/
http://www.seffaflik.org/wp-content/uploads/2016/03/Uluslararas%C4%B1-%C5%9Eeffafl%C4%B1k-Derne%C4%9Fi-Yolsuzluk-Ara%C5%9Ft%C4%B1rmas%C4%B1-2.pdf
http://www.seffaflik.org/wp-content/uploads/2016/03/Uluslararas%C4%B1-%C5%9Eeffafl%C4%B1k-Derne%C4%9Fi-Yolsuzluk-Ara%C5%9Ft%C4%B1rmas%C4%B1-2.pdf
http://www.seffaflik.org/wp-content/uploads/2016/03/Uluslararas%C4%B1-%C5%9Eeffafl%C4%B1k-Derne%C4%9Fi-Yolsuzluk-Ara%C5%9Ft%C4%B1rmas%C4%B1-2.pdf
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Kamu iş ve işlemlerinde ne derece yolsuzluk olup olmadığını 10’lu skala 

üzerinden değerlendirilmiştir. 

  

Yukarıdaki tablodan hareketle Türkiye’de yolsuzluğun en çok bulunduğu 

kamu iş ve işlemlerin sırasıyla kamu ihaleleri, imar işlemleri ve Gümrük ve Dış 

Ticaret işlemleri olduğu görülmüştür. 

 

Yolsuzluk, Kayıt dışı ve rüşvet arasında paralel bir ilişki vardır. Piyasada 

yolsuzluk ve rüşvet arttığı takdirde kayıt dışı ekonomi de artacaktır. Piyasadaki 

kişilerin iş ve işlemlerini halletmek için rüşvet vermesi kayıt dışı ekonomiyi 

besleyecek, kayıt dışı faaliyet gösterenlerinse iş ve işlemlerine devam edebilmek için 

rüşvet vermeleri yine kayıt dışı ekonomiyi artıracaktır. Kısacası rüşvet ve 

yolsuzluğun artması sonucu devletin gelirleri azalacak, kayıt dışı ekonomi ise artma 

eğiliminde bir etki gösterecektir. 

 

3.4.3.2. Hantal Bürokrasi  ve Kurumlar Arasındaki Eşgüdüm Eksikliği  

 

Kayıt dışı ekonomiyi artıran diğer bir neden de ülkenin bürokratik yapısının 

hantal ve karmaşık olmasıdır. Devlet kurum ve kuruluşları arasındaki 

koordinasyonsuzluk ve rekabetin kayıt dışı ekonomi üzerinde artırıcı etkisi 

bulunmaktadır. Devlet kurum ve kuruluşları içindeki bürokrasiye, kurumların birbiri 

arasındaki koordinasyonsuzluğu da eklenince bürokraside eşgüdüm yok olmaktadır. 

(Sugözü, 2010: 43) 

 

Kayıt dışı ekonominin mali boyutu incelenirken vergi mükelleflerinin 

uğraşmak durumunda oldukları bürokrasi göz önüne alınmalıdır. Vergi mükellefleri, 

vergilerini ödemek için bir takım masraflara katlanır. Bu masraflar muhasebe 

kontratının düzenlenmesi, belgelerin bastırılması, kayıtların düzenlenmesi, noterdeki 

tasdik işlemleri ve benzeri şeylerdir. Bu formaliteler sahte belge düzenlemeyi önleme 

amacında olmasına karşın hem kayıtlı iş yapmayı zorlaştırmaktadır, hem de fazladan 

maliyetler yaratarak vergi yükünde artış yaratmaktadır. Vergi sistemindeki 

bürokrasisiyle mücadele edilmesi kayıt dışılığın azalmasını sağlayacaktır. (Koç, 

2016) 
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Kayıt dışı ekonominin bürokratik işlemler açısından azaltılabilmesi için 

otomasyonun yaygınlaştırılabilir, e-devlet gibi pratik uygulamaların arttırılabilir, 

devlet çalışanlarının özlük hakları arttırılarak verimliliklerinde artış sağlanabilir, ödül 

ve pirim sistemine geçilerek nitelikli çalışma desteklenebilir. Aynı zamanda 

kurumlar arasında kâğıt üzerinden posta ile yazışmak yerine e-posta gönderimi ile 

yazışmalar yapılarak bürokrasinin hantallığından uzaklaşılabilir. Bu ve bunun gibi 

uygulamaların üzerinde durularak gerek kurumlar arası gerekse kurum içinde 

zamanla verimlilik ve etkinlik arttırılabilir. 

 

3.4.3.3. Vergi İdaresinden Kaynaklanan Sebepler 

 

Vergi idaresinin personelleri açısından bakıldığında vergi idaresi 

çalışanlarının hem çalışma şartları hem özlük haklarında iyileştirilmeye gidilmelidir. 

Çünkü çalışma şartları, çalıştığı kurum yapısı ve çalışma ortamı konusunda memnun 

olmayan bir personelin, işlerini yapacağı mükellefe olumlu şekilde davranması pek 

mümkün değildir. Vergi idaresi personelinin güvenmediği ve inanmadığı bir sistemi 

uygulaması beklenemez. Bununla birlikte vergi mükelleflerinden toplanan verginin 

etkin şekilde kullanılmadığı düşüncesine sahip çalışanların da gerektiği gibi 

çalışması zordur. (Çataloluk, 2008) 

 

Vergi idarelerinin çalışma şartlarının iyileştirilmesi gereklidir. Vergi daireleri 

ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında eş güdüm sağlanarak bilgi alış verişi 

hızlandırılmalıdır. Bilgisayar sistemlerindeki bağlantılar artırılarak işlemlerin hızlı 

yapılması sağlanabilir. (Kıldiş, 2000) 

 

Vergi mükellefi vergi idaresiyle sürekli bir etkileşim halindedir. Bunun için 

vergi idaresinin takındığı tavır mükellefi doğrudan ilgilendirmektedir. Vergi 

yükümlüsü kendisine karşı olumsuz tavırların takınıldığı, düşüncesinin 

dinlenilmediği ve kendisinin adam yerine konulmadığı bir ortamda idareye olan 

saygısı yok olacaktır. Mevzuat ne kadar yerinde ve sağlıklı olursa olsun vergi 

yükümlüsü idareye olan saygısını yitirirse vergi ödemeye karşı direnç göstermesine 

yol açar.  
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3.4.4. Hukuki Sebepler 

Kayıt dışı ekonomiyi artıran hukuki sebeplerde kendi içinde üçe 

ayrılmaktadır. 

3.4.4.1.Hamiline Belge Düzenleme 

 

Kayıt dışı ekonomiyi oluşturan önemli sebeplerinden biri de bir takım 

belgelerin hamiline düzenlenmesidir. Bu belgeler kimin elindeyse belge o kişinin 

olmaktadır çünkü üzerinde herhangi bir kayıt yer almamaktadır. Böylece ekonomi 

içerisinde bu belgelerin elden ele gezmekte ve kayıt dışı işlemler yapılmasına imkan 

sağlamaktadır. Senetler, çekler ve bir takım kamu borçlanma senetleri hamiline yazılı 

belgeler arasındadır. Nama yazılı belgelerin ise kaydı yapılmak zorundadır. 

Ekonomilerde bu denli öneme sahip ancak hamiline yazılı evrakların rahatça 

dolaşması, bu evrakların kayıt dışı alanlarda kullanılabilme riskini de beraberinde 

getirmektedir. (Sugözü, 2010: 44) 

3.4.4.2.Yasaların basit ve açık olmaması 

 

Vergi mevzuatının iki tarafı vardır. Biri bu mevzuatı düzenleyen ve kullanan 

devlet kurumları, diğer taraf ise bu kanunlara tabi olan mükellefler. İki taraf 

açısından da vergi mevzuatının önemi büyüktür. Bu bağlamda mevzuat her iki tarafı 

kapsayacak şekilde uygulaması kolay , basit ve sade olmalıdır. Vergi yükümlüleri 

karmaşık bir mevzuat karşısında isteyerek ya da istemeyerek bir şekilde kayıt dışılığa 

yönelmektedir. İdare tarafından uygulanan vergi teknikleri toplumla paralel 

olmalıdır. Bütün bu düzenlemelerin karışık ve uygulanmasının güç olması vergi 

ödememe konusunda bir basamak olacaktır. ( Çataloluk, 2008)  

 

Vergi kanunlarındaki karmaşık yapının anlaşılabilirliği azalttığı için bu 

uygulamaları açıklayan tebliğler ve özelgeler yayınlanmaktadır. Ancak mevzuatın 

karışık olmasının yanında bu uygulamalarda eklenince kanunların hem 

anlaşılabilirliği hem de uygulanabilirliği azalmaktadır. Bu durum ise vergi 

mükelleflerini daha fazla kayıt dışı ekonomiye yöneltmektedir. 
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3.4.4.3.Yasaların Sık Değişikliğe Uğraması 

 

Vergilemede belirlilik ve açıklık ilkelerine göre mükellefler, hangi zamanda, 

ne kadar ve ne şekilde vergi ödemeleri gerektiğini bilmelidirler. Dolayısıyla vergi 

mevzuatı ve uygulaması, mükellefleri bilinmeyen bir vergi düzenine 

yönlendirmemelidir. Vergilendirmede sık sık yasal ve idari değişikliklere gitmek, 

vergi mükelleflerinde hoşnutsuzluk yaratmaktadır. Özellikle verginin oranı ve 

konusunun değişmesi, ek vergiler getirilmesi, çok sık vergi afları çıkarılması ve 

kanunların (ve uygulamanın) karmaşık bir yapıya sahip olması ödevlilerin vergi 

ödeme isteklerini azaltmaktadır. Vergilendirmenin bu ilkelere sıkı sıkıya bağlı olması 

hiçbir zaman mümkün değildir. Ancak gerek kanunların yapım aşamasında ve 

gerekse uygulamada vergilendirme ilkelerine uygunluğu adına olabildiğince dikkat 

edilmesi gerekmektedir. Aksi halde vergi konusunda bir uzlaşmaya varabilme 

amacındaki bütün uygulamaların daha en başında başarısızlıkla sonuçlanması 

kaçınılmaz olur. (Aydemir, 1995) 

 

Yasaların sık değişikliğe uğraması öncelikle ödevli açısından bir güven kaybı 

yaratmaktadır. Bununla birlikte mevzuat açısından karmaşıklığa yol açmakta 

özellikle vergi idaresi personeli sık yapılan değişiklikleri takip edememekte ve 

işlerinde uzmanlaşma yoluna gidememektedirler. Bu açıdan vergi kaybının 

önlenebilmesi için vergi idaresinin, personellerini kısa aralıklarla etkin eğitime tabi 

tutması gerekmektedir. 

3.4.5. Sosyal Sebepler 

Kayıt dışı ekonomiyi oluşturan sosyal sebepler kendi arasında beşe 

ayrılmaktadır 

3.4.5.1.Devlete Karşı Koyma Güdüsü 

 

Vergi, kamu kurum ve kuruluşları tarafından mükelleflerin rızası dışında 

cebren alınan bir karşılık olmakla birlikte mükellefler tarafından vergi ödememe 

konusunda çeşitli yollara başvurulmaktadır. Esasen mükelleflerin vergi ödememe 

isteklerinin altında çeşitli sebepler yatmaktadır. Bunların başında ödedikleri verginin 

devlet kurumları ve yöneticileri tarafından gerekli yerlere harcanmadığını düşüncesi 
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gelmektedir. Bu gibi durumlarda mükellefler tarafından ödenen verginin hizmet 

olarak kendilerine dönme inancı kalmamaktadır ve vergiyi ödememek uğruna devlete 

karşı koyacaklardır. Yine vergilerin toplanması konusunda adil davranılmadığını 

düşünen vergi yükümlüleri, vergilerini ödememe yoluna giderek devleti karşısına 

alacaktır.  (Çataloluk, 2008) 

 

3.4.5.2.Yardım Programlarından Yararlanma 

 

Ülke ekonomilerinde çalışan kişilerin bir kısmı çeşitli kurumlardan sosyal 

yardım ya da işsizlik maaşı alabilmek adına faaliyetlerini kayıt dışı olarak 

sürdürmektedirler. Örneğin bir işten çıkıp başka bir işte çalışmaya başlayan kişi, yeni 

girdiği işi devletten gizli tutarak işsizlik maaşı alabilir.Ya da geliri aslında yardım 

alma sınırının üstünde olan kişiler çalıştıkları faaliyetler sonrasında kazandıkları 

gelirleri yine kamu kurumlarından saklayarak gelirlerini az gösterip sosyal yardım 

alabileceklerdir. Bununla birlikte işletmeler açısından olaya baktığımızda ise bir 

takım işletmelerin indirim ve teşviklerden yararlanabilmek adına faaliyetlerini kayıt 

dışında tuttuklarını görmekteyiz. Böylece işletme hem vergi kaçıracak, hem de bu tür 

avantajlı indirimlerden yararlanabileceklerdir. Örneğin bazı işletmeler faaliyetlerinin 

boyutlarını olduğundan küçük göstererek hem küçük işletme kapsamında 

kalmaktadır hem de özürlü ya da hükümlü çalıştırma zorunluluğu kuralına tabi 

olmamaktadır. (Sugözü, 2010: 48)  

 

Bu alanda kayıt dışılığın engellenebilmesi için idarenin titiz davranması 

gerekmektedir. Öncelikle yardım yapılan kişi ve kuruluşların iyice incelenmesi, 

yardım dağıtımında yer alan personelin yakınlarından ya da tanıdıklarından hak 

etmeyen kişi ve kuruluşlara yardım etmelerini engellemek için iyi bir denetim 

mekanizması kurulması sağlanabilir. Bununla birlikte özellikle teşvikler ve 

kredilerden yararlanan firmaların kapasitelerinin yeterli düzeyde incelenmesi ve 

gerçekten hak eden firmalara verilmesi gerekmektedir. 

3.4.5.3.Kırsaldan Kente Göç ve Nüfus Politikası 

 

Kırsaldan şehirlere doğru göç dalgası kayıt dışı ekonomiyi artıran sebeplerden 

bir tanesidir. Yaşam kalitesini ya da gelir düzeyini artırmak isteyen bireyler bu 
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şekilde göç etme yoluna gitmektedirler. Şehir kesimine gelen kişiler genellikle tarım 

işleriyle uğraştıkları için yeterli mesleki bilgi ve tecrübeye sahip değildirler. 

Hayatlarını idame ettirebilmek adına her türlü işte, her türlü maaşa çalışmaktadırlar. 

Böylece kırsal kesimden gelen kişiler düşük ücretlere, kötü çalışma şartlarına veya 

kayıtsız çalışma sonuçlarına katlanmaktadırlar. (Ertürk, 2014) 

 

Hızlı kentleşmeyle birlikte metropol olarak tabir ettiğimiz büyük şehirlere 

göçen halk hem eğitim anlamında, hem de bilinç anlamında yeterli düzeye sahip 

değildirler. Bu açıdan gerekli eğitim alma şartları sağlanarak hem vergi bilinci 

geliştirilebilir hem de kişilerin toplumda daha kalifiye bir iş bularak hayat 

standartlarında artış yaratılabilir  

3.4.5.4.Vergi Bilinci ve Vergi Ahlakı 

 

Vergi bilinci, yükümlünün ödediği vergi ile aldığı kamusal mal ve hizmetleri 

ilişkilendirmesidir. Bu farkındalık düzeyi bireyin ve bireyin içinde bulunduğu 

toplumun etkileşimi altındadır. Vergi bilincinin oluşturulması için vergi 

yükümlüsünün, devletin ürettiği mal ve hizmetlerin ancak vergiler ile finanse 

edilebileceğini fark etmesi gerekmektedir. ( Savaşan Ve Odabaş, 2005) 

 

Vergi ahlakı, içinde bulunduğu toplumun kültürel ve sosyal yanlarından 

etkilenen bir olgudur. Toplumsal açıdan genel ahlak düzeyiyle yakından ilgili 

olmakla birlikte genel ahlaktan farklı tarafları da bulunmaktadır. Örneğin genel ahlak 

düzeyi yüksek olan bir kişinin vergi ahlakı yeterince gelişmemiş olabilir. Özellikle 

ülkemizde olduğu gibi beyana dayalı vergi sistemi olan ülkelerde vergi ahlakı büyük 

önem taşımaktadır. Çünkü verginin hesaplandığı gelirin mükellef tarafından beyan 

edildiği vergi sistemlerinde, genel toplum düzeyinde vergi ahlakının yeterli seviyede 

olmadığı zaman mükellefler elde ettikleri gelirin bir kısmını ya da tamamını beyan 

dışında tutabilmektedirler. Bunun için vergi ahlakının düşük olduğu toplumlarda 

daha çok kaynakta kesinti yapılarak veya dolaylı vergi yoluyla vergi toplanmaktadır. 

Bu sayede mükellefler vergi kaçıracak noktaları daha az yakalayabilmektedirler. 

(Çataloluk, 2008) 

 

Ülkemizde vergi yükümlülerinden toplanan verginin yol, su elektrik gibi 

vatandaşa yapılması gereken hizmetlerin dışında kullanıldığına dair inançlar vardır. 
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Özellikle bazı alanlar kamu kurumlarının yöneticilerinin ve bir takım çalışanların 

yolsuzluk ve rüşvet işlemlerinde yer aldığını ve devletin kaynaklarının gereksiz yere 

israf edildiğini düşünen kişilerde vergi ahlakı ve vergi bilinci azalmaktadır. Kısaca 

vergi bilinci ve ahlakı düşük bir toplumda kayıt dışı ekonomi rakamlarında artış 

yaşanacaktır. Çünkü bireyler gelirleri içinden vergi olarak ödedikleri paraların 

kendilerine hizmet şeklinde geri dönüşünün olmayacağını düşünmekle birlikte 

kazandıkları gelirlerinin içinden devlete vergi verme konusunda isteksiz bir tutum 

sergileyeceklerdir. (Sarılı, 2002)  

3.4.5.5.Toplumsal Baskı 

 

Kayıt dışı ekonomi içerisinde çalışarak vergi kaçıran bireylerin üzerindeki 

toplumsal baskı önemlidir. Yolsuzluk, rüşvet ve vergi kaçakçılığı gibi kavramlar 

genel toplum düzeyinde bir suç olarak görülüp halk tarafından toplumdan dışlanarak 

baskı yapıldığı takdirde kişiler vergi kaçırmadan önce bir kez daha düşüneceklerdir. 

Bazı toplumlarda ise vergi kaçıranlara daha fazla müsamaha gösterilerek yaptıkları 

bu kayıt dışı faaliyetler görmezden gelinmektedir. (www.istanbulsmmmodasi.org.tr) 

 

Maliye Bakanlığı tarafından her yıl düzenli olarak açıklanan, belirli bir 

meblağın üzerinde borcu olan ve uzun süredir ödemeyen mükelleflerin yer aldığı 

vergi yüzsüzleri listesi bu uygulamaya örnek olarak gösterilebilir. Bu listenin vergi 

borcu ödeme konusundaki etkinliği tartışılsa da Maliye Bakanlığı, yüksek vergi 

borcu olan bu mükellefleri toplumsal baskı kanalıyla vergi borçlarını ödemeye sevk 

etmektedir  

3.4.6. Psikolojik Sebepler 

Kayıt dışı ekonomiyi doğuran psikolojik sebepler güven sıkıntısı ve 

bilinçsizliktir. 

 

3.4.6.1.Güven Sıkıntısı ve Bilinçsizlik 

 

Devletin vergi bilincini artırabilmesi için bireylerin baştan vergi kültürünün 

geliştirilmesi gerekmektedir. Bunun için temelden, yani çocukluktan kişilere vergi 

http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/
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ahlakı üzerine eğitimler verilmelidir. Bu sayede gelecek nesiller açısından vergi 

ahlakı ve vergi bilinci oluşturulabilir. 

 

Kamu yönetiminde kamu kaynaklarının kullanımı önemlidir. Halkın bu 

konudaki düşüncesi vergi bilincine etki etmektedir.  Kamu kaynaklarının gerekli 

yerlere harcanmadığını düşünen bireylerin devlete olan güveni sarsılarak kayıt dışına 

yönelme eğilimi göstereceklerdir. Rüşvetin, yolsuzluğun ve açıklanamayan yüklü 

kamu harcamalarının fazla olduğu ekonomilerde kayıt dışı oranlarının yüksek olduğu 

görülmüştür. Bunun için vergi ödevlileri açısından kamu harcamalarının ve kamu 

işlemlerinin daha şeffaf hale getirilmesi gerekmektedir. 

3.4.7.  Siyasal Sebepler 

Siyasi iktidarlar seçimle başa geldiklerinde kendi politikalarını yürürlüğe 

koyarlar. Her siyasetçinin kendine özel bir planı olmakla birlikte sık değişen 

siyasetçiler aynı zamanda sık değişen siyasi planlar anlamına gelmektedir. Bunun 

sonucu devlet politikalarında istikrarsızlık meydana gelir ve toplumda devlete karşı 

güven unsuru sarsılmış olur. Sürekli farklı uygulamalara tabi kalan vergi ödevlileri 

ise kayıt dışı ekonomiye yönelme eğilimine girerler. 

3.4.8.  Teknolojik Sebepler 

Gelişen teknolojiyle birlikte sermaye mallarının fiyatı azalmaktadır. Bu 

sayede piyasaya yönelik kayıt dışı üretim ve evde üretim basit hale gelmektedir. 

Kayıt dışı üretim, fiyatları düşürerek ürünlerin kalitesinin artmasında, bu ürünlere 

yönelen talebin canlı kalmasında ve sonuçta kayıt dışı ekonominin boyutunun 

artmasında etkili olmaktadır. (Özhan, 2014) 

 

Gelişen teknolojiyle beraber elektronik ticaret artmıştır ve bu alanda vergi 

kaybına neden olmaktadır. Elektronik ticaretin vergisel boyutunu iki ana başlık 

altında incelememiz mümkün bulunmaktadır. Bunlardan ilki vergi politikası boyutu 

diğeri ise vergi yönetimi boyutudur. İletişim teknolojisindeki hızlı gelişmeler vergi 

idarelerine kendi operasyonlarını daha etkin yapma imkânları sağlamakla birlikte 

vergi kayıp ve kaçağı bakımından yeni imkânlar ve olasılıklar yaratmıştır. Vergi 

politikaları boyutu itibariyle elektronik ticaretin gelişimi ile birlikte vergilendirmede 
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baş gösteren en önemli sorun paylaşım sorunudur. Bu uluslar arası vergilendirmede 

vergilendirme hakkının paylaşımıyla ilgilidir.( Taş Ve Karaca, 2004) 

 

Gelişen teknolojiyle beraber sanayi sektörü hızla gelişim göstermektedir. 

Sanayi sektöründeki bu gelişim, emeğe dayalı üretimi azaltarak makineye dayalı 

üretimin artışına sebep olmaktadır. Bunun bir sonucu olarak bir kısım niteliksiz 

işgücü, işlerine son verilmesiyle beraber iş arama faaliyetine yönelmektedir. Hatta iş 

bulabilme düşüncesiyle kayıt altına alınmadan çalışarak kayıt dışı istihdamın artışına 

sebep olmaktadır. 

 

3.5. Kayıt Dışı Ekonomiyi Tahmin Yöntemleri  

 

Kayıt dışı ekonominin tam ve doğru olarak tespit edilebilmesi oldukça güç, 

hatta imkânsızdır. Kayıt dışı ekonomi tanımı gereği tamamen veya kısmen “gizli” 

olarak devam eden ekonomik faaliyetleri içermektedir. Her ne kadar kayıt dışı 

ekonomi tam ve doğru olarak ölçmek mümkün olmasa da, bu amaca yönelik 

geliştirilmiş çok sayıda teknik vardır. Tekniklerin tamamı kayıt dışı ekonominin, 

ekonomide bıraktığı izleri takip ederek kayıt dışılığı ölçmektedir. Bazı teknikler, para 

piyasasındaki izlerini, bazı teknikler emek piyasasındaki izleri, bazı teknikler ise 

üretim piyasasındaki izleri takip ederek tahmin yapmaya çalışmaktadır. Her 

yöntemin kayıt dışı ekonomiyi tahmin etmede başarılı bulunduğu alanlar vardır. 

Ancak sonuçta görünmeyeni tahmin etmeye çalışan bu yöntemlerin hepsi önemli 

eleştirilerle karşılaşmaktadır. Tüm yöntemler en iyi ihtimalle kayıt dışı ekonominin 

belirli bir yönünü tahmin edebilir. Bu sebeple, kayıt dışı ekonominin ölçülmesi 

konusundan önce gerçekten neyin “ölçülmek istendiğinin” çok açık olarak ortaya 

konulması gerekir. Ölçülmek istenen boyutun ne kadar doğru tahmin edildiği sorusu 

ise aynı yöntemlerin farklı zamanlarda ürettiği rakamlar ve farklı yazarların 

rakamları kıyaslanarak cevaplanabilir. (Savaşan, 2011)  

  Kayıt dışı ekonomiyi ölçme gereksinimi aşağıda belirtilen hususlar için 

önemli sayılmaktadır: 

 

 Kayıt dışı ekonominin varlığı durumunda ekonomik hayatın içinde genel fiyat 

düzeyi ve enflasyon gibi rakamları etkilemektedir. Ancak kayıt dışı ekonomi gizli 
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faaliyetler sonucunda olduğu için istatistikler içinde yer almamaktadır. Bu durum ise 

ekonomik verileri ve resmi istatistikleri rakamlarını etkileyerek genel ekonomi 

düzeyinin yanlış ölçülmesine sebep olmaktadır. 

 

 Bir ekonomide kayıtlı mükelleflerin yanı sıra kayıt dışı çalışan mükellefler de 

bulunmaktadır. Kayıtlı çalışan mükellefler gelirleri üzerinden düzenli olarak 

vergilerini ödemektedirler ancak kayıt dışı çalışan mükellefler vergilerini 

ödemeyerek kendilerine kalan bu parayı işlerine daha çok yatırım yapma ve 

faaliyetlerini güçlendirme konusunda kullanabilirler. Bu tablo sonucunda da kayıtlı 

çalışan mükelleflerle kayıtsız çalışan mükellefler arasında haksız rekabet 

yaratmaktadır. 

 

 Bir ülkedeki sosyolojik yapının durumu kayıt dışı ekonomiyle birebir 

bağlantılıdır. Güçlü bir toplumsal yapısı olan ülkelerde birbirinin yansıması olarak 

hem ekonomik yapı hem de vergi mekanizması güçlüdür(Özhan, 2014) 

 

Bu yöntemler  üç ana gruba ayrılır. 

3.5.1. Doğrudan Ölçme Yöntemleri  

Vatandaşlara anket çalışması yaptırarak kayıt dışılığın boyutu hesaplandığı 

yöntemdir. Anket vasıtasıyla kişi ve kurumlara vergi dışı ekonomide herhangi bir 

işlem yapıp yapmadıkları sorularak hesaplama aşamasında gereken bilgiler elde 

edilir. Kayıt dışı ekonomik faaliyetler gizli yürütüldüğünden ankette herhangi bir 

ismin belirtilmemesi önemlidir. Gerçek sonuçların elde edilebilmesi adına anket 

soruları, anketin yapılacağı hedef kitle özenle seçilmelidir. Kayıt dışı ekonomi 

muhteviyatı itibariyle gizli faaliyetler içerdiğinden anketi dolduran kişilerin yanlış 

bilgiler vermesi ve kayıt dışı ekonomide işlem yaptıklarını saklamaları muhtemel 

davranışlardan birisidir. Bunun için bu yöntemin doğruluk ve gerçeklik düzeyi 

tartışılmaktadır. (Küçükkocaoğlu)  

 

Kayıt dışı ekonominin tahmini açısından doğrudan ölçme yöntemlerinde beş 

çeşit anket kullanılmaktadır; 
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  Hane Halkı Anketleri:  Kayıt dışı faaliyetler sonucu üretilen ürün veya hizmetlerin 

üreticileri ve müşteri yani hane halkı kapsamında düzenlenirler.  

 

  İşyeri Anketleri: Kayıt dışı faaliyetler sonucu üretilen ürün veya hizmetlerin 

üreticileri ve müşteri adına işyerlerine düzenlenir. 

 

  Zaman Kullanım Anketleri: Kayıt dışı faaliyetler yürütülürken harcanan zaman 

üzerine yapılan anketlerdir.Sonrasında parasal değere çevrilerek hesaplama yapılır. 

 

  Vergi Anketleri: Kayıt dışı gelirlerin tutarı, kayıt dışı çalışan iş yerleri tespit 

edilerek bulunur. 

 

  Diğer Anketler: Yukarıdakilerin belirtilenlerden başka düzenlenen anketlerdir. 

(Özhan, 2014) 

 

Doğrudan ölçme yöntemini uygularken anket vasıtasıyla bilgi elde edilmesi 

en çok kullanılan metottur. Bu yöntemin iki tane sakıncası bulunmaktadır. Bunlardan 

ilki kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin gizlilik içermesi sebebiyle sonuçlar gerçeği 

yansıtmayabilir. İkinci sakıncası ise anketler belirli kesime yöneltileceğinden kayıt 

altında olmayan ekonominin gerçek tablosunu yansıtmayabilir. Bütün sektörlere aynı 

oranda anket çalışması yapıldığı takdirde gerçek sonuçları verebilir. (Yücel, 2014) 

 

3.5.2. Dolaylı Ölçme Yöntemleri  

Dolaylı yöntemler; kayıt dışı ekonominin bıraktığı düşünülen izler takip 

edilerek kayıt dışılığın hacmini tahmin etmeye yönelik olarak yapılan çalışmalardır. 

Bu yöntemlere dolaylı denilmesinin nedeni, başka amaçlar için hazırlanan ulusal 

muhasebe hesapları, demografik göstergeler, parasal büyüklükler,  mali istatistikler 

gibi verilerin ve bu bilgilerdeki gelişmeler hakkında çözümleme yapılması esasına 

dayalı olmalarındandır. Doğrudan yöntemlerle sınırlı bir bölümdeki kayıt dışılık 

yerinde ölçüm ve bundan hareketle makro ölçüdeki kayıt dışılık tespit edilmeye 

çalışılırken, dolaylı yöntemlerle daha çok doğrudan kayıt dışı gsmh, kayıt dışı toplam 

istihdam, beyan dışı gelir gibi makro büyüklükler tahmin edilmeye çalışılır. (Ilgın, 

2002) 
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3.5.2.1. G.S.M.H. Yaklaşımı 

 

GSMH hesaplarını yaparken yararlanılan bilgiler kullanılarak hesaplama 

yapılır. Bu yöntemde, GSMH hesaplamasında kullanılabilecek ve kayıt dışı ekonomi 

için gösterge sayılabilecek her türlü bilgiden yararlanılmaktadır. Harcama, üretim ve 

gelir yöntemlerinden bir tane kullanılabilir ya da hepsinden yararlanılarak hesaplama 

yapılmaktadır. Bu yöntemlerin her biri kullanıldığında farklı sonuçlar elde edilebilir 

çünkü kayıt dışı ekonomi verilerinin elde edilmesi güç olmakla birlikte tam 

anlamıyla tespit edilememektedir. Örneğin harcama yöntemiyle hesaplanan sonuç 

gelir yöntemi ya da üretim yöntemiyle karşılaştırılabilir. Ancak, döviz ve altın tarzı 

tasarruf araçlarına yatırım eğiliminin çok olduğu dönemlerde ve yurt dışı ülkelerine 

transferlerin varlığında bu yöntem sağlıklı sonuçlar vermeyebilir. (Kıldiş, 2000) 

 

Kayıt dışının tanımı ve ekonomik sonuçları ile ilgili olarak toplumda bir 

takım ciddi yanılgılar gözlemleniyor. Yapılan akademik çalışmalarda, açıklanan milli 

gelirin yüzde altmışına varan büyüklüklerde bir kayıt dışının söz konusu olduğu 

belirtiliyor. Kayıt dışı ekonominin yüksek olması kişi başına düşen milli gelirin 

aslında çok daha fazla olduğunu göstermiyor, çünkü kayıtlarda olsun ya da olmasın 

kazanılan gelir, eğer bir şekilde yurtdışına çıkmamış ve ekonomi içinde bir yerde 

harcanıyor ise, milli gelir hesaplamalarına dâhil ediliyor. Sözün özü; kayıt dışı 

faaliyetler sonunda elde edilen değerler, o dönemde üretilen mal ve hizmetlerin, yani 

milli gelirin içine giriyor, ancak kayıtlara girmediği için vergi yükümlülüğü 

doğurmuyor. Örneğin, bazı faaliyetleri kayıtlarda olmayan bir mobilya üreticisinden 

mal alırken, KDV ödememek için almadığımız fatura ile kayıt dışı ekonomiye katkı 

yapıyoruz. Bu satış sonrasında kazandığı ile örneğin aylık yakıt harcamalarını 

karşılayan mobilya üreticisi, kayıt dışı olarak kazandığı geliri ile milli gelire katkı 

yapmaya devam ediyor. (Ercan, 30 Haziran 2004) 

3.5.2.2. İstihdam Yaklaşımı  

 

Bu yöntem işgücü üzerine çalışılmış bir sistem olmakla birlikte istihdam 

düzeyinin yıllar itibariyle değişimi üzerindeki kayıtlar incelenerek kayıt dışı ekonomi 

tahmin edilmeye çalışılır. Bu yöntemde istihdam ve işgücü arzının artış boyutu 

benzer olmalıdır. İşgücü artışı istihdam artışından fazla olursa işsizliğin arttığını 

göstermektedir. Kayıt dışı istihdamda iki farklı topluluk vardır. Bunlardan ilki yasal 
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ekonomik faaliyetlerde çalışan fakat kayıt dışı ekonomiye dâhil olan gruptur. Bunlara 

örnek silah ve uyuşturucu kaçakçılığı yapanları gösterebiliriz. İkinci topluluk yasal 

olmayan ekonomik faaliyetlerde bulunarak kayıt dışı istihdamın içinde yer 

almaktadır. Bunlara örnek ise işportacılık faaliyetlerinde bulunanlardır. (Yücel, 

2014) 

 

Bu yaklaşımın, ikinci işte çalışan kişileri ve o dönemde gerçekleşen toplumsal 

ilerlemeleri göz önünde bulundurmaması bu sistemin en önemli noksanlığıdır. 

Toplumsal gelişimlerin bir kısmı istihdam boyutunu artırırken bir kısmı da  toplam 

işgücünün azalmasına sebep olduğundan kayıt dışı istihdamın azaldığı tablosunu 

ortaya çıkartarak yanlış yönlendirmeler yapabilmektedir. (Sarılı, 2002) 

3.5.2.3. Vergi İncelemeleri Yoluyla Yaklaşım  

 

Bu yaklaşımda öncelikle vergi yükümlülerine inceleme yapılır. Bu inceleme 

sonucunda bulunan rakamlar doğrultusunda kayıt dışının boyutu hesaplanır. 

Özellikle beyana dayalı vergi sistemlerinde mükellefler yıl boyunca kazandıkları 

gelirleri kendileri hesaplayıp beyan etmektedirler ve bunun üzerinden vergi 

hesaplanmaktadır. Ancak bu sistemin önemli bir ayağı vardır bu da etkin bir vergi 

incelemesidir. Vergi incelemesi yapılırken mükelleflerin kayıt dışına çıkardıkları 

gelirler tespit edilerek bunlar üzerinden kaçırılan vergiler hesaplanır. Bu yaklaşımda 

ise vergi incelemeleri sonucunda tespit edilen toplam matrah farkı, yine vergi 

mükelleflerinin kayıt dışına çıkardığı vergi kaçağını oluşturmaktadır. Ancak bu 

sistemin de bir kısım eksikleri bulunmaktadır. Hem ülke ekonomisindeki bütün 

mükellefler vergi incelemesinden geçmemektedir hem de kayıt dışı ekonomi gizli bir 

kavram olduğu için inceleme sırasında tespit edilemediği durumlar da olmaktadır. 

 

Bu yaklaşımın da bir kısım problemleri bulunmaktadır. Kayıt dışı ekonominin 

büyüklüğüne etki eden en önemli faktörlerden biri de vergi inceleme oranlarının 

olması gereken oranlardan daha düşük olmasıdır. Eğer inceleme rakamları bütün 

ekonomi üzerinde etkili olsaydı zaten kayıt dışı ekonomi problemi ortadan kalkacak 

ve bütün faaliyetler kayıtlı ekonomi altına girecekti. Ancak ekonomilerdeki asıl 

durum bu olmamakla birlikte kayıt dışı oranının bu yaklaşım kanalıyla ölçülmesi çok 

zordur.  (Sugözü, 2010: 118) 
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3.5.2.4. Parasalcı Yaklaşım 

 

Parasalcı yöntemler; dolaşımdaki para, mevduat hesapları gibi parasal 

büyüklükler üzerinde bıraktığı düşünülen izlerden hareketle kayıt dışı ekonominin 

boyutunun tahmin edilmeye çalışıldığı yöntemlerdir. Parasal yöntemlerde; kayıt dışı 

işlemlerin gizlenmeye ve denetimden kaçırılmaya daha elverişli olması nedeniyle 

genellikle nakit para ile yapıldığı ve kayıt dışı ekonomideki hareketlerin, parasal 

büyüklükleri etkilediği varsayılmaktadır. Bunun etkilerinin analiz edilmesi ile kayıt 

dışı ekonominin büyüklüğü hakkında tahminler elde edilmektedir. Yapılan tahminler, 

sadece para ile yapılması gereken işlemlere konu olan kayıt dışı ekonomiyi 

içermekte; takas, ayni ödeme, parasal olmayan ev ekonomisi gibi piyasa dışında 

gerçekleştirilen kayıt dışı faaliyetleri ise içermemektedir. Parasal tahmin yöntemleri 

şunlardır: 

 

 Sabit Oran Yaklaşımı. 

 İşlem Hacmi) Yaklaşımı  

 Ekonomektrik Yaklaşım   (Ilgın, 2002) 

3.5.2.4.1. Sabit Oran Yaklaşımı 

 

Bu yöntemde toplumdaki faaliyetlerin yalnızca nakit para vasıtasıyla 

gerçekleştirildiği ve çek, kredi kartı, senet gibi bir takım ödeme araçlarının piyasa 

içinde bulunmadığı varsayımı göz önünde bulundurulmaktadır. Kayıt dışılığın 

büyüklüğünü ölçmek için ekonomideki paranın izleri takip edilmektedir. Bu 

yöntemin ödeme vasıtası olarak nakit paranın kullanıldığını aynı zamanda kayıtlı ve 

kayıt dışı ekonomide aynı oranda bulunduğu varsayımı en büyük eksiliğidir.  Gerçek 

iktisadi topluluklardan senet ve çek gibi ödeme enstrümanları kullanılarak ödemeler 

yapılmakta ve paranın dolaşım hızı da kayıt altındaki ekonomiden daha hızlı 

olmaktadır.  (Küçükkocaoğlu)  

 

3.5.2.4.2. İşlem Hacmi Yaklaşımı  

 

Irving Fisher’in Miktar Teorisi’nden hareketle kayıt dışı ekonominin 

büyüklüğü tespit edilmeye çalışılmaktadır. Bu yaklaşımla ekonomide gerçekleşen 
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toplam parasal işlemler (nakit para işlemleri + çek ve senetle yapılan işlemler) hacmi 

ile GSMH arasındaki ilişki izlenmektedir. Bilindiği gibi, M.V= PT eşitliğinde M para 

miktarını, V paranın dolaşım hızını, P genel fiyat indeksini, T ise işlem hacmini 

göstermektedir. Buradan hareketle kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin boyutu şu 

şekilde hesap edilmektedir: V.Y- Yr Burda Y nominal milli gelir, Yr ise resmi 

istatistiklerdeki milli gelir rakamıdır. Normalde parasal işlem hacminin (V), milli 

gelire olan oranının sabit olması gerekmesinden hareket edilerek, eğer bu oranda bir 

artış varsa bu kayıt dışı ekonominin artması olarak yorumlanmaktadır. (Savaş, 2009) 

3.5.2.4.3. Ekonomektrik Yaklaşım  

 

Ekonometrik bir denklem vasıtasıyla nakit para talebinin üzerinden kayıt dışı 

ekonomi hesaplanmaktadır. Bu yaklaşıma göre ekonomilerde sadece nakit para 

kullanılmaktadır ve paranın dolaşım hızı, kayıtlı veya kayıt dışı ekonomi üzerinde 

değişmemektedir. Kayıt dışı ekonominin oluşmasındaki en önemli sorun ise vergi 

oranlarının yüksek olmasıdır. Vergi tahsil işlemlerinin bulunduğu ve bulunmadığı 

dönemlerde nakit para talepleri teker teker tespit edilerek bu büyüklükler arasındaki 

farktan nakit para düzeyi belirlenmektedir. Son olarak paranın dolaşım hızı da 

oranlamaya eklenerek son hesaplamalar yapılmaktadır. (Sarılı, 2002) 

3.5.3. Karma Yöntem  

Amerika’da kullanılan bir yöntem olmakla birlikte mükellefler tarafından 

verilen gelir beyannameleri üzerinden hesaplama yapılmaktadır. Ödevliler tarafından 

beyannameye kaydedilmeyen gelirler kayıt dışı ekonominin boyutunu 

oluşturmaktadır. Bu yönteme birden fazla yol kullanıldığı için karma yöntem 

denilmektedir. Vergi yükümlüleri tarafından kanuni yollardan elde edilen ancak 

beyannameye yansıtılmayan gelirler, yükümlüler tarafından kanun dışı yollardan elde 

edilen ve beyannameye yansıtılmayan gelirler ve üretimin ardından beyannameye 

yansıtılmayan gelirler olarak üç adet gelir grubu vardır. Denetim , anket ve, 

karşılaştırma yöntemleri kullanılmaktadır. 



 

140 
 

BÖLÜM 4: TÜRKİYE’DEKİ İŞLETMELERDE BAĞIMSIZ DENETİMİN 

ROLÜ VE KAYIT DIŞI EKONOMİYE ETKİSİ 

4.1.Türkiye’de Kayıt dışı Ekonomiye Genel Bakış 

 

Kayıt dışı ekonomi son yüzyılın en önemli ekonomik sorunları arasında yer 

almaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde ve gelişmiş ülkelerde sıkça karşımıza 

çıkmakla birlikte bilhassa gelişmekte olan ülkelerde daha yüksek oranlarda 

görülmektedir. Kayıt dışı ekonominin boyutunun sıfırlanma olanağı yoktur ancak en 

az boyuta indirgenmeye çalışılmaktadır. 

  

Kayıt dışı ekonominin boyutunu tespit edebilmek için çeşitli yöntemler 

geliştirilmiş olsa da her yöntem kendine özgü farklı sonuçlar vermektedir. Kayıt dışı 

ekonomi özünde gizli bir kavram olduğu için net bir şekilde ölçülebilme imkânı 

bulunmamaktadır. Dünyadaki kayıt dışı ekonominin oranı, ülkeden ülkeye 

değişmekle beraber ülkelerin ekonomik sistemlerindeki mali, siyasal, hukuksal, 

teknolojik, psikolojik, kültürel yapılarındaki sorunlar kayıt dışı ekonomiyi meydana 

getirmektedir. 

 

Kayıt dışı ekonomi evrensel bir olgu olup günümüzde dünyadaki bütün 

ülkelerde kayıt dışı ekonomi önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. Bunun için 

her ülke kendi kayıt dışı ekonomiyle mücadele için kendi yol haritasını çizerek 

alınan bir takım önlemlerle olumsuz etkileri azaltılmaya çalışılmaktadır. 

 

Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de son yıllarda alınan birçok önleme 

rağmen kayıt dışı ekonomi önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. Dünyada 

genel ekonomi düzeyine bakıldığında kayıt dışı ekonomi artış eğilimi 

göstermektedir. Ülkemizdeki büyüklüğüne bakıldığında ise dünyadaki 

büyüklüğünden bir hayli fazla olduğu görülmektedir.  

 

Kayıt dışı istihdam, ülkemizdeki kayıt dışılığın boyutunu oluşturan en önemli 

sebeplerden bir tanesidir. İş gücünün fazla olmasından dolayı kişilerin düşük 

ücretlere veya kayıt dışı olarak çalışmaktadır. Hatta çocuk işçilerin çok cüzi 

ücretlerle çalıştırılması kayıt dışı ekonomiyi artıran unsurlardandır.  
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Tarımsal üretim alanında, ülkede kayıt dışı çalışan diğer önemli bir kesim 

karşımıza çıkmaktadır. Bu alanda yapılan üretimin %90'lara varan bir oranda kayıt 

dışında olması, ülkede kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin önemli bir bölümünü 

oluşturmaktadır. Diğer bir alan olan sınai ve ticaret alanında da önemli ölçüde kayıt 

dışı üretim görülmektedir. Ancak bu kesim için hesaplanan kayıt dışı ekonominin 

nispeten düşük çıkmasının önemli bir sebebi, söz konusu kesimde faaliyet gösteren 

firmaların birçoğunun direkt vergi kaçırmak yerine, devletin kendilerine tanıdığı bazı 

istisna ve muafiyetlerden yararlanarak daha düşük miktarda vergi verme yolunu 

tercih ettikleri tahmin edilmektedir. (Karagül, 1998) 

 

Gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan Türkiye, ağırlıklı olarak 1990’lı 

yıllardan günümüze kadar kayıt dışı ekonomiyle ilgili olarak çalışmalara başlamıştır. 

Türkiye ekonomisindeki en büyük problemlerden bir tanesi olan bütçe açığı kavramı 

ile kayıt dışı ekonomi kavramı hep paralel oranlarda artmıştır. Her ne kadar kayıt dışı 

ekonominin hacmi tam olarak bilinemese de boyutunu tahmin etmeye yönelik birçok 

çalışma yapılmıştır. Buna göre 2000’li yılların öncesinde kayıt dışı ekonomi 

çalışmaları sonucu çok farklı oranlar tespit edilmiş ve karışıklığa yol açacak nitelikte 

olmuştur. Ancak vergisel açıdan yapılan çalışmaların sonrasında 1985 ve 2002 yılları 

arasında kayıt dışı ekonominin boyutu % 24 ile % 180 arasında değiştiği 

gözlemlenmiştir. 2001 yılındaki ekonomik kriz 90’lı yılların sonlarında ve 2000 

yılların başlarında bu oranın özellikle bu denli artmış olmasının sebebi olarak 

gösterilebilir. 2003 yılından sonraki yıllarda ise kayıt dışı ekonominin gayri safi yurt 

içi hâsılaya oranlarında düşüşler görülmüştür. Dolayısıyla son yıllarda kayıt dışı 

ekonominin yavaşladığından söz edebiliriz. (http://herdem.av.tr/) 

 

Kayıt dışı ekonomi dünyadaki bütün ülkelerin başa çıkmaları gereken bir 

sorun olmakla birlikte gelişmekte olan ülkelerde daha yüksek oranda görülür. Dünya 

çapındaki ekonomi düzeylerinde ilerlemeleri tespit etmek adına iki kriter dikkate 

alınır. Bunlardan ilk kriter parametrenin zamanla gösterdiği değişim, ikinci kriter ise  

diğer ülkelere oranla ekonominin ne şekilde geliştiğidir. Ülkemizde yapılan 

çalışmalarda ise belirli tarihten sonra kayıt dışı faaliyetlerin oranında azalış 

görülmüştür. Kayıt dışı ekonomiyi , gayri safi yurt içi hasılaya oranladığımızda 2001 

senesinde % 32 olan kayıt dışı oranı 2013 senesinde ise % 26’ya düştüğü tespit 

edilmiştir. OECD ülkeleri arasında baktığımızda ise bu oran oldukça yüksek 
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kalmaktadır. Bu tabloya göre ülkemizdeki kayıt dışı ekonominin hala yüksek oranda 

bulunmakla birlikte, oranda bir kısım azalmalar olduğu görülmüştür. Bu açıdan 

bakıldığında kayıt dışını önleme adına yapılan çalışmalarında başarı yakalanmasına 

karşın bu çalışmalarda geç kalındığını göstermektedir . (Savaşan, 2015) 

 

4.2.Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomiyi Oluşturan Faktörler  

 

Türkiye ‘de kayıt dışı ekonomiyi oluşturan birçok faktör bulunmaktadır. Bu 

faktörler aşağıdaki ana başlıklar altında incelenecektir. 

 

4.2.1. Ekonomik Sebepler 

Bir ülkede toplumsal barış ve huzurun sağlanması ve korunması büyük 

ölçüde gelir dağılımındaki adalete bağlıdır. Gelir dağılımı, hem gelişmiş hem de az 

gelişmiş tüm ülkelerin ortak sorunu olmakla birlikte, asgari gelirin belirli bir düzeyin 

altına düştüğü ülkelerde daha ciddi sosyo-ekonomik sorunlara neden olmaktadır. 

Türkiye’de, ekonomi politikaları ana hedef olarak büyüme üzerine odaklanırken, 

gelir dağılımı sorunu ihmal edilmiş, görmezden gelinmiş ya da piyasa sürecinin 

kendi içinde sorunu çözeceği kabul edilmiştir. Ancak, gelir dağılımı ile ilgili 

göstergelerin ortaya koyduğu gerçek, birincil gelir dağılımı olgusu olarak ifade 

edilen ve piyasanın yönlendirdiği gelir dağılımının adil olmadığı şeklindedir. Son 

yıllarda gelir dağılımında düzelme yönünde bir eğilim gözlenmekle birlikte, 

iyileşmenin ihmal edilebilir düzeyde az olması, bu konuda ciddi politikaların 

uygulanması gerektiği gerçeğini gözler önüne sermektedir. Ülkede, adil olmayan 

birincil gelir dağılımındaki adaletsizliği ortadan kaldıracak ve gelirin yeniden 

dağılımını sağlayacak ikincil gelir dağılımı mekanizmalarının işletilmesi gerektiği 

konusundaki eğilimler güçlendirmektedir. (Ayaş, 2012) Bununla birlikte gelir 

adaletsizliği açısından bakıldığında Türkiye’nin OECD ülkeleri arasında son 

sıralarda yer aldığı görülmektedir. Bu bağlamda gelir dağılımını iyileştirmeye 

yönelik bir takım uygulamaların sorunun çözümünde etkili olmadığı görülmekle 

birlikte bu sorun için yeni çözümler devreye sokulmalıdır.  
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1980’lerin sonlarından itibaren Türkiye ekonomisinin oldukça kırılgan bir 

hale gelmesi ve özellikle 1990’larda hükümetlerin ortalama ömürlerinin aylarla ifade 

edilir hale gelmesiyle bütçe disiplininden giderek daha fazla taviz verilmeye 

başlanmış ve bütçe açıkları da ciddi şekilde merkez bankasından alınan avanslarla 

kapatılmaya çalışılmıştır. Söz konusu parasallaşma süreci de enflasyonun artmasında 

aslan payına sahip olmuştur. Yine, 1950’lerde yaşandığı gibi, ekonomik problemler 

ve bütçe açıkları parasallaşmaya, parasallaşma da enflasyonun yükselmesine sebep 

olmuştur.1997 ile birlikte hükümetin kısa vadeli avans yoluyla merkez bankasından 

borçlanmasının önü kesilmiş, enflasyon oranı da bu tarihten itibaren düşüş eğilimine 

girmiştir. 2000 yılında yüzde 39’a kadar düşen enflasyon 2001 kriziyle beraber tekrar 

yüzde 70 düzeyine çıksa da 2002’de 1976’dan sonraki en düşük enflasyon oranı olan 

yüzde 29.75’e düşmüştür. 2004’teki yüzde 9.35 enflasyonla da Türkiye’de tek haneli 

enflasyon dönemine 1960’lardan sonra tekrar gelinmiştir. (Tatlıyer, 2016) Uzun 

yıllar yüksek enflasyonla yaşayan ülkemizde işletmeler genel fiyat düzeyinin artması 

sonucu daha yüksek vergi dilimine tabi olarak daha çok vergi ödeme durumunda 

kalmışlardır. Bunun sonucunda da bazı işlemleri kayıt dışına kaydırarak vergi 

yükünden kurtulmaya çalışmışlardır. 

 

İkinci dünya savaşı sonrasında dünya çapında bir istikrarsızlık ortaya çıkmış 

bu ekonomik durumdan Türkiye’de etkilenmiştir. 1943 senesinde Türk Lirası’nda  

devalüasyon yapılarak ticaret artırılmaya çalışılmıştır. Ekonomik istikrarsızlıklar 

bununla da kalmayıp belirli zaman aralıklarında tekrar gündeme gelmiş olup yaklaşık 

on yılda bir bu problemle karşı karşıya kalınmıştır. 1980 senesinden itibarense daha 

fazla ekonomik dalgalanmalar yaşanarak krizlerle başa çıkılmaya çalışılmıştır. 

Krizlerin sonrasında enflasyon sorunu oluşmuş ve uzun yıllar ülkenin gündeminden 

düşmemiştir. Başa gelen bütün hükümetler ekonomik anlamda büyümeyi 

amaçlayarak krizlerle baş etmeye çalışmışlardır. 1980 yılında 24 Ocak kararları 

olarak adlandırılan bir takım istikrar kararları alınmıştır. Bu kararlar ekonomiyi 

geliştirmek adına alınmış olsa da yeterince başarılı bir uygulama sağlanamamıştır.  

2001 senesinde IMF ‘nin desteğiyle enflasyon büyüklüğü tek haneli sayılara 

indirilmiştir. Türkiye, yine 2001 senesinde büyük bir kriz darboğazına girmiştir. Bu 

krizin önemli sebeplerinden biri de siyasi iktidarların yeterince etkin olamamasıdır. 

Bu krizden ekonomimiz oldukça yüksek boyutlarda etkilenmiş ve bir takım kişilerin 

fırsat oluşturmasına sebebiyet vermiştir. Türkiye, gelişmiş ülkelerin sosyal ve 
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ekonomik yapılara getirilmesi adına krizlerin yaşanmaması bunun için de üretimin 

artırılarak teknolojik gelişmelerin takip edilmesi gerekmektedir. (Turan, 2011) Kriz 

ve ekonomik istikrarsızlıklar sonucu azalan kamu gelirleri yeni vergiler koyularak 

sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu da vergi mükellefleri üzerindeki vergi yükünü 

artırmaktadır ve ekonomideki kişi ve kuruluşları kayıt dışı ekonomiye sevk 

etmektedir. (T.C. Kalkınma Bakanlığı , 2014) 

 

Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) 2002 Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı 

sonuçlarına göre “mikro” (1-9 çalışan) ve “küçük” (10-49 çalışan) işletmelerin 

toplama oranı sırasıyla % 94,4 ve % 3,09 civarındadır. Şirketlerin daha çok üreterek 

maliyetlerini azaltıp karlarını artırabilmek adına sermaye sahibi olmaları, daha etkin 

bir imalatı yakalamaları açısından hassas bir nokta olup genellikle şirketlerin 

gelişebilmeleri adına yetersiz kalmaktadır. Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında 

ülkemizdeki küçük ve orta ölçekte işletmelerin banka kredilerini elde etmeleri daha 

güçtür. Bu yüzden bu işletmeler fasona yönelmekte ve kayıt dışı faaliyetlerinde artış 

görülmektedir.(Gelir İdaresi Başkanlığı, [GİB] , 2009) 

 

Türkiye’de kayıt dışı ekonominin en çok görüldüğü sektörler tarım ve hizmet 

sektörleridir. Bu sektörlerde denetimler diğer sektörlere oranla daha zordur. 

Türkiye’de tarım genellikle aile fertleri tarafından işlenen topraklardan oluşmaktadır. 

Burada yapılan üretim ve çalışanlar çoğunlukla vergiye tabi olacak biçimde kayıt 

altına alınamamaktadır. 4369 sayılı Kanun ile tarım ürünlerinin satış bedelleri 

üzerinden vergilendirilmesi bu sorunun nedenlerinden biridir. Tarımın sanayiyi 

besleyen bir sektördür. Türkiye’de tarımın büyük oranda vergiden uzak olması 

bağlantılı olduğu sanayi sektörlerinin de gerek girdi maliyetlerini düşük göstermeleri, 

gerekse bağlantılı olarak vergiden uzak olmaları sonucunu ortaya koymaktadır. 

(Avşar Ve Bozdereli, 2012) 

4.2.2 Mali Faktörler  

Vergi politikası açısından veri oranları ayrı bir öneme sahiptir. Vergi oranları 

artırılarak devletin gelirinde artış sağlanmaya çalışılsa da vergi mükellefleri 

açısından fazla vergiyi ödememe yoluna gidilmektedir. Dolaysız vergilerde vergi 

yükümlüleri ödedikleri verginin daha çok farkına varmakta, dolaylı vergilerde ise 

vergi tutarı farkına varılmadan mükelleften tahsil edildiğinden dolayı ödedikleri 
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verginin farkına varmamaktadırlar. Bu nedenden dolayı ülkemiz gibi gelişmekte olan 

ülkelerde dolaylı vergileri ağırlıklı şekilde kullanarak vergi toplamaktadırlar. Dolaylı 

vergilerin yoğunluğunun fazla olması vergi toplamayı kolaylaştırsa da verginin 

adaleti açısından olumsuz etki yaratmaktadır. Çünkü dolaysız vergilerde kişini gelir 

durumu gözetilirken, dolaylı vergilerde kişilerin gelir ölçüleri dikkate alınmadan 

herkesten aynı oranda vergi alınmaktadır. Ülkemizde dolaylı vergilerin büyüklüğü 

1990 senesinde yüzde 48 iken 2010 senesinde yüzde 67,08 düzeyine çıkmıştır. 

Dolaysız vergilerin durumu ise 1990 senesinde yüzde 52 iken 2010 senesinde yüzde 

32,92 oranına inmiştir. Avrupa Birliği ülkelerindeki dolaylı vergilerin payı yaklaşık 

yüzde 35 düzeyindeyken dolaysız vergilerin payı ise yüzde 65’tir. Böyle bir tablodan 

ülkemizde vergi durumunun Avrupa Birliği ülkelerinden çok farklı olduğunu 

görüyoruz. Adaletin sağlanabilmesi adına dolaylı vergilerin paylarının düşürülerek 

daha adil olan dolaysız vergilerin payı artırılmalıdır. (Yıldız, Bedir Ve Karabulut, 

2013) 

 

Sistemimizde bulunan olan uzlaşma müessesi vergi yükümlülerinin olması 

gereken tarihte ve olması gereken tutarda vergi ödevlerini yerine getirme görevini 

etkinsizleştirmektedir. Çünkü kayıt dışı faaliyet yaparken yakalanan ve gerekli 

cezalar düzenlenen bir mükellef, uzlaşma sayesinde ödeyeceği cezaların büyük bir 

bölümünden kurtulmaktadır. Kayıtlı ekonomi altında çalışırken, kayıtsız ekonomi 

altında çalışması durumundan daha fazla vergi ödeyeceğini bilen mükellefte daha 

fazla kayıt dışına yönelmektedir. Bu durumda uzlaşma müessesesi kayıt dışı 

ekonomide faaliyet gösterilmesi adına caydırıcılık özelliğini azaltmaktadır. Bunun 

için gerekli düzenlemeler yapılarak kayıt dışı faaliyette bulunan mükelleflerin 

uzlaşma müessesesinden yararlanamama durumu getirilebilir. Bu sayede yüksek 

cezalar ödeyeceğini bilen mükellefin kayıt dışında çalışma istekleri azalır. Uzlaşma 

uygulamaları daha çok  mevzuat konusunda hata yapan iyi niyetli mükelleflere 

uygulanabilir. (Bulut Ve Çevik , 2008) 

 

Ülkemizdeki inceleme oranı yüzde 2 ve yüzde 4 arasında olup, olması 

gereken seviyeden daha azdır. Vergi gelirlerinin artması için ve vergi dışı 

faaliyetlerin vergilendirebilmesi için vergi incelemesinin artırılması lazımdır. Maliye 

Bakanlığı’nın inceleme elemanları hesap uzmanları, vergi denetmenleri, gelirler 

kontrolörleri, hesap uzmanları ve maliye müfettişleri olarak dört gruba 
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ayrılmaktaydı. Denetimdeki bu çeşitliliği giderebilmek adına bu dört grup vergi 

müfettişi adı altında birleştirildi. Böylece Maliye Bakanlığı tarafından inceleme bir 

birimden yapılarak eş güdüm sağlanmıştır. (Yıldız, Bedir Ve Karabulut, 2013) 

 

Karışık bir mevzuatın olması ve kamu tarafından gerçekleştiren bir takım 

düzenlemelerin, gerekenden fazla şekilde yapılması kayıt dışını meydana getiren 

unsurların arasındadır. Ülkemiz bunun en iyi örneğidir. Uygulamadaki vergi 

mevzuatı her sene çok kez değişmektedir. Katma Değer Vergisi Kanunu 23 defa, 

Vergi Usul Kanunu 31 defa, Kurumlar Vergisi Kanunu 33 defa ve Gelir Vergisi 

Kanunu 53 defa değiştirilmiştir.  1980’li yıllardan itibaren 170 defa değişiklik 

yapılmıştır. Bu şekilde kanunlarda bütünlük bozulmuş ve daha karışık bir hal 

almıştır. Bununla birlikte çok sayıda geçici madde ve ek maddeler bulunmaktadır. 

Uygulamaların tamamı dikkate alındığında vergi sisteminin ne kadar karışık olduğu 

anlaşılmaktadır. (Çomaklı, 2008) 

 

Ülkemizde çıkarılan muhasebecilik ve mali müşavirlik kanunuyla birlikte 

meslek mensuplarının işleri yürütebilmesi adına bir takım düzenlemeler getirilmiştir.  

Bu kanunun 12. Maddesinde yeminli mali müşavirlere, yaptıkları işlemler sonucunda 

vergilerin ziya uğratılması halinde bir takım sorumluluklar getirmekle beraber aynı 

sorumluluk serbest muhasebeci mali müşavirler adına ilgili kanunda 

bulunmamaktadır. Bununla birlikte yine bu kanunda serbest muhasebeci mali 

müşavir ve yeminli mali müşavirler hakkında disiplin cezaları düzenlenmiştir. Bu 

cezalar meslek odaları tarafından verilmekte olup yanlış bir uygulama olduğu 

düşünülmektedir. Çünkü bu odalardaki disiplin kurulları meslek mensuplarının oyları 

sonrasında seçilmektedir (Aydın, 2006) Bu durumda mali müşavirlerin hatalı ya da 

kanun dışı uygulamaları doğrultusunda herhangi bir yaptırım uygulanmaması kayıt 

dışı ekonomiyi artıran unsurlar arasındadır. Bununla birlikte disiplin cezaları meslek 

odasının inisiyatifine bırakılmayıp bir kamu kurumun iştiraki sağlandığı takdirde 

konuya daha objektif bir bakış açısı getirilecektir. 

 

Türkiye’de yapılan afların çoğu idari yargıdaki ihtilaflı dosyaları azaltma ve 

gelir sağlama amacı gütmektedir. Ancak Türkiye’deki aflar, var olan vergisel 

sorunlara kökten bir çözüm getirememekle birlikte, kısa vadeli gelir elde etmekten 

öteye geçemeyen uygulamalar olarak belirmektedir. Ülkemizde her 2,5 senede bir 
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vergi affı kanununun çıkarıldığı düşünülürse, mevcut vergi inceleme oranının 

düşüklüğü de göz önünde bulundurulursa, sıklıkla çıkarılan af uygulamaları vergi 

kanunlarıyla ilgili ödevlerini yerine getirmesi konusunda isteksiz davranmalarına 

sebep olabilmektedir. Dolayısıyla afların başarıları konusunda tartışmalar olmakla 

birlikte, bilinen bir gerçek af uygulamalarının dürüst mükellefler için ceza, diğerleri 

için ise bir ödül mekanizması olarak görülebileceğidir (Yaraşır, 2013) 

4.2.3. İdari Faktörler  

Son yıllarda kamu kurumları arasında sıkı bir koordinasyon kurulması 

yönünde gerekli mevzuat hazırlanarak önemli adımlar atılmış olsa da ülkemizde 

halen bir ortak veri tabanı bulunmaması sebebiyle kayıt dışı istihdamın önüne 

geçilememektedir. SGK ile Maliye bakanlığı arasında koordinasyon eksikliğinden 

kaynaklanan vergi kaybına baktığımızda, işverenlerin bir kısmı işçilerini SGK’ ya 

bildirdikleri halde Maliye Bakanlığına bildirmemektedirler. (Karaarslan, 2010) 

 

Tüm kamu alanını, yani bütün vatandaşları ilgilendirdiğinden, "Kamuda 

rüşvet" olayı "Türkiye'deki rüşvet problemi" anlamına gelir. Rüşvet ve yolsuzlukların 

toplumdaki yaygınlık düzeyi hiç kuşkusuz çok fazladır. Dünyada da birçok örnekte 

görüldüğü üzere, siyasal ve bürokratik yozlaşma sonucu ortaya çıkar. Özellikle 1980 

yılı sonrasında devletin de göz yumması ve hatta teşvik etmesiyle bir yandan "kayıt 

dışı" olarak adlandırılan, "faturasız işlemlere" dayalı ekonomi yurt dışı işlemler 

açısından büyük bir yaygınlık kazanırken, diğer taraftan kara para aklanması da bu 

alandaki önemli bir etkinlik halini almıştır. Kayıt dışı ekonominin ve kara paranın 

ekonomi içine sokulmasında ve aklanmasında başvurulan işlemler, 

rüşvet mekanizması aracılığıyla yapıldığından, "kayıt dışı ekonominin" genişlemesi, 

kamudaki rüşvetin yaygınlık kazanmasında da olağanüstü bir etki yapmaktadır. 

(Kongar, 2016) 

 

Yolsuzluk dünya çapında karşılaşılan bir sorun olmakla birlikte ülkemizde de 

yoğun biçimde görülmektedir. Vergi dışı ekonomiyi oluşturan önemli bir unsur da 

yolsuzluktur. Ülkemizde yolsuzlukla haksız kazanç sağlayanların sayıları her geçen 

gün arttığı tahmin edilmektedir. Maliye Bakanlığı bünyesindeki personel açısından 

bakıldığında meslek adına gerekli bilgi düzeyine ve teknik açıdan yetersiz olması 

kayıt dışı ekonomi adına olumsuz bir tablo sergilemektedir. Kendini yetiştirmiş bilgi 
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ve kabiliyet düzeyi yüksek personele ise gerekli özenin gösterilmemesi ve iş 

açısından kendi bilgi birikiminin altında işler verilmesi bu personelin çalışma isteğini 

azaltmaktadır. Kamu personeli üzerinde uygulanan yanlış ücretlendirme sistemleri 

çalışanları daha çok rüşvete yönlendirmektedir.  Son dönemde ülkemizde görülen 

"işini bilmek" anlayışı, aslında gelinen nokta olarak hiç de övünülecek bir durum 

olmasa gerek. Çünkü bugün ülkemizde vergi ödemekten ziyade ödememek, yasalara 

uymaktan ziyade uymamak, dürüst olarak çalışıp kendine ve çevrene yararlı 

olmaktan ziyade çevredeki insanları gözetmeden, kısa yoldan köşeyi dönmek 

övünülecek davranışlar olarak yerini almıştır. Bunun için vatandaşlar üzerindeki 

vergi bilincinin yerleştirilebilmesi adına çalışmalar yapılarak toplumsal açıdan vergi 

ödeme sorumluluğu üzerinde gelişim sağlanmalıdır. Vergi kanunların kusursuz olsa 

bile vergi bilinci olmadığı sürece toplumda yaşayan bireylerin vergi kaçırma eğilimi 

olacaktır. Vergi bilinci geliştirilerek kayıt dışına geçiş bu yolla 

engellenebilir. (Karagül, 1998) 

 

4.2.4.Sosyal Faktörler  

Ülkemizdeki vergi yükümlüleri tarafından devletin elde ettiği vergi 

hâsılatının yine hizmet olarak kendilerine yönlendirilmediği düşüncesi mevcuttur. Bu 

açıdan vergi gelirlerinin artırılabilmesi adına saydam bir yapının oluşturularak vergi 

gelirlerinin doğru yerlere aktarıldığı vergi ödevlilerine anlatılmalıdır. Televizyon, 

radyo ve gazete gibi araçlar kullanılarak vergi ödeme konusunda istekleri artırılabilir. 

Toplumsal vergi bilincinin artırılması adına bunun gibi çalışmalar yapılarak vergi 

ödevlilerinin vergiye uyumu sağlanabilir. (Yıldız, Bedir Ve Karabulut, 2013) 

 

Demografik dinamikler işsizliği ve kayıt dışı istihdamı artıran bir özellik 

kazanmıştır. Ülkemizde nüfus artış hızının yüksek olması, özellikle hizmet ve tarım 

sektörünün yapıları gereği denetim ve izleme zorluğu, kayıt dışı ekonominin 

sebeplerinden biri olmaktadır. Bu nedenlerin yanında hızlı nüfus artışı, kente göç ile 

meydana gelen işsizlik ve çarpık kentleşme, mevcut işgücü piyasalarında 

olumsuzluklara ve kayıt dışı istihdama sebep olmaktadır. Kayıtlı ekonomilerden 

sağlanan gelirin düşük olması durumunda bireylerin ek gelir yaratmak amacıyla ek 

bir işte çalışması durumu da kayıt dışılığı artıran bir diğer unsurdur. (Gelir İdaresi 

Başkanlığı, [GİB] , 2009) 
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Ülkemizde vergi bilinci ve vergi ahlakının yetersiz olduğu sonucuna; gerek 

yurt içinde gerekse diğer ülkelerle karşılaştırabilir nitelikteki kayıt dışı ekonomiye 

inceleyerek açıkça varabiliriz. Vergi bilinci ve vergi ahlakının yeterli olabilmesi için 

ülkelerde ya da ülkemizde öncelikle kayıt dışı ekonomi azaltılmalı ve kayıt dışı 

faaliyet sebeplerinin ortadan kaldırılması gerekir. Şüphesiz kayıt dışı faaliyetler 

ekonomik sebeplerin yanında bazı sosyolojik nedenleri de barındırır. Hızlı nüfus 

artışının etkisiyle göçlerin meydana gelmesi buna örnek oluşturabilir. Göçlerin 

sonucunda oluşan iş bulma sorunu ve çarpık kentleşme, istihdam durumunda kötü 

şekilde etki yaratmaktadır ve bu sosyolojik olaylar kayıt dışı ekonomiyi artırmaktadır 

(Aktepe, 2013) 

 

Türkiye’de de vergi kaçakçılığı hoşgörü ile karşılanmakla birlikte kişiler her 

gün alışverişleri sırasında K.D.V' sini ödememek için satıcı ile pazarlık 

yapmaktadırlar. Vergi kaçakçılığı neredeyse alışkanlık haline gelmiş ve toplumun 

tüm sınıflarına yayılmıştır. Vergi kaçakçıları toplumsal baskı ile karşılaşmak, 

dışlanmak bir tarafa ödüllendirilmektedirler. Mecliste olup vergi kaçakçılığı yaptığı 

herkes tarafından bilinen kişiler yeniden milletvekili seçilebilmekte ve bakan dahi 

olabilmektedirler. Bu gibi olaylar, vergi kaçakçılığı yapanların toplum tarafından 

ödüllendirildiğinin bir kanıtıdır. (www.istanbulsmmmodasi.org.tr) 

4.2.5.Siyasal Faktörler  

Toplum içerisinde çalışan bireylerin vergi dışı kazanç sağlamalarını önlemek 

adına siyasi iktidarlar bir takım çalışmalar yapmaktadırlar. Ancak kimi zaman 

toplum açısından daha da desteklenebilmek adına vergi mükelleflerine bir takım 

uygulamalar getirerek yasal bir şekilde kayıt dışı gelir elde etmelerini sağlamaktadır. 

Siyasiler bunu kimi zaman oy almak için kimi zaman iktidarda kalabilmek adına 

yapmaktadırlar. Özellikle büyük bir oy potansiyeline sahip küçük esnaf ve 

rençperlere uygulanan götürü usul ve basit usul bu uygulamalara örnektir.  

Ülkemizde bu faaliyet grubundaki çalışanlar oldukça fazladır. Küçük işlerde çalışan 

bu kesimin gelirinin büyük kısmının yasal olarak vergi kapsamı dışında bırakılması 

oldukça büyük vergi kaybına yol açmaktadır. (Işık Ve Acar, 2003) 

 

http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/
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4.2.6.Teknolojik Faktörler 

Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de teknoloji düzeyindeki artışla 

beraber sınırlar arası ticaret de artmıştır.Ancak ülkemizdeki vergi mevzuatı ve diğer 

hukuk kanunlarında, elektronik ticaretle alakalı problemlere çözüm bulabilecek 

düzenlemeler bulunmamaktadır. Bu problemleri azaltmak adına vergi mevzuatında 

düzenlemeler yapılmalıdır. Bununla birlikte globalleşen dünyada bilhassa internetin 

sınırları kaldırmasıyla elektronik ticaret bil hayli gelişmiştir. Bu ve benzeri 

gelişmeler neticesine dünya çapında vergi avantajı sağlanan ülkelerde yapılan 

elektronik ticarette artış yaşanmaktadır. Bu konudaki vergi kaybını önlemek adına da 

mevzuatta bir kısım düzenlemeler yapılabilir.Fakat yapılacak bu düzenlemeler ağır 

vergi yükümlülükleri getirmek yerine daha uygun şartlar sağlamalıdır ki hem alıcılar 

yurt içindeki elektronik satıcıları tercih etsin hem de elektronik ticaretten olması 

gereken kadar vergi alınabilsin. Düzenlemeler ülkemizdeki üreticilerin lehine 

yapılmadığı sürece yabancılarla rekabet şansı kalmayacaktır. (Sugözü, 2010) 

Rekabet imkânı kalmayan üreticilerde kayıt dışı işçi çalıştırma, kayıt dışı satış yapma 

gibi işlemlere başvurarak kayıt dışı ekonomiye yöneleceklerdir. 

 

4.3. Kayıt Dışı Ekonominin Türkiye’deki Büyüklüğü  

 

Kayıt dışı ekonomi, ölçülebilmesi çok güç bir kavramdır. Doğru ölçüm 

yapabilmek için birçok yöntem geliştirilmiştir. Ancak bu yöntemler aynı verilerle, 

aynı dönemde yapılsalar bile farklı sonuçlar verebilmektedir. Kayıt dış ekonominin 

doğru ölçülebilmesi, kayıt dışı ekonominin azaltılabilmesi için uygulanacak 

politikalar açısından önem arz etmektedir. Fakat bütün dünyada olduğu gibi 

Türkiye’de de kayıtlı ekonomi ile kayıt dışı ekonominin iç içe geçmesi sebebiyle net 

bir şekilde ölçülebilmesi çok güçtür. Bu bakımdan kayıt dışı ekonominin 

ölçülebilmesi için tahmin yöntemleri kullanılmaktadır. 

 

Türkiye ekonomisinde kayıt dışı kavramına ilgi 1990 ‘lı yıllardan itibaren 

artmaya başlamıştır ve yine bu yıllardan itibaren kayıt dışı ekonomiyi ölçmeye 

yönelik çalışmalar yapılmıştır.  Bu çalışmalarda gerek farklı yöntemler kullanılması, 

gerek dönemlerinin farklı olması, gerekse eldeki verilerin kısıtlı olması sebebiyle 
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çeşitli sonuçlar elde edilmiştir. Aşağıda belirtilen tabloda ülkemizdeki çalışmaların 

sonucunda elde edilen oranlar yer almaktadır. 

 

 Tablo:4.1. Ülkemizde GSMH ve Kayıt Dışı Ekonomi Açısından Büyüklüğü 

YIL ÇALIŞMA 

KAYIT DIŞI 

EKONOMİ/ 

%GSMH TAHMİN YÖNTEMİ 

1995 

YAYLA Mehmet (1970-

1993 dönemi)  09-21 Parasalcı Yaklaşım 

1991 

TEMEL Adil, ŞİMŞEK 

Ayşegül Ve YAZICI 

Kuddusi  

1,5 Harcamalar Yaklaşımı 

1991 16,40-29,9 Vergi Yaklaşımı 

1991 1,91 

Parasalcı Yaklaşım (İşlem 

Hacmi yaklaşımı) 

1991 7,88 Ekonometrik Yaklaşım 

1992 8,1 Ekonometrik Yaklaşım 

1992 1,9 İşlem Hacmi 

2001 

Gökhan Yılmaz ve Fethi 

Öğünç  11-22 Sabit Oran Yaklaşımı 

2004 

HESAP UZMANLARI 

KURULU 30 Input-Output Yöntemi 

1992 ALTUĞ Osman 35 

Kayıt dışı ücret (istihdam) 

yaklaşımı 

1990 

ÖZSOYLU Ahmet Fazıl 

11,7 Nakit Oranı 

1990 7,5 GSMH yaklaşımı 

1993 12,9 Parasalcı yaklaşım 

1993 8,5 İşlem Hacmi Yaklaşımı 

1994 YAMAK Rahmi 10 Ekonometrik Yaklaşım 

1984 

DERDİYOK Türkmen 

27,3 Parasalcı Yaklaşım 

1989 46,94 Vergi Yaklaşımı 

1991 40,4 

Vergi Yaklaşımı (Vergi 

incelemerine göre) 

1993 39 

Vergi Yaklaşımı (Vergi 

incelemelerine göre) 
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1994 

Adil Temel, Kuddusi 

Yazıcı, Ayşegül Şimşek 

(1975-1992 dönemi)  06-20 Ekonometrik Yaklaşım 

2002 

Yılmaz Ilgın (1968 ve 

2001 yılları) 31-84 Sabit Oran Yaklaşımı 

1992 

ÇETİNTAŞ Hakan ve 

VERGİL Hasan 

23 

Ekonometrik Parasal 

Tahmin 

2000 24,7 

Ekonometrik Parasal 

Tahmin 

1994 

Adil Temel, Kuddusi 

Yazıcı, Ayşegül Şimşek 

(1984-1991 dönemi)  08-45 Vergi Yaklaşımı 

1990 

KASNAKOĞLU Zehra 

7,7-9 

Parasalcı Yaklaşım 

(Ekonometrik) 

1997 30-61 Nakit Oranı 

1997  09-13 Ekonometrik 

1997 31 İşlem Hacmi 

2003 

Hasan Vergil ,Hakan 

Çetintaş (1971-2000 

dönemi) 18-30 Ekonometrik Yaklaşım 

1994 Adil Temel, Kuddusi 

Yazıcı, Ayşegül Şimşek 

(1970-1992 dönemi) 

0-26 Sabit Oran Yaklaşımı 

1994 0-26 İşlem Hacmi Yaklaşımı 

1987 KOÇOĞLU L. 19,6-26,5 Duyarlık Analizi 

1997 ERDİL Erkan 31 İşlem Hacmi 

2003 

SAVAŞAN Fatih (1970-

1998 dönemi)  11-22 Mimic Modeli 

1993 

KASNAKOĞLU 

Zehra (1970-1990  03-11 

Parasalcı Yaklaşım 

(Ekonometrik) 

1984 HAKİOĞLU Dilek 137,8 

Parasalcı Yaklaşım 

(Ekonometrik) 
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1989 18 

1992 

Yılmaz ILGIN 

47,2 Ekonometrik Oran 

1993 55,3 Basit Parasal Oran 

2001 66,2 Basit Parasal Oran 

1997 DAYIOĞLU Mustafa    09-13 Ekonometrik Yaklaşım 

2001 SCHNEIDER Friedrich 33,2 Karma Yöntem 

2002 

ILGIN Yılmaz (1985-

2001 dönemi) 26-184 Vergi Yaklaşımı 

2000 

Gökhan Yılmaz ve Fethi 

Öğünç  0-46 Sabit Oran Yaklaşımı 

 

 (Kaynak: Tecim, B. (2008). Kayıt Dışı Ekonomide Vergi Ve Vergi Denetiminin 

Önemi, Yüksek Lisans Tezi, İzmir:Dokuz Eylül Sosyal Bilimler Enstitüsü , Erişim 

Tarihi: 30 Kasım 2016 

http://acikerisim.deu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/12345/11338/215759.pdf?sequen

ce=1&isAllowed=y) 

 

Yukarıdaki tabloda ülkemizdeki kayıt dışı ekonominin GSMH’ ya olan 

oranları üzerindeki çalışmalar yer almaktadır. Tablodan da görüleceği üzere kayıt 

dışı ekonominin boyutu yüzde 1,5 ile 137,8 arasında değişen sonuçlarda çıkmıştır. 

Bu farkın sebebi öncelikle farklı ölçüm yöntemlerinden kaynaklanmaktadır. Bununla 

beraber bu farkın diğer bir sebebi de ülkemizdeki verilerin kamu kurumlarından 

değişik şekillerde temin edilmesi ve henüz bir standardının olmamasından 

kaynaklanmaktadır. 

 

Türkiye’de kayıt dışı ekonominin ölçülmesi adına çeşitli çalışmalar yapılmış 

ve oranının gelişmiş ülkelere göre çok yüksek olduğu görülmüştür. 1998 ve 2004 

senelerinde girdi-çıktı yöntemi kullanılarak Hesap Uzmanları Kurulu tarafından kayıt 

dışı oranları hesaplanmıştır. Bu oranlar yüzde 26–37 arasında değişiklik gösterdiği 

tespit edilmiştir. 1998 yılı kayıt dışılık oranı yüzde 37 olarak en üst seviyede, 2000 

yılında ise yüzde 26 olarak en alt seviyede hesaplanmıştır. Kayıt dışı ekonominin 

büyüklüğünün hesaplanması, DİE’nin yayınladığı, sektörler arasında mal ve hizmet 

http://acikerisim.deu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/12345/11338/215759.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://acikerisim.deu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/12345/11338/215759.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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akımını gösteren, input-output (girdi-çıktı) tablolarından hareketle KDV uyum ve 

kaçağının tespit edilmesi işlemine dayandırılmıştır (Gelir İdaresi Başkanlığı, [GİB] , 

2009) 

 

Ülkemiz açısından kayıt dışı ekonomi özellikle 1990 ‘lı yıllarda konuşulmaya 

ve üzerinde çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Türkiye ekonomisi için kayıt dışı 

ekonomi, son bir kaç yıla gelinceye kadar üzerinde yeterince çalışılmayan önemli bir 

olgudur. Gelişmiş ülkelere göre ülkemizde kayıt dışının önemi daha geç 

anlaşılmıştır.1994 senesinde ekonomik kriz yüzünden dar boğaza girilmiş ve bir 

takım önlemler almak adına çeşitli kararlar ortaya çıkmıştır. Çünkü artık kamu 

kurumları tarafından toplanan gelirler mevcut kamu giderlerinden daha az duruma 

gelerek Cumhuriyet tarihinin en büyük cari açığı meydana gelmiştir. Bu 

dengesizlikleri giderebilmek adına kayıt dışı açısından bir takım önlemler alınmıştır.  

Bu olaylar kayıt dışı ekonominin ülke ekonomisi içindeki boyutunun çok büyük 

olduğunu ve önlenmesinin ekonomik değerlerin iyileşmesi ve cari açığın azalması 

adına ne kadar önem arz ettiğini göstermiştir.(Karagül, 1998) 

 

Kriz dönemlerinde vergi affı uygulanmasının adet halini almış olması da, 

“nasılsa affedilir” düşüncesi ile kriz dönemlerinde kolaylıkla kayıt dışı ekonomik 

faaliyetlere girişilmesini desteklemektedir. Bu açıdan bakıldığında, kayıt dışı 

ekonomi, pastadan alınan payı arttırmak adına girişilen, devletin küçültülmesi genel 

anlayışı ile de ters düşmeyen bir olgudur. Devletin küçültülmesi anlayışını 

benimseyen siyasiler, kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin artmasına olanak sağlayacak 

zemini sağladıkları ölçüde devleti resmen olmasa da fiilen küçültmüş olmaktadırlar. 

Kayıt dışı ekonominin artış göstermesinde önemli olduğu görülen bir diğer faktör de, 

vergi güvenlik önlemlerinin kaldırılmasıdır. Gerek servet beyanının kaldırıldığı yıl 

ve sonrası yıl, gerekse nerden buldun yasasının düzenlendiği yılda kayıt dışı 

ekonominin boyutunda genişlemeler görülmüştür.  

(http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr) 

 

Kayıt dışı ekonomi büyüklükleri hakkında Friedrich Schneider tarafından 

2010 senesinin eylül ayında 31 Avrupa Ülkesi için yapılmıştı. Kayıt dışı ekonominin 

boyutu 2003-2010 yılları arasında hesaplanmış olup Türkiye’de bu istatistiğe dahil 

edilmiştir. Bu incelemeye göre Türkiye’nin 2003 senesinde yüzde 32,4 olan kayıt 

http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/
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dışı ekonomi büyüklüğü, 2004 senesinde yüzde 33,2, 2008 senesinde yüzde 33, 2009 

senesinde yüzde 33,1 ve  2010 senesinde yüzde 33,3 olarak bulunmuştur.  Bu 

rakamlarla Türkiye’deki kayıt dışı ekonominin boyutu itibariyle 31 Avrupa Birliği 

ülkesinde en büyük kayıt dışı ekonomiye sahip 4. Ülkedir.   (Özhan, 2014) 

 

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde kayıt dışılık alanlarının azaltılmasında 

denetimlerin ve cezaların artırılması gibi rutin mücadele yöntemlerinin etkisi bir yere 

kadardır. Son yıllarda kayıt dışı ekonomi ile mücadelede adına yapılan çalışmalar 

şimdiye kadar atılan adımların çok üstünde olsa bile bu konuda başarıyı yakalamak 

için büyük değişikliklere ihtiyaç duyulmaktadır. Öncelikle gelir vergisi reformu 

olmak üzere vergi kanunlarında yapılacak değişikliklerle sadeliğin sağlanması, 

mükelleflerin üzerindeki vergi yükünün azaltılması, denetimlerde (denetim 

oranından çok) etkinliğin artırılması ve kamuda şeffaflığın artırılarak vergi ahlakında 

düzelmenin yapılması gereklidir. Türkiye’de kayıt dışı ekonominin yaklaşık olarak 

kayıtlı ekonominin üçte biri büyüklüğünde olduğu çalışmalardan da görülmektedir. 

Ancak, kayıt dışılığın sektörler arasında büyüklükleri çeşitlilik göstermektedir. Bu 

nedenle kayıt dışılığın yüksek olduğu sektörlere özel çözümlerin geliştirilmesi, kayıt 

dışılıkla mücadelede uzlaşılarak çözüm bulunmasında etkili olacaktır. (Savaşan, 

2011) 

4.4. Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi İçin Alınabilecek Tedbirler  

 

Ülkemizde kayıt dışı ekonomiyi önleme adına çeşitli düzenlemeler 

yapılmıştır ve halen yapılmaya devam edilmektedir. Gerek Maliye Bakanlığı 

mevzuatında gerek Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatında bir çok düzenlemeye 

gidilmiş ve bir çok teşvik sağlanmaya çalışılmıştır. Diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarında da kayıt dışı adına yapılan çalışmalar sayesinde bir altyapı 

oluşturulmuş ve bir takım önlemler alınmıştır. Çeşitli devlet kurumları tarafından 

alınan önlemler aşağıda belirtilmiştir. 

4.4.1. Vergi Kanunlarında Yapılan Düzenlemeler  

 

 2001 yılında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 262 numaralı Genel 

Tebliğiyle vergi kimlik numarası kullanacak mükellefler belirlenmiştir. Tebliğde 
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belirtilen mükelleflerin her birine bir vergi kimlik numarası verilerek bu sayede 

mükelleflerin bütün işlemlerinin devlet kurumlarında daha rahat kontrol edilebilmesi 

sağlanmıştır. (213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 1998) 

 

 Belirli bir meblağın üzerinde (8.000 TL) yapılan ödeme ve tahsilatlar PTT , 

banka ve finans kurumları kanalıyla yapılması uygulamasına gidilmiştir. 

 

 01 Ekim 2004 tarihinden itibaren elden verilen beyannameler internet 

ortamında verilmeye başlanmış, bu sayede kontrol edilebilirliği artmış aynı zamanda 

her ay düzenli olarak verilen beyannamelerin arşivleme yükü ortadan kalkmıştır. 

 

 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 421 sıra numaralı genel tebliği uyarınca 

fatura düzenlemek zorunda olan mükellefler, e- fatura düzenlemesinden yararlanma 

imkanı bulunmaktadır. Uygulamayla beraber elektronik fatura düzenleme kapsamına 

giren mükelleflere internet ortamında fatura düzenleme zorunluluğu getirilmiştir. Bu 

sayede muhasebe işlemleri basitleşmiş, dijital arşivleme olanağı gelmiş ve 

düzenlenen faturaların belirli standartlara ulaşması sağlanmıştır. (213 Sayılı Vergi 

Usul Kanunu, 2012) 

 

 6183 sayılı yasanın  79. maddesi hükmü gereğince E- haciz uygulaması 

getirilmiştir. Bu sayede borçlu mükelleflerin bankalarda bulunan hesaplarına e-haciz 

yöntemiyle bloke konulabilmektedir. Böylece devlet vergi alacaklarının takibini 

kolaylaştırarak memur aracılığı olmadan daha hızlı bir şekilde alacaklarını tahsil 

yoluna gitmektedir. (6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 

1953) 

 

 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 421 sıra numaralı genel tebliği uyarınca 

zorunluluk kapsamına giren mükellefler 2014 yılı itibariyle e-defter uygulamasına 

geçmiştir. E-Defter Uygulamasının başlaması doğrultusunda defterlerin veri formatı 

ve veri standardının tanımlanması ve defterlerin elektronik ortamda tutulması, 

arşivlenmesi, aktarılması ve onaylanmasına ait teknik ve hukuki altyapının 

hazırlanması çalışmaları sürdürülmüştür.(213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 2012) 
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 Verginin tabana yayılması hedeflenerek 2004 yılında %33 olan kurumlar 

vergisi 2006 yılında % 20’ye düşürülmüştür. 

4.4.2. Gelir İdaresi İle İlgili Yapılan Düzenlemeler 

 

 Vergi gelirlerinin büyük bir bölümünü oluşturan büyük firmalar için ayrı bir 

düzenleme yapılara 2007 yılında Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı 

kurulmuştur. Bu sayede yüksek oranda vergi ödeyen büyük mükelleflerin işlemleri 

diğer mükelleflerden ayrılarak daha çabuk yapılabilir daha iyi denetlenebilir hale 

gelmiştir. 

 

 Ekonominin kayıt altına alınması adına Kayıt dışı Ekonomiyle Mücadele 

Stratejisi Eylem Planı 2008-2010 hazırlanarak 07/07/2008 tarihi itibariyle 

uygulamaya koyulmuştur. Bu plan dahilinde kayıt dışı ekonomi konusunda halkın 

bilinçlendirilmesi adına çalışmalar yapılmış, kanunlarda sadeleştirmeye gidilmiş, 

kayıtsız çalışan mükellefler tespit edilerek kayda alınmış, kurumlar arası eşgüdüm 

sağlanmış ve inceleme ve ceza uygulamaları daha verimli bir hale getirilmiştir. 

(Özhan, 2014) Bununla birlikte Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem 

Planı 2011-2013 oluşturularak kayıt dışı ekonomi kayıt altına alınmış ve vergi kaybı 

azaltılmaya çalışılmıştır. 

 

 646 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 10/07/2011 tarihli Resmi Gazete’de 

yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanun hükmünde kararnameyle Maliye 

Bakanlığı’na ait bütün inceleme birimleri Vergi Denetim Kurulu adıyla birleşmiştir. 

Vergi Denetmenleri, Hesap Uzmanları, Maliye Müfettişleri ve Gelirler Kontrolörleri 

Vergi Müfettişi adı altında çalışmaya başlamışlardır. (Özhan, 2014) 

 

 1998 senesinde Gelir İdaresi Başkanlığının teknik açıdan daha verimli 

çalışabilmesi adına VEDOP sistemi kurularak bilgisayar sistemleri daha da 

geliştirilmiştir. VEDOP’ la birlikte vergi daireleri arası iletişim daha etkin bir hale 

getirilmiş daire içi işlemlerin gerçekleştirilmesi konusunda da hız kazandırılmıştır. 

İlk aşamada bazı şehirlerdeki vergi dairelerinde uygulanmaya başlanmış sonraki 

aşamalarda yurt genelindeki vergi dairelerine yayılmıştır. Vergi dairesindeki işlemler 
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açısından bütün servislerin çalışmalarında birlik sağlanmış ve tek kayıt üzerinden 

işlemlerin yapılmasının yolu açılmıştır. 2010 senesinde ise bütün vergi daireleri ve 

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı bu sisteme geçmiş ve Gelir İdaresi 

Başkanlığı’nın otomasyon sisteminin geliştirilmesi sağlanmıştır. (Bilginli, 2011) 

 

 Kayıt dışı konusunda daha rahat bilgi alınabilmesi için 01 mart 2008’den 

itibaren Vergi İletişim Merkezi (VİMER) aracılığıyla mükelleflere vergi ile ilgili 

konularda telefonla bilgi vermektedir. Vatandaşlar tarafından bildirilen ihbarlar 

değerlendirilmeye başlanmış böylece kayıt dışı çalışan mükellefleri tespit etme 

açısından yeni bir döneme girilmiştir.  

 

 Gelir İdaresi Başkanlığı’na mükelleflerce elektronik ortamda verilen Ba-Bs 

formlarının çapraz kontrolü, vergi dairesi tarafından mükellefler hakkında yapılan 

yoklamalar sonucu tespit edilen olumsuzlukların ve vergi inceleme elamanları 

tarafından yapılan inceleme sonucu düzenlenen (Basit Rapor-Vergi Tekniği Raporu) 

vergi inceleme raporlarında mükelleflerle ilgili olarak tespit edilen olumsuzlukların 

ilgili Vergi Dairesi Başkanlıkları/Defterdarlıkları tarafından KDVİRA sistemine 

girilmesi uygulamasına geçilmiştir. (Acar, 2012) Böylece sistem içerisindeki kayıtsız 

mükellefler tespit edilmektedir 

4.4.3.SGK İle İlgili Yapılan Düzenlemeler 

 Sosyal Güvenlik Bakanlığı içinde Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Projesi 

(KADİM)  projesi oluşturulmuştur. Bu projeyle birlikte birçok iş yerine denetimler 

yapılmış ve bu denetimler sonucunda kayıt dışı çalışan kişiler yakalanarak kayıt 

altına girmeleri sağlanmıştır. Halka dağıtmak için afiş, broşür ve ilanlar 

hazırlanmıştır. Medya kanalları kullanılarak reklam yapılmış kayıt dışılığı 

giderebilmek adına çeşitli eğitimler düzenlenmiştir. Kayıtsız çalışanların yoğun 

olarak bulunduğu hizmet ve inşaat sektörü gibi sektörler daha fazla denetim altında 

tutulmaya çalışılmıştır. Devlet kurumları arasında eş güdüm sağlanmış ve böylece 

kayıt dışı istihdamda gözle görülür bir azalış yaşanmıştır. (Gelir İdaresi Başkanlığı, 

[GİB] , 2009) 

 



 

159 
 

 5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanunla sosyal güvenlik alanında bir kısım çalışmalar yapılarak, kayıtlı istihdama 

geçişi sağlayabilmek adına özendirme çalışmaları başlatılmıştır. Devlet tarafından 

işverenlere ait primlerin beş puanlık kısmı ödenmiştir. Bununla birlikte kadın 

çalışanlardan 18 ve 29 yaş aralığında olanlar için işveren prim payları işsizlik 

fonundan karşılanmıştır. Özürlü çalışanlar içinde bir takım teşvikler getirilerek 

primlerin bir kısmı devlet tarafından ödenmiştir. Böylece özellikle kayıt dışı 

istihdamın çok olduğu iş kollarında kayıt altındaki istihdam adına özendirici 

çalışmalara yer verilmiştir. (Özhan, 2014) 

 

 SGK tarafından taşra teşkilatında çalışmak üzere Sosyal Güvenlik Kontrol 

Memuru kadrosuna 2005 senesinde 258 tane memur alınmış ve 2006 senesinde 3400 

adet kadro yine aynı memuriyet içi açılmıştır. 2007 senesinde yine Sosyal Güvenlik 

Kontrol Memuru kadrosuna 194 kişi daha alınarak istihdam adına denetim 

çalışmalarında etkinlik sağlanmıştır. (Gelir İdaresi Başkanlığı, [GİB] , 2009) 

 

 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda  çeşitli mevzuat 

düzenlemeleri yapılmıştır. Devlet kurumları ve banka ve özel finans kurumlarına 

muhtelif muameleleri yaparken sigortalı olup olmadığına bakma kuralı getirilmiş ve 

maaşların banka yoluyla çalışanlara verilmesi uygulamaları getirilmiştir. Sosyal 

Güvenlik Kurumu’nun diğer kamu idarelerinden evrak talep edebilmesi 

kolaylaştırılmış ve part time çalışanlar konusunda da çeşitli düzenlemeler 

getirilmiştir. (Özhan, 2014) 

4.4.4.Diğer Düzenlemeler  

 Akaryakıt ürünlerinin tüketimi esnasında akaryakıt istasyonlarının 

pompalarına ödeme kaydedici cihazlar entegre edilmiş bu sayede satışı yapılan her 

akaryakıtın vergisinin sisteme dahil edilmesi sağlanmıştır. 

 

 Enerji sektöründe (LPG, Elektrik, petrol doğal, gaz) faaliyet gösteren 

işletmelere lisans alma mecburiyeti getirilmiş olup lisans EPDK (Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu) tarafından verilmektedir . 
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 Alkollü içkilerde ve sigaralarda kaçakçılığı önlemek amacıyla bandrollü ürün 

izleme sistemi kurulmuştur. Bu sayede ithal edilen ve ülkemizde üretilen bütün 

alkollü içki ve sigaralara bandrol uygulanarak piyasada sahte ürünlerin satışının 

önüne geçilmiştir. 

 

 2003 senesinde uygulamaya başlanan E-dönüşüm Türkiye projesiyle birlikte 

2006 senesinde uygulanan Bilgi Toplumu Stratejisi projesi, E-devlet çalışmalarının 

geliştirilmesi adına başlatılmıştır. Bu sayede kamu hizmetlerinin internet kanalıyla 

vatandaşlara sunulması ve elektronik ortamda birçok hizmetin verilmesiyle daha 

hızlı, güvenli ve kaliteli hizmet anlayışını ortaya çıkarmıştır.   (Sugözü, 2010: 229) 

 

 Fikri mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır 

 

 2009 senesinin temmuz ayında Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 

Kararıyla  ile büyük boyuttaki yatırımlar desteklenmiş ve yeni uygulamaya başlanan 

teşvik sistemiyle sektörel –bölgesel teşviklere destek sağlanmıştır. Bu tür teşvik 

uygulamalarıyla da kayıt dışı ekonomiden kayıtlı ekonomiye geçiş sağlanmaktadır. 

(Özhan, 2014) 

 

 Tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı, kamu düzenini doğrudan etkilediği gibi 

vergi gelirlerinde de önemli miktarda kayba neden olmaktadır. Bu kapsamda, Gelir 

İdaresi Başkanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşların katılımıyla “Tütün ve Tütün 

Mamulleri Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı (2011-2013)” hazırlanmıştır. (Acar, 

2012) 

 

4.5. Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonominin Önlenmesine Yönelik Öneriler 

 

Ülkemizde kayıt dışı ekonominin büyüklüğü hakkında çeşitli görüşler vardır. 

Bunların en önemli ortak yönleri ise ülkemizdeki kayıt dışı oranının büyük 

olduğudur. Kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınarak önlenmesi ise vergi 

gelirlerindeki payın artışı anlamına gelmektedir. Kayıt dışını önlemeye yönelik 

öneriler ise yedi ana başlık altında incelenecektir 
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4.5.1. Ekonomik Açıdan Öneriler 

Kayıt dışını önlemeye yönelik ekonomik açıdan önerilere aşağıda 

değinilmiştir.  

4.5.1.1. İstihdam Üzerindeki Vergi Baskısının Azaltılmalı 

 

Ülkemizde işsizlik sorunu artarak devam ederken işçi çalıştırmanın yüksek 

vergi ve sosyal güvenlik prim yükü yoluyla adeta cezalandırılması yönündeki 

politikalar halen devam etmektedir. İşletmelerin işçi adına ödediği vergi, sosyal 

güvenlik primi ve işsizlik sigortası primi hariç tutularak yapılan uluslararası 

karşılaştırmada ülkemizdeki reel sektörün rekabet dezavantajını bir kere daha 

yansıtmaktadır. İşveren yükümlülükleri oranı AB üyesi ülkelerden Danimarka’da 

%10,6’ya kadar düşmektedir. Türkiye’de %25 civarında bulunan bu oranın, 

uluslararası piyasalarda rekabet ettiğimiz ülkelerde daha düşük olması, Türkiye’nin 

ihracatı ve dolayısıyla ihracata dayalı istihdam kapasitesi üzerinde olumsuz etkiler 

doğurmaktadır (Öztürk Ve Ozansoy, 2011) 

 

Özel sektörde işverenler ile çalışanlar arasında ücret pazarlığı net ücret adına 

yapıldığı için vergi yükü büyük boyutta işverenin üzerine kalmaktadır. Sosyal 

güvenlik yükümlülüklerinin getirdiği yükün yüksekliği, işverenleri kayıt dışı 

istihdama veya ücretleri düşük göstermeye yönelttiği için, kayıt dışı istihdam 

yaratmakta, bu da kayıt dışı ekonomiyi geliştirmektedir. Ülkemizde gelişmiş ülkelere 

oranla oldukça fazla olan bu yükün düşürülebilmesi adına çeşitli düzenlemeler 

yapılabilir. Örneğin işveren üzerindeki vergi yükü azaltılabilir ya da SGK tarafından 

yapılan denetimler arttırılabilir. Böylece kayıt dışı istihdamı azaltma konusunda 

ilerlemeler kaydedilecektir.( http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/) 

 

İstihdam üzerindeki yükler istihdam edilen kişi sayısı arttıkça düşmelidir ki 

istihdam gücü yaratan işletmeler hem takdir edilsin, hem de daha fazla istihdam 

yaratmaya teşvik edilsin. Kayıt dışı istihdamın temel sebebi istihdam edilenler ile 

ilgili vergi ve sosyal güvenlik yüklerinden kurtulmaktır. Teorik bakımdan gelir 

vergisi ile sosyal güvenlik işçi payları istihdam edilenlerin şahsi yükümlülükleri gibi 

http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/


 

162 
 

algılansa da işveren açısından maliyet bu tutarlarında dâhil olduğu brüt ücret ve 

sosyal güvenlik primleri işveren payıdır. Bu takdirde, özü itibariyle çalışanların gelir 

vergisinde yapılacak vergi azalışı, dolaylı olarak işverenlerin üzerindeki yükü de 

azaltacaktır. Sistemin teorik yapısı sebebiyle istihdam üzerindeki yükün azaltılması 

işverenlere yönelik düzenlemeler ile her zaman mümkün olamamaktadır. Bu 

çerçevede işverene yönelik iade ya da teşvik sistemi oluşturulabilir. Bu sistem 

istihdam sayısı arttıkça arttırılarak kayıt dışı istihdamın engelleme yoluna gidilebilir. 

(Aslan, 2012) 

 

Toplumsal refahın sağlanabilmesi işsizlik sorununun çözülmesi ve ülkenin 

düzenli ve etkin bir sosyal güvenlik sistemine sahip olmasından geçer. Ülkemizdeki 

en önemli istihdam sorunlarından biri de devletin işgücünden aldığı payın büyük 

olmasıdır. İstihdam üzerindeki vergi baskısının bu denli çok olması işverenleri kayıt 

dışı işçi çalıştırmaya yöneltmekte, bu da kayıt dışı ekonomiyi artıran sebepler 

arasında yer almaktadır. İstihdam üzerindeki yük azaltıldığı takdirde hem kayıt dışı 

istihdamın önü kesilecek, hem de işverenlerin istihdam ettiği personel sayısında artış 

görülecektir. 

 

4.5.1.2.Enflasyonla, İşsizlikle ve Yoksullukla Mücadele Edilmeli 

 

İstikrarsız fiyatlar ve enflasyon, vergi adaletini bozan ve ekonomik 

faaliyetleri kayıt dışında bırakan bir olgudur. Şirketlerin muhasebelerinde gereksiz 

şişkinliklere neden olan enflasyon, gereğinden fazla vergi ödenmesine yol 

açmaktadır. Enflasyon kamu gelirini arttırıcı unsurlardan biri iken ekonomik hayatta 

gelir dağılımında adaletsizliğin de nedenini oluşturmaktadır. Enflasyonun bu şekilde 

haksız vergilendirmeye neden olmasını engellemenin yollarından biri de enflasyon 

muhasebesidir. Bu sayede gerçek gelir hesaplanabilmekte ve gerçek kâr üzerinden 

vergi alınabilmektedir. (Avşar Ve Bozdereli, 2012) 

 

Genel anlamda krizlerin olduğu devrelerde enflasyon oranında da artışlarla 

beraber işsizlik artmaktadır. Kayıt dışı ekonominin hacminde ani sıçramaların 

gerçekleşmiş olması, kayıt dışı ekonominin vergi oranlarından ziyade ekonomik 

faktörlerin etkisi altında olduğunu göstermektedir. Kayıt dışı ekonominin boyutunda 

gerek kriz dönemlerinde, gerekse enflasyonun kronik hal almış olduğu yıllarda, 
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görülen ani artışlar, hayatta kalma savaşının neticesidir. Bu nedenle enflasyonun 

fazla olduğu zamanlarda satın alma gücünü azaltmayacak ücret artışlarının 

sağlanması, enflasyon oranı düşünceye kadar kayıt dışı ekonominin hacminin daha 

da hızlı artmasını engellemek adına önemlidir. Kriz zamanlarında güç duruma 

düşmüş kişi ya da işletmelerin vergi borçlarını ertelemek, beyan dışı faaliyette 

bulunma eğilimi ve alışkanlığı kazandırmamak için gereklidir. İşsizlik dönemlerinde 

uygulanılacak işsizlik sigortası gibi koruyucu sosyal hizmetler de yine kayıt dışı 

ekonomik faaliyetlerin artması konusunda engelleyicidir. Kayıt dışı ekonominin 

boyutunun küçültülmesi, esas itibarıyla; enflasyon ve işsizliğin hacminin 

küçültülmesine, gelir dağılımının iyileştirilip, yoksul oranının azaltılmasına bağlıdır. 

Bu nedenle, işsizlikle savaşmak, enflasyonla savaşmak ve yoksullukla savaşmak 

kayıt dışı ekonomiyle savaşmak anlamına gelmektedir. Ancak bu konularda kısa 

dönemde başarı sağlamak kolay değildir. Mücadeleye yönelik uzun vadeli 

politikaların kararlı bir biçimde uygulanılması gerekmektedir. Bu konularda 

kazanılacak başarılar, kayıt dışı ekonomiyle mücadele açısından da başarıyı 

beraberinde getirecektir. (http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/) 

 

4.5.2 Mali Açıdan Öneriler 

Kayıt dışını önlemeye yönelik mali açıdan önerilere aşağıda değinilmiştir.  

 

4.5.2.1.Vergi Oranları Düşürülmeli 

 

Ülkemizde ve dünyada yüksek vergi oranları mükelleflerin vergi kaçırma 

eğilimlerini arttırarak kayıt dışı ekonominin boyutlarının büyümesine sebep 

olmaktadır. Vergi oranları tekrar incelenerek gerekli düzeltmeler yapıldığı takdirde 

düşen vergi oranlarıyla birlikte mükelleflerin ödeme isteklerinde artış görülür, üretim 

artacağı için daha çok vergi toplama fırsatı doğabilir. Aynı zamanda vergi sistemi 

daha adaletli bir dağılıma kavuşur. 

 

Türkiye’de uygulanan katma değer vergisi, kurumlar ve gelir vergisi oranları, 

AB’ye üye olan ülkelerde uygulanan oranların ortalaması ile kıyaslandığında daha 

yüksek olduğu görülmektedir. Vergi kaçırma eğilimi, vergi oranlarının fazla 

http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/


 

164 
 

olmasının yanı sıra inceleme oranlarının azlığı ve cezalarının vergi oranlarına göre az 

olması belirlemektedir, Türkiye’de mükelleflerin vergileme algılayışlarını 

belirlemeye yönelik yapılmış anket çalışmalarının tümünde ankete katılanların çok 

önemli bir kısmının vergi oranlarının yüksekliği konusunda hemfikirdir. Bundan 

hareketle, Türkiye’de vergilemenin ekonomik sınırına gelinmediği ancak kayıtlı 

ekonomide mali ve psikolojik sınıra gelinmiş olduğu anlaşılmaktadır. Ülkemizde 

vergilendirme uygulamalarının toplumsal açıdan maksimum sınıra dayandığı fikriyle 

vergi oranları üzerinde azaltıcı etkiler yaratacak işlemler 

yapılabilir.(http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/) 

 

Vergi oranları artarken, kayıt dışı ekonomik faaliyetler de artış görülmektedir. 

Gelişmiş ülkelere göre vergi oranlarının gelişmekte olan ülkelerde daha fazla olması, 

bu ülkelerde kayıt dışı ekonominin boyutunu büyütmüştür. Örnek verecek olursak; 

1990 yılında kayıt dışı ekonomi büyüklüğü ABD’de para talebi yaklaşımına göre 

yüzde 5,1- 8,0 arasında belirtilmiştir. ABD’nin vergi tarifesi ilgili yılda artan oranlı 

olup yüzde 15’den başlayarak yüzde 28’de sonuçlanmıştır. Gelişmekte olan ülkeler 

statüsünde bulunan Türkiye’de aynı sene içinde vergi oranları yüzde 25’den 

başlayarak yüzde 55’de bitmiştir. Aynı dönemde ülkemizde kayıt dışı ekonominin 

büyüklüğü bir takım hesaplamaların ortalamasına göre % 14,8 olarak tespit 

edilmiştir.. Nihai olarak, yüksek vergi oranlarının düşürülmesi ile kayıt dışı 

ekonominin küçülmesi sağlayarak, kayıt dışı ekonominin kayda değer biçimde 

azalacağı iddia edilebilir. (http://www.kredihesaplamasi.org/) 

 

4.5.2.2. Servetteki Artışın Kaynağının Sorulmalı 

 

 Ülkemizde 1984 senesine kadar kanuni yollardan elde edilmeyen gelirin 

ekonomi içine alınabilmesi adına servet beyanı esası müessesesi kullanılmaktaydı. 

Bu uygulamada, iki vergilendirme dönemi arasındaki servetin artışı oranıyla, 

mükellefin gelir vergisi beyanındaki oranı karşılaştırılarak gerçeği beyan edip 

etmediğine bakılmaktaydı. Ancak bu müessese 2995 sayılı yasayla 1984 senesinde 

kaldırılmıştır. (Sarılı ,2002) 

 

Günümüz vergi sistemi ise beyana dayalı şekildedir. Yani mükellef kendi 

gelirini hesap eder ve bunun sonucunda mükellefe bir vergi tutarı yansıtılır. Bu 

http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/
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sistemde aksi ispat edilmedikçe her mükellef doğru beyan etmiş kabul edileceğinden, 

sistemin oto kontrolü için iyi işleyen bir denetim mekanizması gerekmektedir. Ancak 

ülkemizdeki vergi sisteminde birçok mükellef kontrole veya denetime tabi 

tutulamamaktadır. Bu sistem sayesinde hesaplanan vergilerden kaçırma olanakları 

azalarak kayıt dışı ekonomiyi besleyen unsurlar kontrol altına alınmaktadır 

 

4.5.2.3.Vergi Mevzuatı Sık Değiştirilmemeli, Vergi Yasaları Net, Sade, 

Anlaşılır Olmalı 

 

Vergi kanunlarında gerçekleştirilen düzenlemelerin sayısının fazla olması 

kanunların karışık olmasını sağlamaktadır. Bununla birlikte hem bu kanun 

uygulayıcılarının uzmanlaşmasına engel olmakta hem de vergi yükümlülerinin vergi 

ödeme konusunda kararsızlığa sevk etmektedir. Mükellef açısından vergi uyumunun 

yakalanabilmesi adına mevzuatlarda çok sık değişiklik yapılmamalı ve yasaların 

daha sade kalması sağlanmalıdır..( http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/) 

 

Vergi mevzuatı ne kadar sağlam temellere dayanmışsa vergi sistemi de o 

ölçüde başarılı olmaktadır. Vergi mevzuatında yapılan değişikliklerin gereğinden 

fazla olması mükellefler açısından mevzuata olan güveni sarsmaktadır.Verginin ana 

unsurlarını meydana getiren eşitlik, verginin kanuniliği, genellik ve belirlilik 

ilkelerinin çok sık ihlal edilmesi vergi kurumlarına olan itimadı 

zedelemektedir.Vergi mevzuatındaki düzenlemelerin oldukça fazla değişmesi ise 

hem vergi dairesindeki memurların, hem de konularında uzman meslek 

mensuplarının, mevzuat takibini güçleştirdiği,hem de uzmanlaşmanın önüne geçtiği 

için vergisel düzenleme yoluna gidilirken olumlu ve olumsuz yönleri göz önüne 

alınarak iyi bir analiz yapılmalıdır. Mevzuatımızdaki sorunlardan biri geçici madde 

düzenlemelerindeki fazlalıktır. Bu tarz uygulamalar verginin net, basit ve 

anlaşılabilir olma özelliğini ortadan kaldırmaktadır.(Yeniçeri, 2004) 

 

Vergi mevzuatının sürekli değiştirilmesi hem mükellefte kafa karışıklığı 

yaratmakta, hem de vergi idaresi çalışanları açısından uzmanlaşmalarının önüne 

geçilmektedir. Bununla birlikte vergi bilincine ve vergiye uyumuna zarar 

vermektedir. Mükelleflerle vergi idaresi arasındaki ihtilaflar artmakta bu da yargıya 

http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/
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intikal eden dava sayısını arttırmaktadır. Bu karmaşa ise vergi sistemindeki kayıp ve 

kaçaklara sebebiyet vermektedir.  

 

4.5.2.4.Basit Usul Kaldırılmalı Ya Da Kapsamı Daraltılmalı 

 

Türkiye ekonomisinde uzun süre götürü usulde vergilendirme sistemi 

uygulanmıştır. Ancak daha sonra bir kısım sorunlara yol açmış ve gerçek gelirin 

belirlenmesinde karşılaşılan problemler sonucunda kayıt dışı ekonomiye geçişi 

kolaylaştırmıştır. Bunun için götürü usul vergilendirme sistemi kaldırılarak yerine 

basit usul sistemi düzenlenmiştir.  Bu sayede bu usule tabi olan mükelleflerin gerçek 

gelirleri tespit edilerek devletin elde ettiği vergi miktarı artırılmak istenmiştir. Ancak 

getirilen yeni uygulama sonucu beklenen şekilde olmamıştır. Basit usulde çalışan 

mükellef açısından da gerekli belgelendirme düzeni elde edilememiş ve sonuçta bir 

takım aksaklıklar oluşmuştur. Bununla birlikte Gelir Vergisi’nde değişiklikler 

yapılarak gerçek usulde kazanç sağlayanlara basit usule geçiş hakkı tanınmıştır. Bu 

geçiş için bir takım şartlar aranmakta olsa da bu şartlar adaletli şekilde 

oluşturulamamıştır. Bunun sonucunda birçok mükellef basit usul sistemine geçerek 

vergideki eşitlik ve adalet prensipleri bozulmuştur. Bu sayede vergi reformu 

kapsamında yapılan götürü usulden basit usule geçiş çalışmaları tam anlamıyla 

başarılı olamayarak yine kayıt dışı ekonomiye davetiye çıkarmıştır. (Topçu, 2015) 

 

Vergi sistemimizdeki basit usulün sağlıklı işlemediği bir gerçektir. Basit 

usule tabi mükelleflere gerçek usule tabi mükelleflerden farklı olarak defter tutmama, 

tevkifat yapmama, geçici vergi ödememe ve muhtasar beyanname vermeme gibi bir 

takım avantajlar sağlanmıştır. Bu sayede hem belge düzeni sağlanamamakta hem de 

vergi ziyaına sebebiyet vererek kayıt dışı ekonomiyi beslemektedir. Bunun için bütün 

mükelleflerin elde ettikleri bütün gelirler gerçek usul kapsamında 

vergilendirilmelidir ve gerçek usulden başka bir yöntem kullanılmamalıdır. 

 

4.5.2.5.Gider Yazılabilecek Harcamaların Kapsamının Genişletilmeli 

 

Firma sahipleri kendilerine ait birçok harcamayı gider olarak yapabilirler. 

Gider harcamalarının bir kısmına iktisadi ya da ahlaki sebeplerden bir takım kısıtlar 
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getirilebilir. Buradaki önemli nokta gider faaliyeti sonrasında düzenlenen evrak 

başka bir kişinin geliri sonucunda düzenlenmiştir. Bu yüzden sayılabilecek 

harcamaların alanı giderek artırılırsa ekonomideki belge kaydı da artacaktır. 

Harcamalar sonucunda kabul edilebilecek giderlere bir üst sınır getirilebilir fakat 

giderlerin vergi matrahından indirilmesi ve kayıt dışılığı azalacak hem de vergi 

mükellefi sayısı artacaktır.  Hatta vergi mükelleflerinin yurt dışından yaptığı 

harcamaların yönünü yurt içine yöneltecektir (Çelik, 2005) 

 

Gider yazılabilecek harcamaların kapsamı genişletildikçe ekonomik sistemde 

belge düzeni daha iyi oturma yoluna girmektedir. Kişi ve kurumlar matrahlarından 

indirim sağlayabilmek adına daha çok gider gösterme yoluna giderek daha çok belge 

alacaklardır. Bu da onlara mal veya hizmet satan müşterilerin fatura kesmesi 

anlamına gelmektedir. Özellikle kurumlar vergisi ve gelir vergisi açısından gider 

yazılabilecek harcamaların artırılması kişileri daha çok belge almaya sevk edecektir 

ve bu düzen dolaylı olarak ekonominin geneline yayılacaktır. Bu şekilde daha etkin 

bir yapıya kavuşan ekonomi, kayıt dışı unsurların da azalmasına sebep olacaktır. 

 

4.5.2.6.Vergi Cezalarında Yeniden Düzenleme Yapılmalı 

 

Ülkemizdeki vergi düzenlemelerinde cezalar iki açıdan incelenmiştir. Bunlar 

usulsüzlük cezaları ve vergi ziyaı cezalarıdır. Usulsüzlük cezalarını ise iki gruba 

ayırarak genel usulsüzlük ve özel usulsüzlük olarak düzenleme yapılmıştır. Bunların 

yanında kaçakçılık ve vergi mahremiyeti kanununun dışına çıkılması gibi bir takım 

cezalar da vardır. Vergi sistemimizde kayıt dışı mükellefleri içine alacak bir takım 

cezalar bunmakla beraber bu fiilleri işleyen konusunda bu konuya özel cezalar 

bulunmamaktadır. Kayıt dışı ekonomi konusunda işlem yapanlar tespit edildiği anda 

ceza kesilmesinde özel bir uygulama olmadığı için de bu faaliyetlerde bulunanlar hak 

ettikleri cezaları almamaktadırlar. Bu sayede bu işlemleri yapanlar konusunda bir 

caydırıcılık bulunmamakta ve kayıt dışının önlemesi adına yardımcı olmamaktadır. 

Bununla birlikte zaman içerisinde kayıt dışı işlem yürütenlerin aleyhinde 

düzenlemeler yapılmamakla beraber gün geçtikçe bu işlemleri yapanların lehine bir 

durum oluşmaktadır. (Demirci, 2007) 
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Ekonomilerde vergisel yükümlülükleri yerine getirmeyen mükellefler belirli 

cezalara tabi tutulmaktadır. Ancak kanunlar doğrultusunda verilen bu cezalar çeşitli 

sebeplerden dolayı bütün mükelleflere adaletli şekilde uygulanamamaktadır. Bu 

yüzden kayıt dışı ekonomiyi azaltmak adına vergi ceza sistemi yeniden gözden 

geçirilerek, işlenen suçla orantılı bir ceza sistemi oluşturulmalı, cezaların vergi 

kaçırma konusunda caydırıcı olma özellikleri arttırılmalıdır. Bu ceza sistemi de 

yükümlülere adaletli şekilde uygulanmalıdır. 

 

Bununla birlikte ülkemizde vergi idaresi tarafından düzenlenen cezaların 

büyük bir kısmı için idare ile uyuşmazlığa düşülmekte ve dava yoluna gidilmektedir. 

Dava yoluna gidilen cezalar konusunda idare büyük oranda davayı kaybetmektedir. 

Bu açıdan bakıldığında cezalar konusunda düzenleme yapılması dava oranlarını 

azaltmakla beraber hem yargının hem de vergi idaresinin iş yükünü de azaltacaktır. 

 

4.5.2.7.Tarım ve Hizmet Sektörünün Belgelendirilmesine Yönelik 

Çalışmalar Yapılmalı 

 

Hizmet ve tarım sektörleri kayıt dışı ekonomi açısından baktığımızda vergi 

kaçırmaya oldukça yatkın sektörlerdir. Bunun sebebi ise iş konusunda hem 

çeşitlilikleri fazladır hem de faaliyet anında inceleme gerektirdiği için vergi 

kaçağının tespit edilmesi zordur. Ancak imalat ve hammadde basamağında belge 

düzeni gerçekleştirildiği zaman tüketim basamağına kadar düzenli belge 

oluşturulması sağlanabilir. Bu aşamalara örnek verecek olursak, pamuk ürününün 

üretim aşamasında çiftçiye uygulanan destek alımı uygulaması sonlandırılarak prim 

uygulamasına geçiş yapıldığı takdirde pamuğun imal edilmesi aşamasında belge 

düzenleme yoluna gidilmiş olur. Böylece bu pamuğu kullanan tekstil sektörü de 

belge düzenlemek zorunda kalacak ve bu zincir bu şekilde devam edecektir.Hizmet 

sektöründe ise etkin ve verimli bir denetim ve  ceza uygulamaları sistemi 

oluşturularak kayıt dışılığın önüne geçmiş olunur. (Sarılı, 2002) 
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4.5.2.8.Vergi Denetimlerinin Etkinliği Artırılmalı 

 

Etkin bir vergi inceleme sisteminin oluşturulması, kayıt dışı ekonomi 

olgusuyla mücadelede ve kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınmasında çok büyük 

bir önem taşımaktadır. Daha çok beyan esasına dayanan vergi sistemimizde etkin bir 

inceleme sistemi, mükelleflerin yasalara uygun hareket etme eğilimlerini artırarak 

uygulanan vergi politikalarının başarısına büyük katkı sağlar. Ancak, günümüzde 

etkin bir vergi inceleme sisteminin oluşturulması ve incelemelerde etkinliğin 

sağlanması ise alternatif inceleme tekniklerinin hayata geçirilmesini zorunlu hale 

getirmiştir. Bu açıdan, vergi incelemelerinde rasyo analizinden yararlanılması, etkin 

bir vergi inceleme sisteminin oluşturulması açısından önemli bir araçtır. (Aslanoğlu, 

2008) 

 

Ülkemizde beyana dayanalı vergi sistemi uygulanmaktadır. Bu sistemde vergi 

mükellefleri yıl içerisinde elde ettikleri gelirleri vergi idaresine bildirmekte ve bunun 

sonucunda ödeyecekleri vergi oranı belirlenmektedir. Bu tür beyana dayalı 

sistemlerde etkin bir vergi denetimi olmalıdır ki mükellefin kayıt dışı beyanı tespit 

edilebilsin. Ancak bizim vergi sistemimizde etkin bir denetim olmamakla beraber 

mevcut denetim sistemi de kayıt dışı ekonomideki mükellefi tespit etmek yerine 

kayıtlı ekonomide çalışan mükellefleri inceleyerek onların üzerindeki vergi kaybını 

kayıt içerisine almak üzerinedir. Böyle bir sistemde hem kayıt dışı mükelleflerin 

tespit edilme olanağı azalmakta, hem de kayıtlı mükellefler bu tabloyu görerek kayıt 

dışına kaymaktadırlar. Bu problemin önemli bir sebebi vergi mevzuatında kayıt dışı 

ekonominin önlenmesine yönelik özel düzenlemelerin olmamasıdır. Diğer açıdan 

bakıldığında ülkemizdeki denetim sisteminde kayıt dışının tespitine dair özel 

düzenlemeler ve uygulamalar yapılmalıdır. Bu durumların düzeltilmesi halinde kayıt 

dışı ekonomi alanında azalışlar yaşanacaktır.  (Demirci, 2007) 

 

Vergi denetimleri sırasında mükelleflerin ekonomik faaliyetlerinin ve bunun 

sonucunda tuttuğu kayıtlarının vergi mevzuatı doğrultusunda yapılıp yapılmadığı 

kontrol edilir. Ödevlilerin etkin bir denetim sisteminin olduğunu bilmesi onları kayıt 

dışı ekonomiden uzak tutar. Aynı zamanda idarenin mali açıdan kaybettiği zararın 

tazmini dışında denetim sistemi eğitici ve öğretici bir yanı da olmalıdır. Bu şekilde 

ödevlilerin mevzuata uygun hareket etmeleri sağlanmış olur. 
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4.5.2.9.Dolaylı ve Dolaysız Vergilerin Dengesi Sağlanmalı 

 

Ülkemizde vergiler türleri dolaysız vergiler ve dolaylı vergiler olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Dolaylı vergiler bir mal veya hizmetin kullanımı sonucu ödenen 

vergilerdir. KDV, ÖTV, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi bu vergilerdendir. 

Dolaysız vergiler ise kişi ve kurumların elde ettikleri gelir üzerinden alınan 

vergilerdir. Bunlara örnek gelir vergisi ve kurumlar vergisini verebiliriz. 

 

Dolaysız vergiler mükelleflerin kazançların sonucunda alınan vergilerdir. 

Dolaylı vergiler satın alınan mal ve hizmetlerden, mükellefin kazançları ne olursa 

olsun aynı oranda alınan vergilerdir. Bu açıdan dolaylı vergilerin vergi sisteminde 

fazla olması vergi adaletini ortadan kaldırmaktadır. Dolaylı vergilerde mükellefin 

ödeme gücü dikkate alınmadığı için vergi sistemindeki dengeyi bozmaktadır. 

Ülkemizde ise dolaylı vergi ağırlıklı bir sistem bulunmaktadır. Aşağıdaki tablodan da 

görüleceği üzere dolaylı vergi oranının zaman içerisinde değişmekle beraber son 

dönemlerde artış olduğu görülmektedir.  

 

Tablo 4.2. Yıllara Göre Dolaysız ve Dolaylı Vergi Oranları  

Dolaylı Vergilerin Yüzdesi Dolaysız Vergilerin Yüzdesi Yıl 

54,00 46,00 1965 

41,30 58,70 1975 

36,00 64,00 1985 

37,60 62,40 1995 

42,00 58,00 2000 

47,70 52,30 2007 

45,50 54,50 2008 

45,70 54,30 2009 

48,40 51,60 2010 

(Kaynak: T.C. Kalkınma Bakanlığı. (2014). ,Onuncu Kalkınma Planı Özel İhtisas 

Komisyonu Raporu 2014-2018, Erişim Tarihi:07 Aralık 2016 , 

http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/zel%20htisas%20Komisyonu%20Raporlar/Attach

ments/246/Vergi%20%C3%96zel%20%C4%B0htisas%20Komisyonu%20Raporu.pd

f) 

http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/zel%20htisas%20Komisyonu%20Raporlar/Attachments/246/Vergi%20%C3%96zel%20%C4%B0htisas%20Komisyonu%20Raporu.pdf
http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/zel%20htisas%20Komisyonu%20Raporlar/Attachments/246/Vergi%20%C3%96zel%20%C4%B0htisas%20Komisyonu%20Raporu.pdf
http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/zel%20htisas%20Komisyonu%20Raporlar/Attachments/246/Vergi%20%C3%96zel%20%C4%B0htisas%20Komisyonu%20Raporu.pdf
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4.5.2.10.Vergi Affı Kontrol Altına Alınmalı  

 

Türkiye’de mükelleflerin zihnindeki af beklentisi onların kayıt dışı 

ekonomiye yönelmesine neden olan en önemli etkilerden birisidir. Af çıkacağı 

beklentisinde olan ödevli, vergisini, primini vs. yükümlülüklerini af çıktığında 

ödeyeceğini hesaplayacak ve bu yüklerin karşılığı olan miktarı ise yatırımda 

kullanarak karlı çıkacağını düşünecektir. Ayrıca bir kısım küçük ölçekli işletmeler de 

istisnalardan faydalanmak için bazı işlemlerini kayıt dışı tutmaya çalışmakta ve kayıt 

dışı ekonominin artmasına neden olabilmektedir. (Sugözü, 2010) 

 

Vergi aflarının çıkartılmasının en önemli sebeplerinden biri krizde olan 

ekonominin mali çıkmaza düşmesinin engellenmesidir. Ancak ülkemizde çok sık 

aralıklarla düzenlenen vergi afları, vergi adaletini bozmakta ve mükellefleri vergiyi 

zamanında ödememe eğilimine yönlendirmektedir. Bu açıdan kriz ortamından 

kurtulmak adına kamu gelirlerini arttırmak için kayıt dışı ekonominin artmasını göze 

alarak af çıkarma faaliyetlerinin dengeli şekilde yönetilmesi gerekmektedir. 

 

4.5.2.11. Vergi İstisnalarına Düzenleme Yapılmalı 

 

Gelir ve kurumlar vergisi kanunlarındaki vergi istisnası ve vergi muafiyeti 

müesseselerinin oldukça fazla olması vazgeçilen vergi alacağının ve vergi 

harcamasının artmasına neden olmuş ve bu iki vergi türünden elde edilen gelirler bir 

türlü istenen düzeyde olmamıştır. Bu vergi türlerinin kapsamının genişletilmesi 

yerine daha fazla indirim, istisna ve muafiyet getirilmesi bu alandaki gelirlerin vergi 

dışında kalmasına yol açmıştır. Bu durum ülkemizin gelirlerin vergilemesinde daha 

emekleme döneminde olduğunu göstermektedir. İndirim, istisna ve muafiyet 

hükümlerinin yeniden gözden geçirilmesi ve mümkünse azaltılarak verginin tabana 

yayılması gelir ve kurumlar vergisinden daha çok gelir elde edilmesine yol açacaktır. 

(Yeşilyurt, 2016) 

 

Bir kısım faaliyetlerden sağlanan gelirler yasalar tarafından vergiye tabi 

tutulmayarak vergiden muaf veya istisna bırakılmıştır. Vergiye tabi olmayan 



 

172 
 

ödevliler alım yaptıkları ürünler ve hizmetler kapsamında fatura almaları 

zorunluyken bu faaliyetler sonucu defter tutma zorunlulukları bulunmamaktadır.  Bu 

şekilde vergiden muaf tutulan küçük esnaflar ve rençperlik işiyle uğraşanlar sadece 

satın alma işleri yaparken belge alması, satış sırasında belge düzenlememesi ve 

defter tutmaması gelirinin doğru olarak ölçülebilmesini kısıtlamaktadır. Bu şekilde 

kanun tarafından müsaade edilmiş olsa bile bu kişilerin faaliyetleri tam anlamıyla 

kayıt altında sayılmamaktadır.Bu faaliyetleri gerçekleştirenlerin de tam olarak sayısı 

bilinmemektedir çünkü bunlara ait herhangi bir kayıtlama sistemi bulunmamaktadır. 

Örneğin kira alma sınırının altında kalan konut sahiplerinin beyan etme zorunluluğu 

bulunmamaktadır Bu şekilde ne kira veren kişi ne kira alan kişi herhangi bir kayda 

tabi tutulmamakta, bu da kayıt dışılığa davetiye çıkarmaktadır. Bununla birlikte bu 

kişiler kayıt dışı ekonomik faaliyetler arasında yer almadığı için kayıt dışı 

kavramının dışında kalmaktadır. Vergi muaflığı ve istisnaları uygulamalarının 

dışında kalan mükellefleri böyle kanuni şekilde vergi ödememe olayı cazip 

gelmektedir. Bunun için bir takım faaliyetlerini kayıt dışına çıkartarak kendini bu 

sınırların altında kalmış gibi gösterip bu uygulamalardan yararlanmaktadırlar. (Şeker, 

1995) 

 

Aşağı yukarı bütün ülkelerde vergi istisna ve muafiyetine yönelik 

düzenlemeler bulunmaktadır. Fakat ülkemizde özellikle gelir vergisi ve kurumlar 

vergisindeki istisna ve muafiyetler sistemi oldukça karışık bir hale getirmiştir. Aynı 

zamanda istisna ve muafiyetlerin fazla olması rekabet eşitsizliğine de yol açmaktadır 

Bu mükelleflerin vergiye uyumlarını azaltan bir sebeptir. Bu şekilde vergi kaybının 

azaltılması için siyasi irade düzenlemeler yaparak istisna ve muafiyetlerin şartlarının 

daraltılmasını sağlamalıdır 

 

4.5.2.12.Uzlaşma Müessesesi Amacına Uygun Hale Getirilmeli 

 

Uzlaşma müessesesi, mükelleflerin kendileri adına düzenlenen tarhiyatları 

dava yolu ile çözmeden önce vergi idaresi ile anlaşma yolu olarak tanımlanabilir. 

Uzlaşma müessesesinin getiriliş amacı hem verginin tahsilâtın kısa sürede olmasını 

sağlamak hem de dava yoluna gidilmeden bürokratik işlemleri azaltarak daha kısa 

sürede sonuçlandırmaktır. Bu açıdan vergi sorunlarının çözümünde önemli bir yer 

tutmaktadır. Ancak bununla beraber günümüz şartların uzlaşma müessesesi cezaların 
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büyük bir kısmının indirildiği ve çok cüzi rakamlara dönüştürüldüğü bir yapı halini 

almıştır. Bu sayede vergi cezalarının caydırıcı olma özellikleri azalmaktadır ve kayıt 

dışı ekonomiye geçiş aşamasında bir basamak olmaktadır. 

 

Vergi mevzuatımızda bulunan uzlaşma müessesesi vergi cezaların caydırıcı 

olma özelliğini ortadan kaldırarak vergi sistemini etkinsiz hale getirmektedir. Vergi 

kanunları doğrultusunda işlem yapmayan kişiler uzlaşma müessesesinden 

yararlanarak vergi cezalarının daha az kısmını ödemektedirler. Hatta bu cezaların 

büyük kısmını kaldıran bir müessese haline gelerek vergi adaletini bozma alanına 

yönelmiştir. Bunun bilincinde olan mükellefler ise daha çok kayıt dışına 

yönelmektedirler. Bu nedenle uzlaşma müessesesi yeniden düzenlenerek kayıt dışı 

işlem yapan mükelleflerin bu müesseseden yararlanmaması sağlanmalı ve uzlaşma 

müessesesi daha çok hata yapan iyi niyetli mükelleflere uygulanmalıdır. (Bulut Ve 

Çevik , 2008) 

4.5.3. İdari Açıdan Öneriler  

Kayıt dışını önlemeye yönelik idari açıdan önerilere aşağıda değinilmiştir.  

4.5.3.1.Kurumlar Arası Koordinasyonun Sağlanmalı 

.  

Kayıt dışı ekonomiyi azaltma adına en mühim hususlardan bir tanesi devlet 

kurumların eş güdümlü olmamasıdır. Devlet kurumları kendi bünyelerinde muhtelif 

bilgiler barındırmaktadır. Mesela belediyeler çalışma ruhsatı verdikleri işletmelerle 

ilgili listeler bulunmaktadır ve bu bilgiler ilgili kurumlara iletilebilir. SGK ve GİB 

kayıt dışı ekonomiyle mücadele konusunda başı çeken kurumlardır. Son dönemlerde 

SGK tarafından yapılan düzenlemeler doğrultusunda işlemler yapılarak, GİB gibi 

diğer kurumlarla eşgüdümü sağlanarak bilgi alış veriş yolu açılmıştır ve  büyük 

rakamlarda kayıt dışı istihdamın tespiti yapılmıştır. Bu şekilde devletin bütün 

kurumlarında bu eşgüdüm sağlanarak kayıt dışı faaliyetler daha rahat tespit edilebilir. 

(Acar , 2011) 

 

Gerekli teknolojik alt yapının kurularak tüm kamu kurumlarının 

koordinasyonun oluşturulması, bilgi akışının sağlanarak kamu kurumlarını her 

yönden daha işlevsel hale getirecektir. Bu sayede kamu çalışanları, her hangi bir 
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denetim anında ya da hesapların kontrolü sırasında çapraz sorgulamalar yaparak daha 

doğru sonuca daha kısa sürede ulaşabileceklerdir. Diğer açıdan bakıldığında ise bu 

düzenlemeler sonrasında suçun işlenmesi sonrası denetim yapılarak çözüm 

bulunması yerine, suç işlenmeden gerekli düzenlemeler yapılarak sorunlara çözüm 

bulunabilir. Bu bakımdan hem bürokrasi engelleri aşılmış olur hem de henüz kayıt 

dışı oluşmadan çözüm bulunarak vergi tahsilatı gerçekleştirilir. 

 

4.5.3.2.Gelir İdaresi Yeniden Yapılandırılmalı 

 

Ülkemizde vergi mevzuatını uygulayan kurum ve kuruluşlar yapılarının içe 

dönük olması sebebiyle bir takım değişiklikleri yakalayamamaktadırlar. Vergi 

daireleri prosedür yığını içinde işlem yapmaya çalışırken Gelir İdaresi Başkanlığı ise 

vergi mevzuatı konusunda ayrıntıya boğulmuş şekilde çalışmaktadırlar. Bu şekilde 

mevcut ekonomik yapıya uygun olarak çalışamamakta hem de mükelleflerin 

gereksinimlerini karşılayamamaktadır.Bu problemler doğrultusunda vergi daireleri 

olarak ihtisaslaşma yapılmaya çalışılmış olsa da mevcut ihtiyaca cevap 

verilememiştir. (Gerçek, 2004) 

 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın teşkilatlanma yapısı kayıt dışı ekonomiyi 

engelleyecek donanıma sahip değildir. Taşra teşkilatlanmasındaki yapı, il yönetimi 

güdümündedir. Mevcut durum taşra teşkilatında hem bürokrasiyi artırmakta hem de 

yetkilerini tam anlamıyla kullanılmamasına sebep olmaktadır. Kayıt dışı ile 

mücadele konusunda Gelir İdaresi Başkanlığı’nın taşra teşkilatına önemli görevler 

düşmekle beraber bunun sağlanabilmesi adına teşkilata gerekli yetkiler verilmelidir. 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın da bu görevler doğrultusunda yeniden yapılandırılması 

bu konuda etkili olabilir. Bu konu hakkında çeşitli görüşler bildirilmiştir. Gelir 

İdaresi Başkanlığı’nın Maliye Bakanlığı içinde Vergi Kurumu ya da Müsteşarlık 

düzeyine getirilebilir. Bununla birlikte diğer bir görüş de Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 

Gelirler Bakanlığı olarak ayrı bakanlık şeklinde yönetilmesidir. Bu düşünceler 

doğrultusunda günümüzde yapılabilecek en hızlı uygulama Gelir İdaresi 

Başkanlığı’ndaki taşra teşkilatı ve merkez teşkilatı ayrımının ortadan kaldırılmasıdır. 

(Devlet Planlama Teşkilatı [DPT], 2001) 
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4.5.3.3. Çalışanların Özlük Hakları İyileştirilmeli 

 

Türkiye’de yapılan çalışmalar sonucunda kayıt dışı ekonominin oldukça 

büyük boyutlarda olduğu ortaya çıkmaktadır. Kayıt dışı ekonomiyle başarılı bir 

mücadele sonrasında ekonomiye kattığı gelirin boyutu yine bu oran doğrultusunda 

büyük olacaktır. Vergi gelirlerinin toplumsal hizmetlere harcandığı düşünülürse daha 

çok vergi toplamak daha kaliteli bir hayat sağlayacaktır. Kayıt dışı ekonomiyle 

mücadele edecek kurumların başında GİB ve SGK gelmektedir. Bu kurumlarda 

çalışan kamu personelinin özlük haklarında gerçekleştirilecek olan iyileştirme, onları 

daha fazla ve daha etkin çalışmaya sevk edecek bu da kayıt dışılık konusunda daha 

başarılı sonuçlar doğuracaktır. Bu kurumlardaki denetim personeli açısından da 

durum aynıdır. Onların da özlük hakları ve çalışma şartları iyileştirilerek hem özel 

sektöre kaçış engellenebilir hem de kayıt dışı konusunda daha etkin ve verimli 

çalışmaları sağlanabilir.  (Acar, 2011) 

 

Vergi mevzuatı ne kadar kusursuz olursa olsun onu uygulayacak çalışanlar ve 

denetim elemanlarının yeterli mesleki birikim ve tecrübeye sahip olmaması, 

vergilerin sorunsuz şekilde toplanması konusunda engel teşkil etmektedir. Vergi 

dairelerinde çalışan memurların konularında uzmanlaşmaları adına kurum içinde bir 

takım eğitimler yapılmalıdır. Bununla birlikte vergi dairelerindeki memurların sosyal 

hakları ve özlük haklarında iyileştirmeler yapılarak vergi yasalarını uygulayan ve 

denetleyen kişilerin çalışma isteklerinde artış yaratılabilir. Ülkemizde özellikle 

Maliye Bakanlığı’na bağlı denetim elemanların özel sektöre yönelme durumu 

oldukça fazladır. Özlük hakları, sosyal haklar ve maaşlarda iyileştirmeye gidilerek bu 

kaçış önlenebilir. (Sarılı, 2002) 

 

Vergi mevzuatının etkinliği kayıt dışı ekonomiyi azaltma yönündeki en büyük 

unsurlardan birisidir. Ancak vergi mevzuatı ne kadar iyi olursa olsun bu mevzuatı 

uygulayacak kişiler yine vergi idaresi çalışanlarıdır. Vergi idaresi çalışanlarının 

niteliksiz ya da çalışmaya karşı isteksiz olması aynı zamanda kayıt dışı ekonomiyi 

etkileyecek unsurlar arasında bulunmaktadır. Bunun için kamu personelinin özlük 

haklarında iyileştirmeler yapılarak verimliliğin artmasını sağlayacak bir 

ödüllendirme ve cezalandırma mekanizması getirebilir. 
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4.5.4 Sosyal Açıdan Öneriler  

Kayıt dışını önlemeye yönelik sosyal açıdan önerilere aşağıda değinilmiştir.  

4.5.4.1.Kamusal Kaynakların İsraf Edilmediği İnancının Yerleştirilmeli 

 

Vergi mükellefleri gelirlerinden alınan vergilerin israf edildiğini düşündükleri 

zaman vergi ödeme konusundaki istekleri de azalacaktır. Devlet kurum ve kuruluşları 

tarafından yapılan hizmetlerin yeterli olmadığını hatta devlet tarafından yapılan 

harcamaların gösteriş ve lüks olduğunu düşünen bireyler vergiden kaçınma yoluna 

gideceklerdir. Bu açıdan kamu kurumları tarafından verilen hizmetlerin kalitesi 

artırılarak kamu kurum ve kuruluşlarının toplanan kamusal gelirleri gereksiz yere 

israf ettiği inancı silinmelidir.   (http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/) 

 

Toplumda yaşayan bireyler kamu kurum ve kuruluşları tarafından alınan 

vergi ve diğer yasal yükümlülüklerin olması gereken yerlere sarf edilmediğine dair 

düşünceleri varsa vergiye karşı direnci oluşabilir. Örtülü ödenek sorunları, kamu 

kurumlarındaki yolsuzluklar ve hayali ihracat gibi tartışmalar mükelleflerin 

ödedikleri verginin etkin kullanılmadığı konusundaki düşünceleri artırmaktadır. Bu 

şekilde kayıt dışı ekonomiye geçişlerde artış yaşanacaktır. (Devlet Planlama Teşkilatı 

[DPT], 2001)Bunların önlenebilmesi adına çeşitli çalışmalar yapılmalıdır. 

 

4.5.4.2.Köyden Kente Göçü Azaltacak Tedbirler Alınmalı 

 

Ülkemizde 1950’li yıllardan itibaren ülkemizde çeşitli sebeplerden dolayı 

köylerden şehir merkezlerine taşınma başlamıştır. Şehirlerde işgücü potansiyelinin 

artmasıyla kişiler daha az ücretlerle daha kötü şartlarda hatta sosyal bir güvence 

altında olmadan çalışmaya başlamışlardır. Bu sayede kayıt dışı ekonomi artmıştır. 

Nüfusun hızlı bir şekilde artmasıyla genç nüfus oranı yükselmiş, kişilerin sağlık 

eğitim, barınma ve çalışma ihtiyaçları da artmıştır. Özellikle barınma ihtiyacı 

konusunda alternatif yöntemler geliştirilmiş ve yoksul halk devlet arazilerine 

gecekondu yaparak hayatta kalmaya çalışmıştır. Daha sonraki dönemlerde siyasi 

iradenin, gerek oy kaygısıyla gerek sosyal düzeni sağlama adına çalışma yapmasıyla 

bu gecekondu sahiplerine devlet arazileri verilerek barınma ihtiyaçları giderilmiştir. 

http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/
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Bu şekilde kayıt dışılık farklı sebeplerle yasal bir duruma dönüştürülmüş ve kayıt 

dışı adına toplumdaki değer yargıları değişmiştir. (Devlet Planlama Teşkilatı [DPT], 

2001) 

 

Ülkemizdeki tarım alanları verimliliğini kaybettiği, kırsaldaki iş 

potansiyelleri azaldığı ve kırsallardaki eğitim olanakları artış göstermediği için 

kişiler köyden kente göçme eğilimi göstermişlerdir. Özellikle tarım sektöründe 

makineleşmenin artması sonucu tarımda yer alan istihdam kente göç etmek zorunda 

kalmıştır. 

 

Gelişmiş ülkelerde göçle birlikte kente geldiklerinde iş bulma imkânına 

kavuşmuşlardır çünkü ekonomileri hem büyüme aşamasındadır hem de bu kapasiteyi 

kaldırabilecek boyuttadır. Oysa ülkemizdeki bu göç durumunu sorun haline getiren 

asıl sebep kentleşme hareketinin henüz tamamlanmamış olmasıdır. Bu da göç eden 

kesimi iş bulamadığı için mecburen kayıt dışı çalışmaya yönlendirmiştir. Kırsaldaki 

iş, eğitim, sağlık imkânları ve yine kırsaldaki iş potansiyeli arttırılarak köyden kente 

göç etme eğilimi azaltılabilir hatta göç edenler konusunda tekrar kırsala dönmesine 

yönelik politikalar hayata geçirilebilir. 

 

4.5.4.3. İdare Ve Mükellef İlişkileri Güçlendirilmeli 

 

Ülkemizde vergi idaresi ile mükellef ilişkilerinin güçlendirilmesi adına 

yapılan uygulamalar dünyadaki yeni gelişmeler doğrultusunda yapılmış olsa da bu 

yapılan düzenlemeler sembolik ve gelinmesi gereken noktadan oldukça uzaktadır. 

İdareyle, mükellef ilişkilerini şeffaflık ve samimiyetten yoksun bir anlayış içinde 

devam etmektedir. (Devrim Ve Turgay, 2004) Bunun için vergi idaresinin 

mükelleflerin mevcut sorunları iyi değerlendirip günü kurtarma mantığından çıkarak 

geleceğe odaklı çözümler bulmalıdır. 

 

İlerleyen yıllar içerisinde mükelleflerin idareye karşı güvenlerini kaybettikleri 

görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında toplumda vergi bilincinin sağlanması kayıt 

dışı ekonomi açısından önem arz etmekte olup toplumda vergi ödemeye gönüllü 

mükelleflerin sayısının arttırılmasına çalışılmalıdır. Çocuklara eğitim almaya 

başladıkları dönemlerden itibaren gerek derslerinde gerekse etkinliklerinde vergi 
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bilinci ile ilgili konulara değinilmelidir. Vergi idaresi içindeki bürokratik işlemler 

itinayla incelenmeli bürokrasiyi oluşturan, karmaşaya sebebiyet veren unsurlar 

düzeltilmelidir. Yolsuzluk ve rüşvetle ilgili bunların bitirilmesine yönelik çalışmalar 

yapılarak mükelleflerin idareye olan güvenlerinin yeniden elde edilmesi için 

çalışılmalıdır. 

4.5.4.4. Vergi Bilinci Ve Ahlakının Yerleştirilmeli 

 

Kayıt dışı yıllardır ülkemizde çözüm arayan problemlerin başında 

gelmektedir. Uzun yıllardır süre gelen bu sorun yalnızca mevzuattaki iyileştirmelerle 

çözülmesi olası görülmemektedir. Bu hususta uzun zamandır göz ardı edilen vergi 

ahlakının ve bilincinin oluşturulması gerekmektedir. Vergi bilincinin oluşturulması 

adına her sene vergi haftası etkinliği kapsamında Türkiye’deki tüm okullarda vergi 

konusunun önemi ve ülkemize olan katkısı anlatılabilir. Anayasamızın 73’üncü 

maddesinde belirtilen devletin giderlerini karşılamak adına vergi ve diğer sosyal 

yükümlülükleri herkesin ödemekle görevli olduğu konusu tüm vatandaşlarımız 

tarafından kabul edilmesi çok önemli olup bu konu ilgili bakanlar düzeyinde ele 

alınmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu ile gerekli alt yapı 

çalışmaları başlatılmalı ve müfredat programları bu bilincin yerleşmesini sağlayacak 

düzeyde hazırlanmalıdır. Özellikle “Ağaç yaş iken eğilir” düşüncesi gereği 

ilköğretim okullarında okutulacak ders programları bu bilinci oluşturacak kapsam ve 

nitelikte olmalıdır. (Acar, 2011) 

 

Ülkemizdeki vergi sistem beyana dayalı vergi sistemidir. Bu sistemde 

mükellefler kendi gelirlerini beyan ederek onun üzerinden vergi hesaplaması 

yapılmaktadır. Yani bu sistemde mükellef ödeyeceği vergiyi bizzat kendi tespit 

etmektedir. Ancak bu sistem vergi kaçakçılığı riskini de bünyesinde taşımaktadır. 

Bunun için etkin bir denetim sistemin yanında mükelleflerin beyan ettikleri vergiler 

konusunda kayıt dışına çıkmamaları için vergi ahlakının ve vergi bilincinin 

geliştirilmesi gerekmektedir. 

4.5.5 Siyasal Açıdan Öneriler 

Kayıt dışını önlemeye yönelik siyasal açıdan önerilere aşağıda değinilmiştir.  
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4.5.5.1. Baskı Gruplarının Etkisinde Kalınmamalı 

 

Kayıt dışı faaliyet yapanların ve yaptıranların siyasi koruma altında olması 

kayıt dışı ekonomiyi oluşturan en önemli sebeplerden biridir Toplum içerisinde 

çalışan bireylerin vergi dışı kazanç sağlamalarını önlemek adına siyasi iktidarlar bir 

takım çalışmalar yapmaktadırlar. Ancak kimi zaman toplum açısından daha fazla 

desteklenebilmek adına, vergi mükelleflerine bir takım uygulamalar getirilerek yasal 

bir şekilde kayıt dışı gelir elde etmelerini sağlanmaktadır. Siyasiler bunu kimi zaman 

oy almak için, kimi zaman iktidarda kalabilmek adına yapmaktadırlar. Özellikle 

büyük bir oy potansiyeline sahip küçük esnaf ve rençperler uygulanan götürü usul ve 

basit usul bu uygulamalara örnektir.  Ülkemizde bu faaliyet grubunda çalışanlar 

oldukça fazladır. Küçük işlerde çalışan bu kesimin gelirinin büyük kısmının yasal 

olarak vergi kapsamı dışında bırakılması oldukça büyük vergi kaybına yol 

açmaktadır.  Götürü usul ve basit usul bu tür uygulamalara örnek gösterilebilecek 

sistemlerdir.(Işık Ve Acar, 2003) 

 

Kayıt dışı ekonomiyi doğuran sebeplerden bahsedilince hep ilk akla gelenler 

vergi oranları, vergi mevzuatı ve denetim gibi mali faktörlerdir. Siyasal faktörler 

kayıt dışını önemli ölçüde yönlendiren ancak diğer faktörler kadar söz edilmeyen 

faktörlerdir. 

 

Ülkemizde siyasal iktidarlar yeniden seçilmelerini sağlamaları konusunda oy 

kaygısıyla kendilerine baskı yapan kesimlerin etkisiyle bir kısım vergi yükünü 

kaldırabilmekte ya da başka bir kesimin üzerine bırakabilmektedir. Bununla birlikte 

yine baskı gruplarının tabi olduğu vergiler kayıt dışı kalabilmektedir. 

4.5.6.Teknolojik Açıdan Öneriler 

Kayıt dışını önlemeye yönelik teknolojik açıdan önerilere aşağıda 

değinilmiştir.  

4.5.6.1.Kredi Kartı Kullanımı Arttırılmalı 

 

Türkiye’de vergilendirme faaliyetleri, satış faturası düzenlemesiyle 

başlamıştır. Mal veya hizmet alım satım işlemleri sırasında satış faturası 
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düzenlendiği takdirde satıcının sağladığı kazanç kaydedilmekte ve satış işlemleri 

sırasında devlet hesabına alınan vergiler, satış yapan şirketler üzerinde kalmayarak 

devlete ödenmektedir.  Fatura düzenlendiği zaman satış yapan şirketler kazançlarını 

vergi idarelerine beyan etmektedirler. Bunun için vergilendirmenin kaynağını belge 

düzeni oluşturmaktadır diyebiliriz. Kredi kartıyla yapılan satışlarda bir belge 

niteliğinde olduğundan ve alım satım işlemleri bu sayede kayıt altına alındığından 

vergi kaybına sebep olmamaktadır. 2013 senesinde yazarkasa pos cihazları 

uygulaması getirilerek yazarkasa ve pos işlemleri birleştirilerek iki farklı işlem olan 

yazarkasa fişi düzenleme ve kredi kartı ödemesi sonucu düzenlenen slip tek seferde 

düzenlenmeye başlamıştır. Zorunluluk gelmeden önce vergi kaçırma işlemi adına pos 

cihazından düzenlenen slipten sonra yazarkasa fişi düzenlenmemekteydi. Bu şekilde 

kayıt dışına çıkarılan işlemler de kayda alınmıştır. Bu uygulama 2016 senesi 

itibariyle tüm kartlı ödemelerde uygulanmaya başlandığı düşünülürse karta bağlı 

ödeme sistemlerinin kayıt dışılığın azaltılmasında çok büyük katkıları olacağı nettir. 

Bu açıdan kredi kartı kullanımının artırılması vergi kaçak ve kayıplarının takibini ve 

tahsilini kolaylaştırdığı gibi, kayıt dışı ekonominin artmasını da engelleyecektir. 

Bununla birlikte vergi gelirlerinin çok önemli bir kısmı dolaylı vergilerden 

oluşmaktadır. Satış anında alınan vergilerin tahakkuk edebilmesi için satış işleminin 

belgelenmesi gerekmektedir. Ülkemizde vergi iadesi uygulamasının kaldırılmasından 

itibaren tüketicilerin satıcıdan belge istemesi sadece bilinç düzeyine indirilmiş olup 

vergi bilinci gelişmiş tüketiciler haricinde satıcıdan belge isteyen tüketici neredeyse 

yoktur. Kartlı ödeme sistemlerinin gelişmesi belge düzeninin devamlılığını 

sağlamaya yardımcı olacaktır. Bunun yanında kimi zaman uygulamada yasa dışı 

belge düzenine de rastlanılmaktadır. “Naylon Fatura” olarak adlandırılan gerçek 

olmayan belge düzeninde, belgeyi alan ve veren müteselsilen sorumlu olmaktadırlar. 

Eğer kişi veya kurumlar sahte belgeyi kartlı ödeme sistemleri vasıtasıyla almışsa bu 

sorumluluktan kurtulabilmektedir. (Kızılot, Kılıç Ve Tokatlıoğlu, 2014) 

 

Kredi kartı kullanıldığı zaman ödemeler banka aracılığıyla olmaktadır. 

Mevcut para sisteme giriş yaparak hem kayıt altına alınmaktadır hem de belgeleme 

işlemi yapılmaktadır. Ülkemizde de zamanla kredi kartı kullanım oranları artmış ve 

gelirlerin kayda girmesi sağlanmıştır. 

 



 

181 
 

4.5.6.2.Elektronik Ticaret ile İlgili Vergisel Düzenlemeler Artırılmalı  

 

Ülkemizdeki vergi mevzuatı ve diğer hukuk kanunlarında elektronik ticaretle 

alakalı problemlere çözüm bulabilecek düzenlemeler bulunmamaktadır. Bu 

problemleri azaltmak adına vergi mevzuatında düzenlemeler yapılmalıdır. Bununla 

birlikte globalleşen dünyada bilhassa internetin sınırları kaldırmasıyla elektronik 

ticaret hızla gelişmiştir. Bu ve benzeri gelişmeler neticesine dünya çapında vergi 

avantajı sağlanan ülkelerde yapılan elektronik ticarette artış yaşanmaktadır. Bu 

konudaki vergi kaybını önlemek adına mevzuatta bir kısım düzenlemeler 

yapılabilir.Fakat yapılacak bu düzenlemeler ağır vergi yükümlülükleri getirmek 

yerine daha uygun şartlar sağlamalıdır ki hem alıcılar yurt içindeki elektronik 

satıcıları tercih etsin, hem de elektronik ticaretten olması gereken kadar vergi 

alınabilsin. Düzenlemeler ülkemizdeki üreticilerin lehine yapılmadığı sürece 

yabancılarla rekabet şansı kalmayacaktır. (Sugözü, 2010) Rekabet imkânı kalmayan 

üreticilerde kayıt dışı işçi çalıştırma, kayıt dışı satış yapma gibi işlemlere başvurarak 

kayıt dışı ekonomiye yöneleceklerdir. 

 

4.5.7. Hukuki Açıdan Öneriler 

Kayıt dışını önlemeye yönelik hukuki açıdan önerilere aşağıda değinilmiştir.  

 

4.5.7.1.Şirketlerin Kurucu, Yönetici Ve Denetçileri İçin Belirli Koşulları 

Aranılmalı 

 

Ülkemize kurulan sahte şirketlerle birlikte usulsüz iş ve işlemler yapılarak 

vergi kayıp ve kaçaklarına neden olmaktadır. Bu sahte şirketler özellikle vergi idaresi 

ile ilgisi bulunmayan kapıcı, şoför, hamal ve çoban gibi şahıslar üzerine kurularak 

mevzuattaki boşluktan yararlanılmaktadır. Böylece sahte şirketlerin tespit edilmesi 

durumunda herhangi bir yaptırım uygulanamamaktadır. Bunun için kanuni 

düzenlemeler yapılarak bu boşluk giderilebilir. ( Kızılot Ve Çomaklı, 2004)  

 

Ülkemizdeki vergi sisteminin sorunlarından biri de kurulan sahte şirketlerdir. 

İhracat işlemlerinden doğan KDV iadesinden yararlanabilmek adına hayali şirketler 
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kurularak hayali ihracatlar yapılmaktadır ve bunun üzerinden KDV iadesi 

alınmaktadır. Bununla birlikte sahte fatura basmak için şirketler kurularak, piyasaya 

sahte fatura düzenleyip satarak bundan kazanç sağlayan şirketler bulunmaktadır. Bu 

sahteci şirketleri önlemek adına şirketler kurulurken mevzuattaki boşluklar 

doldurularak şirketin kurucu, yönetici ve denetçilerine bir takım şartlar getirilebilir. 

 

4.5.7.2.Hamilinelik Müessesesi Kaldırılmalı 

 

Ticaret hukukunda menkul kıymetler için kullanılan "hamilinelik" 

uygulaması, kayıt dışı ekonomiyi artırması sebebiyle tartışılan bir uygulamadır. 

Piyasalarda hamiline yazılı hisse senedinin, senedi ihraç eden şirkete bildirimi 

yapılmadan sadece ciro yoluyla devredilmesi uygulaması bu tarz yatırım ve ödeme 

araçlarının kayıt dışı ekonomi alanında kullanılmasını artırmaktadır. Öz sermayesi 

çok fazla olan işletmelerin sahipleri bu yöntemle kendilerini saklayabilmektedirler. 

Bununla birlikte çeklerdeki ciro uygulaması da aynı şekildedir. Hamiline yazılı 

çeklerin piyasada ödeme aracı olarak kolaylıkla dolaşması çeklerin her türlü 

uygulamalarda kullanılmasının yolunu açmaktadır. Bu da kayıt dışı ekonomiye temel 

oluşturmaktadır. Özellikle faturasız alım satım işlerinde bu çekler çoğunlukla 

kullanılmaktadır. Bu sebeple, ya hamilinelik uygulaması mevzuatımızdan 

kaldırılarak bu araçlar üzerindeki hak devri yapılabilecek bir uygulama yürürlüğe 

konulmalıdır. (Doğrusöz, 2004) 

 

Hamiline yazılı belgeler ekonomide hiçbir kayıt bırakmadan işlem 

yapılabildiği için kayıt dışı ekonomik faaliyetleri artırıcı bir özelliği vardır. Bu 

açıdan hamiline yazılı belgelerle işlem yapılmış faaliyetler, inceleme altına alınsa 

bile usulsüzlükler tespit edilememektedir.(Demirci, 2007) 

4.6. Türkiye’de Bağımsız Denetim 

 

Ülkelerin gelişim ve büyüme süreçleri kendi ekonomilerindeki örgütlenmenin 

etkinliği ve başarısıyla doğru orantılıdır. Ekonomi içindeki kurum ve kuruluşlar ne 

kadar sağlam temellere oturmuşsa, ekonomi o ölçüde bir gelişim gösterir. 

İşletmelerin başarısı ise denetim faaliyetlerinin ve hukuk sisteminin etkinliğine 
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bağlıdır. Ekonomilerdeki başarılı denetim mekanizmaları kayıt dışı ekonomiyi 

azaltarak vergi kaçağını önler. 

 

Teknolojinin hızlı gelişmesiyle birlikte bilgi aktarımları daha hızlı yapılmaya 

başlanmış bu da dünya ekonomik düzeninde çeşitli değişimlere yol açmıştır. Bu 

değişimlere kayıtsız kalamayan işletmeler kendilerini yenilemiş ve faaliyetlerini 

çeşitlendirmeye başlamışlardır. İşletmelerdeki ve dolayısıyla ekonomi piyasasındaki 

bu karmaşa, denetim ihtiyacını beraberinde getirmiştir. Tüm bu gelişmelerle paralel 

olarak bağımsız denetim mekanizması ortaya çıkmış ve önemi zamanla daha da 

anlaşılır hale gelmiştir. 

 

Ülkemizde bağımsız denetime duyulan ihtiyaç doğrultusunda 1970’li yıllarda 

bağımsız denetim firmaları açılmıştır.1987 yılında ise ilk defa bankalara bağımsız 

denetim zorunluluğu getirilmiştir. Zaman içerisinde çeşitli kurum ve kuruluşlar 

bağımsız denetimin gelişiminde etkin rol oynamışlardır. Özellikle 1990’lı yıllardan 

itibaren bağımsız denetim kanunları ve faaliyetleri ve ülkemizde hız kazanarak 

artmaya devam etmiştir. 

 

Türkiye’de bağımsız muhasebe denetiminin, vergi amaçlı olarak 20. yüzyılın 

ilk yarısı ortalarında başladığı görülmektedir. Modern olarak bağımsız denetim 

faaliyetleri 1990’lı yıllarda başlamış olup günümüz Türkiye’sinde bağımsız 

muhasebe denetimi faaliyetleri beş farklı alanda gelişmiştir. Bu denetim alanları: 

 

1. Maliye Bakanlığı’nca Yapılan Denetleme-1989  

2. Sermaye Piyasası Kurulu ve Sermaye Piyasasına Dönük Denetleme-1987  

3. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Bankaların, Finansman 

Şirketlerinin Bağımsız Muhasebe Denetimi-1999  

4. Sigorta Denetleme Kurulu ve Sigorta Şirketlerinin Bağımsız Denetimi-

1994  

5. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ve Enerji Piyasasına Dönük Bağımsız 

Denetim-2003  

Dolayısıyla Türkiye’de bağımsız muhasebe denetimi alanındaki faaliyetlerin 

gelişme dönemi 1990-2010 yılları aralığında olmuştur. (Güvemli Ve Özbirecikli , 

2011) 
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4.6.1.Türkiye’de Denetimin Tarihsel Gelişimi 

Türkiye’deki muhasebe denetimi öncelikle kamu kurum ve kuruluşlarında 

başlamıştır. 1863 senesinde Osmanlı Devleti’nde Divanı Muhasebat ve 1879 

senesinde Heyet-i Teftişiye-i Maliye kurularak günümüze kadar ulaşan denetimin 

temelleri atılmıştır.(Baklacıoğlu,1992) 

 

Ülkemizde denetim faaliyetleri öncelikle mahkemelerde yer alan bilirkişilerle 

başlamıştır. 1934 senesine kadar güvenilir, dürüst ve mesleki bilgi konusunda yeterli 

kişilere vergi denetimi görevi verilmiştir. Bundan sonraki dönemlerde ise meslek 

konusunda uzmanlaşma ve kanunlaşma hareketleri başlayarak günümüze kadar 

gelmiştir.  (Türker, 2006:5) 

 

Ülkemizde bağımsız denetim çalışmaları 1970’li senelerde yurt dışı ile ticaret 

yapan ve kredi kullanmak isteyen şirketlerin zorunlu şekilde denetime tabi 

olmalarıyla başlamıştır. Bu işlemleri yapmak isteyen şirketler, bağımsız denetim 

taleplerinde bulunmuş ve bunun için yurt dışında faaliyet gösteren denetim firmaları 

ülkemizde bürolar açarak bağımsız denetim faaliyetlerini yürütmüşlerdir. Bununla 

birlikte ticaretin gelişmesiyle yabancı şirketler ülkemize gelmiş bu şirketler 

faaliyetlerini devam ettirebilmek adına bağımsız denetim işlemlerini uygulamışlardır. 

Zamanla yurt dışından sağlanabilecek krediler için, vergi ve diğer kanunlardaki 

düzenlemeler için, bir takım büyük şirketlerle ortak olabilmek adına ya da yatırım 

teşviklerinden yararlanabilmek adına bağımsız denetim yaptırma isteğinde 

bulunmuşlardır. Bu sayede bağımsız denetim talep bularak gelişime devam etmiştir. 

(Uzay, Tanç, Erciyes,  2009) 

 

Ülkemizde bağımsız dış denetimin yapılmasına ilişkin zorunluluk ilk defa 

1987 yılında bankaların denetimi ile getirilmiş, denetime ilişkin ilke ve kuralları ise, 

ilk kez Sermaye Piyasası Kurulunun 1988 senesinde yayınladığı tebliğler ile yasal bir 

nitelik kazanmıştır. 1989 senesinde kabul edilen 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 50. 

maddesi uyarınca düzenlenen Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik hükümlerinde de denetim standartlarına yer verilmiştir. Muhasebe ve 
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denetim standartlarının oluşturulması görevi TÜRMOB tarafından 1994 senesinde 

kurulan Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu’na (TMUDESK) 

verilmiştir. Ülkemizde denetim alanında en önemli gelişmelerden biri de 2003 

senesinde Türkiye denetim Standartları Kurulu’nun kurulmasıyla meydana gelmiştir. 

TÜDESK, TÜRMOB tarafından meslek mensuplarının denetim faaliyetleri ile başka 

yasalarla verilen denetim faaliyetlerinin etkin şekilde devam ettirilebilmesi adına  

uluslararası denetim standartlarını belirlenmesi için kurulmuştur.(Kutukız ve Öncü, 

2009) 

Şekil 4.1.Denetimin Türkiye’deki Gelişim Süreci 

1926-1934 1942 1970’ler 1987-1988 1989- … 

 Meslek 

mensupları

ndan 

ahlaklı 

olanlara 

yetki 

verilerek 

vergi 

incelemesi 

yaptırılmış

tır. 

Türkiye 

Muhasebe 

Uzmanları 

Derneği 

kurularak 

denetim 

mesleği adına 

teşkilatlanma 

gereksinimi 

giderilmiştir. 

Yurt dışında 

bulunan 

denetim 

şirketleri, 

ülkemizde 

çalışmalar 

yaparak 

Bankalar ve 

yurt dışıyla 

işlem yapan 

diğer 

şirketlere 

denetim 

yapılmaya 

başlanmıştır.  

1987 

senesinde 

bankalara 

denetim 

zorunluluğu 

getirilmiştir. 

SPK 

tarafından 

1988 

senesinde 

denetim 

standartları 

tebliğler 

vasıtasıyla 

bildirilmiştir. 

1989 senesinde 

SMMM ve YMM 

kanunu çıkarıldı. 

1999 senesinde 

Türkiye Muhasebe 

Standartları Kurulu 

oluşturuldu. 2003 

senesinde Türkiye 

Denetim 

Standartları Kurulu 

oluşturuldu. 

 

(Kaynak: Merdim.  M,(2015). Finansal Denetimin Tarihsel Gelişimi,   Erişim Tarihi: 

24 Aralık 2015 http://www.slideshare.net/lkerMetehanMerdim/finansal-denetimin-

tarihsel-geliimi) 

 

Türkiye’de muhasebe denetiminin gelişimi iki başlıkta 

incelenebilir.(Çarıkçıoğlu, 1995) 

 

4.6.1.1. Denetim Mesleğinin Yasal Statüye Kavuşması 

 

Maliye Bakanlığı 1983 senesinde bağımsız muhasebe denetçiliği mesleği ile 

ilgili olarak bir kanun tasarısı daha hazırlamıştır. 1984 senesinde yasa tasarısı  

“Yeminli Mali Müşavirlik – Muhasebecilik Kanun Tasarısı” ismiyle Bakanlar 

Kurulu’na gönderilmiştir. Bir takım değişiklikler yapıldıktan sonra tasarı 06 Haziran 

http://www.slideshare.net/lkerMetehanMerdim/finansal-denetimin-tarihsel-geliimi
http://www.slideshare.net/lkerMetehanMerdim/finansal-denetimin-tarihsel-geliimi
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1984 tarihinde Büyük Millet Meclisi’ne sevk edilmiştir. TBMM Adalet 

Komisyonunda “Serbest Muhasebecilik, Serbest mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Kanunu Tasarısı” olarak değiştirilen kanun tasarısının adının yanında 

içeriği de değiştirilmiştir. Daha sonra bu tasarı hükümet tarafından geri çekilmiştir. 

Bunun sonrasında Vergi Usul Kanunu’nun 141. maddesine ek bir madde ve geçici 

14. maddeleriyle acele şekilde “Yeminli Mali Müşavirlik” ismiyle 4 Aralık 1985 

tarih, 3239 sayılı kanunla mesleği yasal bir nitelik kazandırılmıştır.13/06/1989’da 

yürürlüğe giren 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirlik ve Yeminli Müşavirlik Kanunun ile muhasebe mesleği yasal bir statüye 

kavuşturulmuştur. (Şahin, 2010) 

 

Türkiye’de muhasebe denetimi ve mesleğinin gelişmesi için kişi ve kuruluşlar 

büyük mücadeleler vermiş ve bu mücadelelerin sonunda muhasebe denetimi mesleği 

yasal bir statüye kavuşturulmuştur. Ancak iş bununla bitmemektedir. Globalleşen 

dünyada gelişen ekonomiyle beraber muhasebe denetimi işletmeler açısından önem 

kazanmakla birlikte, gelişimini hızla sürdürmeye devam etmektedir. Bu doğrultuda 

ülkemizdeki muhasebe denetimi ve mesleğine ait yasal düzenlemelerin ve 

kanunların, dünyadaki gelişime ayak uydurması, finansal sistemimizin de daha 

sağlıklı bir yapıya kavuşması sonucunu doğuracaktır. 

 

4.6.1.2. Muhasebe Denetimi Faaliyetlerinin Gelişimi 

 

Ülkemizde, mesleğin kanuni bir pozisyona getirilmesi ve muhasebe 

denetiminin ilerlemesinin yanında:  

 

 Muhasebe denetiminin sadece vergi denetimi olması algısının 

değiştirilmesine, 

 Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlke ve Standartlarının oluşturulmasına,  

 Tek düzen hesap çerçevesinde mali tablo düzenleme ve yayımlama ilkelerinin 

geliştirilmesine,  

 Genel Kabul Görmüş Denetim Standartlarının belirlenmesine,  

 Mali tabloların halka açıklanması ve açıklanan mali tabloların bağımsız 

denetçiler tarafından onaylanması mecburiyetinin getirilmesine,.  
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 Mesleğin yerleşmesi ve gelişmesinin sağlanması adına, mesleğe giriş, 

mesleğin uygulaması, meslek mensuplarının ve mesleğin geliştirilmesiyle ilgili 

düzenlemeleri yapacak mesleki bir örgütün kurulmasına, 

 Üniversitelerin lisans ve lisan üstü seviyelerinde muhasebe ve denetim 

konusunda bölümler ve birimler kurulması ve birimlerin geliştirilmesine bağlıdır. 

,  

Sıralanan bu hususlarda, mesleğin kanunlaşmasından sonra hızı yavaş olsa da 

büyük gelişmeler kaydedilmiştir.(Çarıkçıoğlu, 1995) 

  

4.6.2. Türkiye’de Bağımsız Denetim İşletmelerinin Karşılaştığı 

Problemler veÇareleri 

Ülkemizde bağımsız denetim halen gelişmekte olan bir kavramdır. 

Dolayısıyla sistem içinde hala bir takım sorunları barındırmaktadır. Bu sorunlar 

aşağıdaki gibidir; 

 

 Ülkemizdeki şirketlerin bağımsız dış denetime önem vermeme 

 Düzenleyici kurumların koordinasyonunun yetersizliği  

 Bağımsız denetime tabi şirketlerin mali işlerini yapanların bilinçsiz olması  

 Genel ekonomi düzenindeki sorunlar 

 

4.6.2.1.Ülkemizdeki Şirketlerin Bağımsız Dış Denetime Önem Vermeme 

 

İşletmelerin faaliyetlerinin daha karmaşık hale gelmesi sonucu ortaya çıkan 

bağımsız denetim kavramı Türkiye’de, gelişmiş ülkelere göre daha geç önem 

kazanmıştır. Ülkemizdeki şirketlerin çoğunluğu aile şirketi olmakla birlikte bağımsız 

denetim faaliyetlerine karşı yasal bir zorunluluk gözüyle bakmamaktadırlar. Aynı 

zamanda hem sermaye piyasalarının hem de bağımsız denetimin henüz tam 

anlamıyla etkin bir yapıya sahip olmaması sebebiyle işletmeler bağımsız denetimin 

önemini kavrayamamaktadırlar. Bunun için sadece kredi çekmek gibi ihtiyaçları 

doğduğunda bağımsız denetime başvurmaktadırlar. 
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Denetim bilinci işletmelere yerleştirildiği takdirde bu sorunu çözme yolunda 

aşama kaydedilebilecektir. Özellikle seminerler ve eğitimler verilerek bağımsız 

denetimin etkinliği, işletme yöneticilerine ve sahiplerine anlatılabilir  

 

4.6.2.2. Düzenleyici Kurumların Koordinasyonunun Yetersizliği  

 

SPK, BDDK, EPDK, Hazine ve TÜRMOB gibi düzenleyici kurumlar 

koordinasyon eksikliğinden kaynaklı sorunlar yaşanmaktadır. Her kurum kendi 

mevzuatına ait düzenlemeler yapmakta bu da mevzuat karmaşası sorununu ortaya 

çıkarmaktadır. Bunun için bu kurumların bir araya gelerek sorunlara ortak çözüm 

bulmaları ve mevzuattaki benzer uygulamaları tek bir standarda kavuşturmaları 

gerekmektedir. Bu sayede işlemler koordineli olarak yürütülerek mevzuat 

karmaşasına sorunu ortadan kalkabilir. 

 

4.6.2.3. Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Mali İşlerini Yapanların 

Bilinçsiz Olması  

 

Bağımsız denetim sektörünün karşılaştığı önemli ve geliştirilmesi gereken 

alanlardan bir tanesi de denetlenen şirketlerin finansal raporlama kapasiteleridir. 

Bugün işletme yapılarına bakıldığında oldukça fazla şirketin özellikle Türkiye 

Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) uygun finansal tablo düzenlemeye ilişkin 

altyapısının ve insan kaynağının geliştirilmesine ihtiyaç duyduğu görülmektedir. Bu 

konuda düzenleyici otoriteler tarafından işletmelerin finansal raporlama 

kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik yükümlülükler getirilmesi de dahil olmak 

üzere teşvik edici tedbirler alması faydalı olacaktır. (Üstündağ, 2014) 

 

İşletmelerin personellerinden kaynaklanan bu tür sorunları, yine işletmeler 

kendi içlerinde çözmelidirler. Bunun için personellerine mevzuat konusunda eğitim 

vermeleri desteklenebilir. Bununla birlikte büyük işletmelerde görev yapacak 

personeller meslek mensupları arasından seçilebilir 
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4.6.2.4.Genel Ekonomi Düzenindeki Sorunlar 

 

Türkiye ‘de yapılan araştırmalar büyük boyutta bir kayıt dışı ekonominin 

varlığını doğrulamaktadır. Her alanda olduğu gibi bağımsız denetim alanı da bu kayıt 

dışılıktan etkilenmektedir. İşletmelerin oluşturduğu muhasebe kayıtları ve finansal 

tablolar, büyük boyuttaki kayıt dışı ekonominin etkileri sonucu tam anlamıyla 

gerçeği yansıtamamaktadır. 

 

Bağımsız denetçiler tarafından gerçekleştirilen denetim faaliyetinin sonucu 

rapor düzenlenmektedir ve bu raporda finansal tabloların doğruluğuna ait güvence 

verilmektedir. Bu bağlamda gerçeği yansıtmayan finansal tablolar denetçi tarafından 

verilen güvencenin de güvenilirliğini azaltmaktadır. 

 

Kayıt dışı ekonominin azaltılmasına yönelik çalışmalar genel ekonomi 

düzeyindeki belge düzenini sağlayarak sorunlara çözüm olacaktır. Muhasebe ve 

bağımsız denetim konusundaki problemlerin çözümlenmesi de bağımsız denetime 

olan güveni artıracaktır. 

 

4.7. Türkiye’deki İşletmelerde Bağımsız Denetimin Rolü Ve Kayıt Dışı 

Ekonomiye Etkisi 

 

Kayıt dışı ekonominin önlenmesi açısından bakıldığında denetim faaliyetleri 

önemli bir yere sahiptir. Maliye Bakanlığı’na bağlı birimleri tarafından mükelleflere 

vergi denetimi yapılmaktadır. Vergi denetiminin amacı mevcut sistemdeki kayıt dışı 

faaliyet gösteren kişi ve şirketleri bularak vergi kaçırılması önlemek aynı zamanda 

vergi mevzuatı doğrultusunda uygulanabilmesini sağlayarak gelir dağılımındaki 

adaleti sağlamaktır. Maliye Bakanlığı tarafından yapılan vergi denetim faaliyetleri, 

kayıt dışı faaliyetlerin azaltılması ve bunun yanı sıra kayıtlı ekonomiye aktarılmasını 

sağlamaktadır.  

 

Bağımsız denetçiler tarafından gerçekleştirilen bağımsız denetim sırasında 

işlemenin finansal tablolarının mevzuata uygunluğunu denetlenerek hata ve hilelerin 

ortaya çıkarılması, işletmenin gelecekteki finansal durumunun tahmin edilmeye 

çalışılması ve mevcut durumunun güvence altında olup olmadığının kontrol ederek 



 

190 
 

işletme yönetimine gerekli öneri ve bilgileri vermesi sağlanmaktadır. Bununla 

birlikte bağımsız denetimin farklı bir ayağı daha vardır. Bağımsız denetim 

faaliyetleri işletmenin finansal tablolarının gerçeğe uygunluğunu araştırması 

bakımından kayıt dışı ekonomiyi önlemesi adına olumlu bir etkisi bulunmaktadır. 

Vergi sisteminde adaletin yakalanabilmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele 

açısından bağımsız denetim önemli bir araç olarak görülmektedir. 

 

Bağımsız denetimin asıl hedefi mali tabloların genel kabul görmüş muhasebe 

standartlarına uygunluğu ve mali tabloların doğruları gösterip göstermediğinin 

araştırılmasıdır. Denetim faaliyetleri neticesinde belge düzenleri incelenerek 

ödenecek vergi matrahının doğruluğu tespit edilmektedir ve düzenlenen rapor sonucu 

gerekli düzeltmeler yapılmaktadır. Bağımsız denetime tabi olan şirketler vergi 

denetçilerinin iş yükünü de bu yönde azaltmaktadır. Ekonomilerdeki bağımsız 

denetimin etkinliği arttıkça kayıt dışı ekonomi de azalma yoluna gidecektir. 

 

Finansal piyasaların gelişmesiyle ve dünyanın daha da globalleşerek ticaretin 

yaygınlaşmasıyla birlikte bağımsız denetim önem kazanmaya devam etmektedir. 

Dünyadaki yaşanılan muhasebe skandalların sonrasında ise bağımsız denetim ayrı bir 

boyut kazanmıştır ve bir takım önlemler alma yoluna gidilmiştir. 

 

Dünya’daki muhasebe skandallarından en büyüklerinden biri ABD’de 

meydana gelen ENRON skandalıdır. 

 

Enron firması 1985 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde iki şirketin bir 

araya gelmesiyle birlikte kurulan bir doğal gaz şirketidir. İlk başlarda doğal gaz 

üretimi ve dağıtımı işini yapmakla beraber daha sonraları doğal gaz ticareti 

faaliyetine de el atmışlardır. Zaman içerisinde büyüyerek Amerika’nın en büyük on 

şirketinden biri haline gelmiştir. Amerika ve Avrupa arasındaki enerji ticaretinin 

%20’sini gerçekleştirmeye başlamıştır. 2000 yılında 100 milyar dolardan fazla gelir 

beyan etmesine rağmen bağımsız denetim sonucu ortaya çıkan yolsuzluklar 

sonrasında şirket 2001 yılında batmıştır. 
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Enron şirketinin iflasına neden olan olaylardan en önemlileri şirketin zararını 

bilanço dışında bırakarak gizlemesi ve bir kısım muhasebe işlemlerinin yasa dışı 

olarak düzenlemesidir. 

 

Enron’u iflasa sürükleyen olaylar şu şekildedir; 

 

 2000 senesinde Enron şirketi 1,3 milyar dolar gelir sağladığını 

bildirdiği halde denetimden geçmiş finansal tablolarda ise 978,5 milyon dolar 

gelir sağladığı bulunmuştur. Bu sayede yöneticiler işletme, şişirilmiş kar 

rakamlarını beyan ederek yüksek kar payları elde etmişlerdir. 

 Enron piyasalara ilk giriş yapan işletme olmak adına 

çabalayarak hatta rüşvet ve yolsuzluk faaliyetlerini kullanarak işlemler 

yapmakta ve kendini tekelleşme uygulamalarına son verdiği izlenimi 

yaratmaktadır.   

 Enron firması aynı zamanda kendi denetimini yapan firmayla 

devlet kuruluşlarıyla personel değişimi yapmıştır. Firmanın denetimini yapan 

Arthur Andersen’ daki personel Enron firmasında işe başlıyor ya da Enron 

firması hakkındaki uygulamalarda işlem yapan devlet personeli daha sonra 

Enron’ da çalışmaya başlıyordu. 

 Firmanın karı olduğundan daha fazla gösterilmiştir. Bunun için 

Enron’ la bağlantılı şirketler kurularak gider kalemleri o şirketler adına 

gösterilmiştir. Böylece şirket olduğundan daha karlı gösterilmiştir.  

 Arthur Andersen şirketinin tavsiyesi üzerine Off-shore 

firmaları kurularak Vergi muafiyetinden yararlanılmıştır. 

 Bağımsız denetim firması Arthur Andersen’in personelinin bir 

bölümü kanun tarafından istenilmesinin önüne geçmek adına Enron şirketiyle 

alakalı bir çok   belgeyi yok etmiştir.  

 Arthur Andersen denetim firması,  Enron şirketinin hem 

finansal tablolarını düzenlemekte hem de bunları bağımsız denetim 

uygulamasına tabi tutmaktaydı. Bu sayede uygunsuz işlemler kaydedilerek 

kolayca denetimden geçmekte skandala davetiye çıkarmaktaydı.  

 Firma büyük borçlar altına girmiştir. Büyük çaptaki ihalelere 

girerek bunların finansmanını hükümetler ve dünya bankası kanalıyla 

karşılamıştır. Girdiği yeni sektörlerde, ağır bir borç yükü altında olması 
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sebebiyle yeni yatırım yapamamıştır ancak farklı kanallardan sağladığı 

finansmanlarla durumunu olduğundan daha iyi göstermiştir.   

 Enron’un iflas durumu dokuz ay kadar bankalar ve kredi 

derecelendirme şirketleri tarafından saklanmıştır. Bu sırada şirketin hisse 

senetlerinin satışına devam edilmiş, elde edilen gelirler başka ülkelerdeki 

hesaplara gönderilmiştir. Üst düzey yöneticiler kamuya hisse senetlerinin 

fiyatlarının yükseleceğini söylerken kendilerindeki hisseleri elden 

çıkarmışlardır. (http://www.bilgedenetim.com/) 

 

Tüm bu bilgiler ışığında Enron şirketindeki yöneticiler daha fazla gelir elde 

etmek adına yasa dışı bir takım eylemlerde bulunmuşlardır. Şirketi denetlemekle 

yükümlü olan firmalar görevlerini yerine getirmeyerek bu yasa dışılığa göz 

yummuşlardır. Şirketi gözetmesi gereken kamu kurumları da olayın üzerini örterek 

skandalın boyutunu arttırmışlardır. 

 

Olayın boyutları incelendiğinde bağımsız denetim sektörü bu olaydan çok 

etkilenmiştir. Amerika’nın en büyük muhasebe firmalarından birinin böyle bir 

skandala karışması muhasebe mesleğine olan güvenin yitirilmesini sağlamıştır. Bir 

denetim firmasının, bağımsız denetim müşterisi olan şirkete aynı zamanda 

danışmanlık faaliyetini de yapması konusu büyük tartışmalara yol açmıştır. Bu 

çerçevede yeni yasalar çıkartılarak bu açık kapatılmaya çalışılmıştır. 

  

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir takım skandallar mevcuttur. Bunların 

en önemlilerinden biri de İmar Bankası yolsuzluğudur. Bu yolsuzlukla birlikte 

mevcut düzendeki denetim eksikliği de ortaya çıkmıştır. Ülkemizdeki denetim 

sisteminde 1987 yılından itibaren bankalar, 1989 yılından itibarense halka açık 

şirketlere bağımsız denetim uygulanması zorunlu hale getirilmiş olup bunun yanında 

devlet tarafından ayrıca denetim işlemine tabi tutulmaktadır. Bankalar düzenli olarak 

denetlenmesine rağmen böyle büyük boyutta bir yolsuzluğun ortaya çıkması, 

denetim mekanizmasının etkinliği hakkında kafalarda soru işaretleri bırakmıştır.  

 

İmar Bankası Uzan Grubu tarafında 1984 yılında satın alınmıştır.20 Haziran 

1994 tarihinde İmar Bankası 3182 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi kapsamına 

alınmıştır. (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu [BDDK] ,2003 ) 

http://www.bilgedenetim.com/
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3 Temmuz 2003 tarihinde; Tasarruf mevduatlarına uygulanan 50 milyar 

liralık güvence sınırsız hale getirilmiş, İmar Bankası’nın bankacılık işlemleri yapma 

ve mevduat kabul etme izni kaldırılmış (BK 14/3), (BK 14/3), � Bankanın yönetim 

ve denetimi TMSF’ ye devredilmiştir (BK 16/1). (BK 16/1). Bu itibarla, İmar 

Bankasının tüm yükümlülükleri yerine, sadece, tasarruf mevduatının ödenmesi ve 

buna istinaden TMSF’ nin Bankanın iflasını istemesi öngörülmüştür. (Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurumu [BDDK] , 2003) Böylelikle yolsuzlukları 

sebebiyle İmar Bankası’na TMSF el koymuştur. El konulduktan sonraki hesapların 

incelemeleri neticesinde bugüne kadar görülmemiş boyutta usulsüzlüklerin yapıldığı 

dikkat çekmiştir. 

 

İmar Bankasının bilgisayar sisteminin ana belleğindeki veriler, sadece 2003 

yılına ait tespit yapılabilmesine imkân vermiştir. Bu kayıtlar, aşağıdaki durumların 

tespit edilmesini sağlamıştır: � 

  

 İzinsiz ve açığa DİBS satışı  

 Diğer yasa dışı uygulamalar  

 Fiili mevduatların toplamı ile kamu otoritelerine bildirilen mevduatlar 

arasında farklılık, �  

 İmar Off-shore’dan yurt içine dönüştürülen mevduat,  

 Mevduat faizinden yapılan bir takım kesintilerin (stopaj, fon payı, özel işlem 

vergisi gibi) düşük beyan edilmesi.(Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 

[Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (Bankacılık Düzenleme ve 

Denetleme Kurumu [BDDK] , 2003) 

 

İmar Bankası'nda gerçekleşen yolsuzluk sonucu el konulan bankada, 

tutuklanan 14 sanığın 2004 senesinde 833 trilyon lira vergi kaçırdığı iddiasıyla 33 

yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Savcısı tarafından 

hazırlanan iddianamede, 1999 ile 2003 senelerinde faiz hesaplarından kesilen fon 

payı, özel işlem ve gelir vergileriyle ilgili belgelerin yeniden düzenlendiği veya 

değişiklik yer aldı.  Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 1999 senesinde müsaade 

edilmediği halde bazı muameleler yapılmış ve bu muameleler sonucunda kesilen 

gelir vergilerin çoğunluğunun kaydedilmediği ve eksik gösterilen gelir vergileri için 
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düzenlenen sahte evrakların kamu kurumlarına gönderildiği, bu işlemlerin yazılan 

bilgisayar programları vasıtasıyla yapıldığı tespit edilmiştir. Yolsuzluk yapabilmek 

adına düzenlenen düzmece hesapların, düzmece defterlere, doğru hesaplarınsa kendi 

ellerinde sakladıkları doğru defterlere kaydedildiği ve bu sayede 833 trilyon lira 

vergi kaçırdıkları görülmüştür. İddianamede belirtilen, sanıkların işledikleri suçun, 

'Sahte belge düzenlemek', 'Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapmak, 

deftere kayıt edilmesi gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azaltılması 

sonucunu ortaya çıkaracak şekilde başka defter belge ya da diğer kayıt ortamlarına 

kaydetmek' ve 'Vergi yasaları kapsamında tutulması ve muhafaza edilmesi gereken, 

incelenmek üzere istendiği zaman ibraz etme mecburiyeti bulunan defter ve belgeleri 

ibraz etmeyip vergi kaçakçılığı yapmak suçlarını düzenleyen Vergi Usul Kanunu'nun 

359. maddesine muhalefet kapsamına girdiği belirtildi. (“833 Trilyonluk Vergi 

Davası,” 2004) 

 

İmar Bankası ve Enron Şirketi’ne ait skandalların birbiriyle birçok benzer 

tarafları vardır. İki vakada da şirket yöneticileri kendi çıkarları adına kullanarak 

karlarını mevcut durumdan fazla göstermişlerdir. Bağımsız denetime tabi olan iki 

şirkette de bağımsız denetçiler tarafından bu durum görmezden gelinmiştir. Yine iki 

firma da giderleri azaltmak adına denetime tabi olmayan küçük şirketler kurarak 

giderleri bu şirketlerin üzerine yüklemişlerdir ve şirketleri karlı hale 

dönüştürmüşlerdir. Bu sayede kar payı dağıtabilecek konuma gelmişlerdir ve hisse 

senetleri değerlenmiştir. 

 

Hem ülkemizde yaşanan, hem denetim mekanizmasının en düzenli şekilde 

işlediği Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan benzer iki skandal, bize bağımsız 

denetimin önemini göstermiştir. Yolsuzluklar sonrasında şirket yöneticileri haksız 

kazanç sağlarken küçük yatırımcılar hem mağdur olmuş hem de zarara uğramıştır. 

Bununla birlikte gerçekleştirilen sahte işlemlerle devletten çok yüksek tutarlarda 

vergi kaçırdıkları görülmüştür. Bu olaylar sonrasında hem ABD’de hem de 

ülkemizdeki mevzuatlarda gerekli düzenlemeler yapılmıştır. 

 

Kayıt dışı ekonominin unsurlarından biri olan vergi kaçakçılığı ile bağımsız 

denetim birbiriyle ilişkili kavramlardır. Etkin bir bağımsız denetim mekanizması 

olan ülkelerde, denetime tabi olan şirketlerde muhasebe kayıtlarındaki her türlü hata 
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ve hile ve vergiyle alakalı tüm işlemler kontrol edildiği için vergi kaçakçılığına engel 

olabilmektedir. Bu da kayıt dışı ekonomiyi baskı altına alarak kayıtlı ekonomiye 

geçiş yapılmasını sağlayan etkenlerden biridir. 

 

Kayıt dışı ekonomi, ölçülebilmesi güç bir kavramdır. Çünkü aynı 

kurumlardan aynı veriler alınmış dahi olsa kayıtlı ekonomi ve kayıt dışı ekonomi 

birbiri içine geçmiş faaliyetlerden oluşmakta olduğu için net bir ayrım ve ölçüm 

yapılamamaktadır.  Ancak konusunda uzman kişilerin çalışmaları sonucu kayıt dışı 

ekonominin boyutları konusunda çeşitli araştırmalar yapılarak çeşitli sonuçlara 

ulaşılmıştır. 

 

Tablo 4.3. Ülkemizde Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü 

Yıllar Oran %  

1971 18,76 

1972 19.17 

1973 18.77 

1974 19,55 

1975 18,01 

1976 17,87 

1977 18,22 

1978 19,63 

1979 21,14 

1980 21.31 

1981 20.86 

1982 21.78 

1983 16,78 

1984 22,51 

1985 21,43 

1986 20,38 

1987 16,84 

1988 23,09 

1989 21,60 

1990 20.90 
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1991 23,62 

1992 22,97 

1993 24,06 

1994 28,53 

1995 31,29 

1996 22,77 

1997 26,13 

1998 29,87 

1999 26,79 

2000 24,73 

(Kaynak: Çetintaş, H. Ve Vergil, H. (2003). Türkiye'de Kayıt dışı Ekonominin 

Tahmini, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Nisan 2003 Erişim Tarihi: 05 Kasım2016 

https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rj

a&uact=8&ved=0ahUKEwjy8qiZ0JfQAhUCvBoKHQANDd0QFggdMAA&url=htt

p%3A%2F%2Fjournal.dogus.edu.tr%2Findex.php%2Fduj%2Farticle%2Fdownload

%2F182%2F198&usg=AFQjCNGUI10HYM8ubxECAUIcMuK2c14fnw&sig2=C2o

dkeWb-W_BYSSuY4ViKA&bvm=bv.137904068,d.bGg) 

 

Bu araştırma, para talebi yaklaşımıyla hesaplanan, kayıt dışı ekonominin 

kayıtlı ekonomiye oranlarını 1971 ve 2000 yılları arasındaki değişimini 

göstermektedir. Elde edilen oranlara bakıldığında yıllar itibariyle dalgalandığı ancak 

genel olarak oranın yükseldiği görülmektedir. 

 

Tablo 4.4. Ülkemizde Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü 

Yıllar Kayıt Dışı % 

1970 35,31 

1971 29,84 

1972 23,47 

1973 20,04 

1974 20,49 

1975 14,33 

1976 14,78 

1977 22,33 

https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjy8qiZ0JfQAhUCvBoKHQANDd0QFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fjournal.dogus.edu.tr%2Findex.php%2Fduj%2Farticle%2Fdownload%2F182%2F198&usg=AFQjCNGUI10HYM8ubxECAUIcMuK2c14fnw&sig2=C2odkeWb-W_BYSSuY4ViKA&bvm=bv.137904068,d.bGg
https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjy8qiZ0JfQAhUCvBoKHQANDd0QFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fjournal.dogus.edu.tr%2Findex.php%2Fduj%2Farticle%2Fdownload%2F182%2F198&usg=AFQjCNGUI10HYM8ubxECAUIcMuK2c14fnw&sig2=C2odkeWb-W_BYSSuY4ViKA&bvm=bv.137904068,d.bGg
https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjy8qiZ0JfQAhUCvBoKHQANDd0QFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fjournal.dogus.edu.tr%2Findex.php%2Fduj%2Farticle%2Fdownload%2F182%2F198&usg=AFQjCNGUI10HYM8ubxECAUIcMuK2c14fnw&sig2=C2odkeWb-W_BYSSuY4ViKA&bvm=bv.137904068,d.bGg
https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjy8qiZ0JfQAhUCvBoKHQANDd0QFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fjournal.dogus.edu.tr%2Findex.php%2Fduj%2Farticle%2Fdownload%2F182%2F198&usg=AFQjCNGUI10HYM8ubxECAUIcMuK2c14fnw&sig2=C2odkeWb-W_BYSSuY4ViKA&bvm=bv.137904068,d.bGg
https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjy8qiZ0JfQAhUCvBoKHQANDd0QFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fjournal.dogus.edu.tr%2Findex.php%2Fduj%2Farticle%2Fdownload%2F182%2F198&usg=AFQjCNGUI10HYM8ubxECAUIcMuK2c14fnw&sig2=C2odkeWb-W_BYSSuY4ViKA&bvm=bv.137904068,d.bGg
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1978 34,74 

1979 34,21 

1980 27,59 

1981 22,25 

1982 28,28 

1983 17,94 

1984 38,84 

1985 35,65 

1986 0,00 

1987 2,10 

1988 15,15 

1989 32,18 

1990 37,68 

1991 42,61 

1992 50,29 

1993 57,15 

1994 87,53 

1995 134,59 

1996 34,73 

1997 49,44 

1998 65,04 

1999 58,97 

2000 72,27 

2001 52,84 

2002 81,55 

2003 103,93 

2004 78,65 

2005 90,90 

(Kaynak: Akalın, G. ve Kesikoğlu F.  (2007). Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi Ve 

Büyüme İlişkisi, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 5, 2007. Erişim Tarihi: 

25 Aralık 2016, http://www.ijmeb.org/index.php/zkesbe/article/view/141 ) 

 

http://www.ijmeb.org/index.php/zkesbe/article/view/141
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Bu tabloda ise geliştirilmiş parasal oran yöntemiyle kayıt dışı ekonominin 

oranlarını göstermektedir. Yıllar içinde dalgalanmalar görülmekle beraber genel 

olarak kayıt dışı ekonomi oranı artış eğilimindedir. 

 

Bu iki çalışma sonrasında kayıt dışı ekonominin oranı 1970 ve 2005 yılları 

arasında zaman zaman çeşitli ölçüde azalışlar olmakla beraber genel anlamda kayıt 

dışı ekonominin boyutunun arttığını göstermektedir. 

 

Ülkemizde şirketler 1970’li yıllardan itibaren bağımsız denetim 

faaliyetlerinden yararlanmaya başlamışlardır.1987 yılında SPK tarafından ilk defa 

bankalara bağımsız denetim yapma zorunluluğu getirilmiştir. 1989 yılında ise halka 

açık şirketlere bağımsız denetim uygulama şartı getirilmiştir. 1990’lı yıllardan 

itibaren bağımsız denetimin işlevi daha iyi anlaşılmış ve zamanla bağımsız denetim 

faaliyetler daha da artmıştır. 

 

Bu açıdan yıllar itibariyle kayıt dışı ekonomi ve bağımsız denetim ilişkisini 

incelediğimizde, bağımsız denetimin zorunluluk olarak getirildiği yıllar olan 1987 ve 

1989 yıllarından sonra da kayıt dışı ekonomide artış olduğu gözlemlenmektedir. 

Ülkemiz açısından bakıldığında ise bağımsız denetimin, kayıt dışı ekonomi üzerinde 

oransal olarak çok fark yaratmadığı görülmektedir. Bağımsız denetimin artmasının 

kayıt dışı ekonominin önlenmesi açısından etkisi sınırlı kalmıştır. 

 

ABD ekonomisinde yaşanan muhasebe skandallarından ENRON olayı ve 

ülkemizdeki muhasebe skandallarından İmar Bankası olayı da aynı etkiyi 

göstermektedir. Enron firması ABD’deki düzenlemeler uyarınca düzenli bağımsız 

denetime tabi olan bir firmadır. İmar Bankası da 1987 yılında SPK tarafından yapılan 

düzenlemeler sonucu zorunlu bağımsız denetime tabi olan bir bankadır ve her yıl 

bağımsız denetim faaliyetlerini düzenli olarak yaptırmaktadır. Buna rağmen iki 

firmada da ortaya çıkarılan skandallar sonrasında yüksek oranda vergi kaçırdıkları 

tespit edilmiştir. Bu olaylarda bağımsız denetimin kayıt dışı ekonomi üzerindeki 

etkisinin beklenen düzeyde olmadığını göstermiştir. 
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SONUÇ 

 

Gelişen bilim ve teknolojiyle beraber ülkelerin ekonomileri birbirlerinden 

etkilenerek gelişim göstermişlerdir. Bilgi düzeyinin artmasıyla birlikte karmaşık 

yapıya dönüşümler başlayarak bilgileri doğrulama gereksinimi ortaya çıkmıştır. 

Kontrol işlemleri bu aşamadan sonra hızla önem kazanmaya devam etmiştir. 

İşletmelerin finansal tabloların kontrolü ise bağımsız denetim aracılığıyla 

yapılmaktadır. 

 

Denetim ve muhasebe kavramları ise birbiriyle ilişkili kavramlardır. 

Muhasebe, işletmelerin verilerini kullanarak finansal tabloların oluşturulma 

aşamasıdır. Denetim ise bu verilerin genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine 

uygunluğunun araştırıldığı aşamadır. Muhasebe denetim için kaynak sağlar, denetim 

ise muhasebe kayıtlarının kontrolünün yapılmasıdır. Kısacası iki kavram birbirinin 

tamamlayıcısı olmakla birlikte denetimsiz muhasebe, muhasebesiz denetim olmaz. 

Bağımsız denetim, bir işletme, teşebbüs ve birimin muhasebe işletmenin mali 

verilerinin kullanılarak düzenlenen finansal tablolarının, bağımsız denetçiler 

tarafından genel kabul görmüş muhasebe standartları ve mevzuata uygunluk 

açısından incelenerek rapor bağlanması sürecidir.  

 

Ülkemizde bağımsız denetim faaliyetleri çok eski tarihlere dayanmamaktadır. 

1987 yılına kadar denetimler vergi mevzuatları kapsamında yapılmaktaydı. Bu 

tarihten sonra öncelikle bankaların bağımsız denetime tabi olması standartları 

belirlenerek zorunlu hale getirildi. 1989 yılından itibarense halkı açık şirketlere 

bağımsız denetim yapma zorunluluğu getirildi. Ülkemizde bağımsız denetim 

çalışmalarını başlatan ve bağımsız denetim mevzuatını oluşturan kurum Sermaye 

Piyasası Kuruludur(SPK) 1989 yılında 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest 

Muhasebeci ve Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunun kabul 

edilmesiyle birlikte Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerle Yeminli Mali 

Müşavirlerle bağımsız denetim yapma yetkisi verilmiştir. Günümüzde ise bağımsız 

denetim Sermaye Piyasası Kanunu Kapsamında Bağımsız Dış Denetim, 3568 Sayılı 
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Kanun Kapsamında Bağımsız Dış Denetim, Bankalar Kanunu Kapsamında Bağımsız 

Dış Denetim olmak üzere üç kanunda açıklanmıştır. 

 

Bağımsız denetimin amaçları ve faydaları kısaca aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

 

 İşletmenin finansal tablolarını gerçeğe uygunluğunun denetlenmesi 

 Finansal tablolardaki hataların ve hilelerin tespit edilmesi 

 Finansal tablolardaki hataların ve hilelerin yapılmasının engellenmesi 

 Yapılan bağımsız denetim faaliyetinin işletme yönetiminin alacağı kararlara 

ışık tutması 

 Yatırımcıların kararlarına ışık tutması 

 Muhasebe kayıtlarının uluslar arası standartlara uyumunun sağlanması 

 İşletme ortaklarının hak ve çıkarlarının korunması 

 İşletmenin gelecekteki mali durumunu denetlenmesi 

 Güvenilir bilgiye ihtiyaç duyulması 

 

Bağımsız denetim bir süreçtir. Öncelikle müşteri seçimiyle başlar ve 

müşterinin iş kabul etmesiyle devam eder. Denetim sözleşmesi düzenlenerek müşteri 

ve bağımsız denetim firması tarafından imzalanır. Ardından denetimin planlanması 

safhasına gelerek denetim programı hazırlanır. Denetçiler tarafından bağımsız 

denetim yapılmak üzere kanıtlar toplanarak bağımsız denetim teknikleri uygulanır. 

Kanıtların incelenmesi sonrasında denetim sonuçlandırılır. Denetimin tamamlanması 

sonrasında rapor oluşturularak raporda denetçinin görüşü belirtilir. 

 

Kayıt dışı ekonomi, belgelere dayanmayan,  resmi kayıtlara alınmayan, 

devletten saklanarak denetlenemeyen ekonomik faaliyetleri kapsamaktadır. Bu 

faaliyetler devletin kayıtlı sisteminde var olmadıkları için vergi de 

alınamamaktadırlar. 

 

Kayıt dışı ekonomiyi boyutları açısından üçe ayırabiliriz. Bunlardan ilki yer 

altı ekonomisidir. Uyuşturucu, silah kaçakçılığı, rüşvet, hırsızlık, kumar oynamak 

gibi yasa dışı faaliyetler suretiyle elde edilen gelirler. Bu tür gelirlerin Gayri Safi 

Milli Hâsıla (GSMH) hesaplarına katılmaması gerekir çünkü bu tür faaliyetler 
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aslında hiç piyasada olmaması gereken faaliyetlerdir. Devlet tarafından vergi 

alınmaması aynı zamanda önlenmesi gerekir. 

 

Yarı kayıtlı ekonomi, bir diğer kayıt dışı ekonomi türüdür. Bu alandaki 

mükellef kayıtlıdır ancak bir kısım faaliyetlerini kayıtlı yapmakla birlikte bir kısım 

faaliyetlerini de kayıt dışında tutmaktadırlar. 

 

Hiç kayıtlara girmeyen ekonomi ise üçüncü kayıt dışı ekonomi türüdür. Bu 

alanda mükelleflerin, mükellefiyet kayıtları bulunmamaktadır. Bu alandaki 

faaliyetler yasalara aykırı değildir ancak vergi idaresinden ekonomik faaliyetler 

gizlenerek vergiye tabi olmadan faaliyetlerine devam etmektedirler. 

 

Kayıt dışı ekonominin en önemli sorunlarından biri de kara paradır. Kanunlar 

tarafından yasaklanan faaliyetlerin gizli bir şekilde gerçekleştirilmesi sonrasında elde 

edilen kazançlardır. Bu kazançlar çoğu zaman kayıtlı ekonomiye çeşitli yollardan 

aktarılmaktadır. Kara paranın aklanması dediğimiz bu olay yasalara göre suç teşkil 

etmekle birlikte kara paraya yasal bir görüntü vermek adına kimi zaman vergisi bile 

ödenmektedir. 

 

Kayıt dışı ekonomi denilince öncelikle düşünülen olumsuz taraflarıdır. Ancak 

kayıt dışı ekonominin olumsuz taraflarının dışında olumlu tarafları bulunmaktadır. 

Bunlar; 

 

 İstihdamı artırır 

 Büyüme oranını artırır 

 Ekonomiye canlılık sağlar 

 Kayıt dışı çalışan mükelleflere rekabet gücü kazandırır 

 Ekonomide ilave talep yaratır 

 Kaynak dağılımında etkinliği sağlar 

 

Kayıt dışı ekonominin olumsuz etkilerini de aşağıdaki şekilde açıklayabiliriz; 

 

 Vergi gelirini azaltır 

 Gelir dağılımda adaletsizlik yaratır 
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 Haksız rekabete yol açar 

 İstatistiklerde yanlışlık ortaya çıkarır 

 Ahlaki değerleri bozar 

 Sosyal güvenlik sisteminin etkinliği bozulur 

 Sendikal faaliyetleri zayıflatır 

 Dolarizasyona yol açar 

 Yabancı yatırımcının gelişini engeller 

 Enflasyon olduğundan daha yüksek görünür 

 Ab’ ye girme sürecinde olumsuzluk yaratır 

 Kaynakların verimsiz kullanılmasına neden olur 

 

Kayıt dışı ekonomi her ülkede farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır. Bu farkın 

sebebi her ülkenin kültürünün, ekonomik yapısının, sosyolojik yapısının birbirinden 

farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Kayıt dışı ekonomi oranı bazı ülkelerde az, 

bazı ülkelerde çok olmakla beraber genel olarak bütün ülke ekonomilerinde 

bulunmaktadır.  

 

Kayıt dışı ekonomiyi önlemek için devlet kurumları tarafından kanuni 

düzenlemeler yapılmalıdır. Kanuni düzenlemelerin piyasada etkin şekilde 

uygulanması en az kanun koyulması kadar önemlidir. Kayıt dışıyla mücadele etmek 

adına kayıt dışı ekonomiyi oluşturan nedenler iyice irdelenmelidir. Kişilerin vergi 

kaçırmadaki temel sebebi gelirlerini artırma isteği olmakla beraber bunun dışında 

kayıt dışını oluşturan etmenleri sekiz ana başlık altında inceleyebiliriz. 

 

1) Ekonomik Sebepler 

a) Küçük İşletmelerin Yaygınlığı ve Kurumsallaşma Sorunu 

b) Enflasyon 

c) Gelir Dağılımı Dengesizliği 

d) Elektronik Ticaretin Artması 

e) Yüksek İşgücü Maliyetleri 

f) Ekonomik İstikrarsızlık Ve Krizler 

g) Devletin Ekonomiye Müdahalesi ve Ekonomik Yasaklar 

h) Tarım Sektörünün Ağırlığı 

i) Yüksek Girdi Maliyetleri 
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j) İşsizlik 

2) Mali Sebepler 

a) Vergi Oranlarının Yüksekliği 

b) Vergi Sisteminin Karmaşıklığı 

c) Vergiye Karşı Direnç 

d) Muhasebe ve Müşavirlik Hizmetlerinin Yetersizliği 

e) Vergi Denetimleri 

f) Harcamaların Önemli Bir Kısmı Gider Yazılamaması 

g) Vergilendirme Ortamının Belirsizliği 

h) Vergi Afları  

i) İstisna ve Muafiyetler 

3) İdari Sebepler 

a) Yolsuzluk ve Rüşvetler 

b) Kurumlar Arası Koordinasyon Eksikliği ve Hantal Bürokrasi 

c) Vergi İdaresinden Kaynaklanan Sebepler 

4) Hukuki Sebepler 

a) Kanunların Sürekli Değişmesi 

b) Hamiline Belge Düzenleme 

c) Kanunların kolay ve açık olmaması 

5) Sosyal Sebepler 

a) Kırsaldan Kente Göç ve Nüfus Politikası 

b) Vergi Bilinci ve Vergi Ahlakı 

c) Toplumsal Baskı 

d) Yardım Programlarından Faydalanma 

e) Devlete Karşı Gelme İsteği 

6) Psikolojik Sebepler 

a) Güven Sıkıntısı ve Bilinçsizlik 

7) Siyasal Sebepler 

8) Teknolojik Sebepler 

 

Kayıt dışı ekonomi ölçülmesi güç bir kavramdır. Ölçmek adına çeşitli 

yöntemler bulunmuştur. Ancak ölçme aşaması aynı verilerle, aynı zaman 

aralıklarında yapılmış olsa bile her yöntemde farklı sonuçlar çıkmaktadır. Bunun esas 

sebebi kayıtlı ekonomiyle kayıt dışı ekonominin iç içe geçmiş olmasıdır. 
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Ülkemizde kayıt dışı ekonomi kavramı daha çok 1990’lı yıllardan itibaren 

bahsedilmeye başlanmıştır. Günümüze kadar çeşitli yöntemlerle kayıt dışı 

ekonominin boyutu ölçülmeye çalışılmış ve çok çeşitli sonuçlar ortaya çıkmıştır. Bu 

ölçümlerde kayıt dışı ekonominin Gayri Safi Milli Hasılaya oranı  (Kayıt dışı 

ekonomi/GSMH) % 1,5 ile 137,8 arasında değişen sonuç ortaya çıkmıştır. Ölçme 

yöntemleri sırasında bilgiler farklı kamu kurumlarından farklı yöntemlerle alındıkları 

için bu denli değişik rakamlar olduğu gözlemlenmektedir. Hesap Uzmanları Kurulu 

(HUK) tarafından 1998-2004 yılları arasında girdi-çıktı yöntemiyle kayıt dışı 

ekonominin boyutu ölçülmeye çalışılmıştır. Kayıt dışı ekonominin GSMH’ye 

oranının %26 ila 37 arasında olduğu görülmüştür.Kayıt dışı ekonomi oranı 2000 

yılında %26 olarak en düşük düzeyde ve 1998 yılında ise %37 olarak en yüksek 

düzeyde olduğu ölçülmüştür. Bu oranlara bakıldığında Türkiye’deki kayıt dışı 

boyutunun dünyada en yüksek olduğu ülkelerden biri olduğu görülmektedir. 

 

Ülkemizde kayıt dışıyla mücadele özellikle son yıllarda önem kazanmıştır ve 

çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler şu şekildedir; 

 

 E- fatura, E-haciz, E- defter, E-beyanname gibi elektronik uygulamaların 

gelmesiyle birlikte kayıtlar internet ortamına taşınmıştır. Böylelikle bu bilgilerin 

kamu kurumları tarafından denetlenebilirliği artmış mükelleflerin faaliyetlerini kayıt 

dışına çıkarma olanakları azalmıştır.  

 Mükelleflere vergi kimlik numaraları verilerek kontrol işlemleri 

kolaylaştırılmıştır. 

 Belirli bir meblağın üzerinde (8.000 TL) yapılan ödeme ve tahsilatlar PTT , 

banka ve finans kurumları kanalıyla yapılması uygulamasına gidilmiştir. 

 2004 yılında %33 olan kurumlar vergisi 2006 yılında % 20’ye düşürülerek 

verginin tabana yayılması sağlanmaya çalışılmıştır. 

 2007 senesinde Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı kurularak 

Türkiye’nin önde gelen büyük mükelleflerinin işlemleri hem kontrol altına alınmış 

hem de hızlandırılmaya çalışılmıştır. 

 Gelir İdaresi Başkanlığı’na bağlı vergi dairelerinde VEDOP adlı otomasyon 

programı kurulmuş böylece hem verimlilik artmış hem de mükellef kayıtları daha 

etkin biçimde kontrol edilebilir hale gelmiştir.  
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 Kayıt dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planları 2008-2010 ve 

2011-2013 hazırlanmış ve uygulamaya geçilmiştir.  

 Vergi İletişim Merkezi (VİMER) kurularak mükelleflere direk bilgi 

alabilecekleri bir birim oluşturulmuştur 

 Vergi Dairelerine KDVİRA sistemi getirilerek KDV iadesi alan mükelleflerin 

çapraz kontrolleri sağlanmıştır. 

 Maliye Bakanlığı bünyesindeki tüm vergi denetimi yapan birimler Vergi 

Denetim Kurulu adıyla birleştirilmiş böylece denetimdeki çok başlılık çözümleme 

yoluna gidilmiştir.  

 Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ile ilgili de bir takım düzenlemeler 

yapılmıştır. Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele (KADİM) projesi başlatılarak denetim 

faaliyetleri hızlandırılmış ve birçok kayıtsız çalışan kayıt altına alınmıştır.  

 5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun’la birlikte mükelleflere teşvikler yapılarak kayıtlı ekonomiye geçişleri 

sağlanmıştır.  

 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunuyla birlikte 

kayıt dışılığı engellemek adına yardımcı çalışmalar yapılmıştır. 

 Akaryakıt ürünlerinin tüketimi esnasında akaryakıt istasyonlarının 

pompalarına ödeme kaydedici cihazlar entegre edilmiş bu sayede satışı yapılan her 

akaryakıtın vergisinin sisteme dahil edilmesi sağlanmıştır. 

 Enerji sektöründe (LPG, petrol, elektrik ve doğal gaz) faaliyet gösteren 

işletmelere lisans alma mecburiyeti gelmiştir. 

 Sigaralarda ve alkollü içeceklerde ve kaçakçılığı önlemek amacıyla bandrollü 

ürün izleme sistemi kurulmuştur. 

 E-devlet uygulamalarının yaygınlaştırılmıştır. 

 Fikri mülkiyet haklarının korunmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır. 

 Tütün Mamulleri Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı hazırlanarak 

piyasadaki kayıt dışılığın önüne geçilmesine yönelik düzenlemeler yapılmıştır. 

 

Tüm bu önlemler alınmasına rağmen kayıt dışı ekonomi konusunda istenilen 

noktaya gelinememiştir. Ülkemizde kaçırılan vergiler ne kadar engellenebilirse 

devlet açısından vergi gelirlerindeki artış o boyutta olacaktır. Kayıt dışı ekonomi 

sorununu çözmek adına ekonomik sistemde aşağıda belirtilen çalışmalar yapılabilir; 
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 İstihdam Üzerindeki Vergi Baskısının Azaltılmalı 

 Enflasyonla, İşsizlikle ve Yoksullukla Mücadele Edilmeli 

 Vergi Oranları Düşürülmeli 

 Servetteki Artışın Kaynağının Sorulmalı 

 Vergi Kanunları Anlaşılabilir, Sade ve Açık Olmalı ve Vergi Mevzuatı Çok 

Sık Değiştirilmemeli 

 Basit Usul Kaldırılmalı Ya Da Kapsamı Daraltılmalı 

 Gider Yazılabilecek Harcamaların Kapsamının Genişletilmeli 

 Vergi Cezalarında Yeniden Düzenleme Yapılmalıdır 

 Tarım ve Hizmet Sektörünün Belgelendirilmesine Yönelik Çalışmalar 

Yapılmalı 

 Vergi Denetimlerinin Etkinliği Artırılmalıdır 

 Dolaylı ve Dolaysız Vergilerin Dengesi Sağlanmalı 

 Vergi Affı Kontrol Altına Alınmalı  

 Vergi İstisnalarına Düzenleme Yapılmalı 

 Uzlaşma Müessesesi Amacına Uygun Hale Getirilmeli  

 Kurumlar Arası Koordinasyonun Sağlanmalı 

 Gelir İdaresi Yeniden Yapılandırılmalı 

 Çalışanların Özlük Hakları İyileştirilmeli 

 Kamusal Kaynakların israf Edilmediği inancının Yerleştirilmeli 

 Köyden Kente Göçü Azaltacak Tedbirler Alınmalı 

 İdare Ve Mükellef İlişkileri Güçlendirilmeli 

 Vergi Bilinci Ve Ahlakının Yerleştirilmeli 

 Baskı Gruplarının Etkisinde Kalınmamalı 

 Kredi Kartı Kullanımı Arttırılmalı 

 Elektronik Ticaret ile İlgili Vergisel Düzenlemeler Artırılmalı  

 İşletmeleri Kuranlar, Denetleyenler Ve Yönetenler İçin Şartlar Aranılmalı 

 Hamilinelik Müessesesi Kaldırılmalı 

 

Kayıt dışı ekonominin önlenebilmesi adına denetim faaliyetleri büyük önem 

taşımaktadır. Maliye Bakanlığı tarafından yapılan denetim faaliyetleri sonucu kayıt 
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dışı mükellefler ve kayıtlı mükelleflerin kayıt dışı işlemleri tespit edilerek kayıtlı 

ekonomiye geçişi sağlanmaktadır. 

 

Türkiye’de yapılan çalışmalar sonucu kayıt dışı ekonominin zaman içerisinde 

dalgalanmasına rağmen artış eğiliminde olduğu tespit edilmiştir. Bağımsız denetim 

faaliyetlerine ülkemizde 1970’li yıllarda başlanmıştır. Yurt dışı firmalarıyla 

yürütülen ekonomik faaliyetlerin bir sonucu olarak bağımsız denetim yaygınlaşmaya 

başlamış, 1987 yılında SPK tarafından bankalara bağımsız denetim zorunluluğu 

getirilmiştir. 1989 yılında ise halka açık şirketlere bağımsız denetim zorunluluğu 

getirilmiştir. 1990’lı yıllardan itibarense bağımsız denetimin önemi giderek artmış 

olup ülkemizdeki bir çok firma bağımsız denetim faaliyetlerinde yer almaktadır. 

 

Bu açıdan baktığımızda 1970‘li yıllardan itibaren Türkiye’deki bağımsız 

denetim yapan ve yaptıran şirketler arttığı halde kayıt dışı ekonomi rakamlarında da 

bir artış olduğunu araştırmalardan görmekteyiz. Kayıt dışı ekonominin kayıtlı 

ekonomiye aktarılması aşamasında bağımsız denetimin bir katkısı olduğunu 

söyleyebiliriz. Ancak kayıt dışı ekonominin giderek artan boyutundan da 

görülmektedir ki bağımsız denetimin kayıt dışı ekonomi üzerindeki olumlu etkisi 

sınırlı şekilde kalmaktadır.  

 

ABD ekonomisinde yaşanan muhasebe skandallarından ENRON olayı ve 

ülkemizdeki muhasebe skandallarından İmar Bankası olayı da aynı etkiyi 

göstermektedir. Enron firması ABD’deki düzenlemeler doğrultusunda düzenli 

bağımsız denetime tabi olan bir firmadır. İmar Bankası da 1987 yılında SPK 

tarafından yapılan düzenlemeler sonucu zorunlu bağımsız denetime tabi olan bir 

bankadır ve her yıl bağımsız denetim faaliyetlerini düzenli olarak yaptırmaktadır. 

Buna rağmen iki firma da ortaya çıkarılan skandallar sonrasında yüksek oranda vergi 

kaçırdıkları tespit edilmiştir. İmar Bankası’nın 833 trilyon 157 milyar 272 milyon 

lirayı bulmuştur. Bu olaylarda bağımsız denetimin kayıt dışı ekonomi üzerindeki 

etkisinin beklenen düzeyde olmadığını göstermiştir. 

 

Yapılan çalışmalar sonucunda bağımsız denetime tabi olan şirket sayısı arttığı 

halde kayıt dışı ekonomi oranında da artışı olduğu ve bağımsız denetim yapan 

firmaların da büyük oranda vergi kaçırabildikleri, Enron ve İmar bankası olaylarında 
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görülmüştür. Bağımsız denetimin kayıt dışı ekonomiye etkisinin kısıtlı kalması 

sonucu ise aşağıda belirtilen sebeplerden kaynaklanabilmektedir: 

 

 Büyük ölçekli firmalar bağımsız denetim faaliyetleri içinde yer almaktadır. 

Ancak Türkiye ekonomisinin yaklaşık %94 ‘ü küçük ölçekli işletmelerden 

oluşmaktadır. Dolayısıyla büyük oranda bağımsız denetim faaliyeti kapsamında 

olmayan firmalardan oluşan bir ekonomik yapı olduğu için bağımsız denetim 

etkinliğini tam anlamıyla gösterememektedir. 

 Kayıt dışı ekonominin birden fazla değişkenden etkilenmektedir. Bunun için 

bağımsız denetim faaliyetlerinin kayıt dışı ekonomi üzerindeki etkisinin 

görülebilmesi sınırlı ölçüde olmaktadır. 

 Denetlenen işletmenin baskısı sonucu denetimin kapsamının kısıtlı 

kalabilmektedir. 

 Denetçinin mesleki şüphesinin eksik olduğu durumlarda denetçiler işletmenin 

finansal tablolarındaki olumsuzlukları tespit edememektedir. 

 Denetçinin maddi ya da manevi bir çıkar elde etmesi sonucu denetlediği 

işletmeyi olduğundan iyi gösterme çabası bulunabilir. 

 

Sonuç olarak, bağımsız denetçiler tarafından gerçekleştirilen bağımsız 

denetim sırasında işlemenin finansal tablolarının mevzuata uygunluğunu 

denetlenerek hata ve hilelerin ortaya çıkarılması, işletmenin gelecekteki finansal 

durumunun tahmin edilmeye çalışılması ve mevcut durumunun güvence altında olup 

olmadığını kontrol ederek işletme yönetimine gerekli öneri ve bilgileri vermesi 

sağlanmaktadır. Bununla birlikte bağımsız denetimin farklı bir ayağı daha vardır. 

Bağımsız denetim faaliyetleri işletmenin finansal tablolarının gerçeğe uygunluğunu 

araştırması bakımından kayıt dışı ekonomiyi önlemesi adına olumlu bir etkisinin 

bulunduğu anlaşılmaktadır. Ancak hem bağımsız denetim hem de kayıt dışı 

ekonomideki çeşitli etkenler sonucunda bağımsız denetimin, kayıt dışı ekonomi 

üzerindeki etkisinin sınırlı kaldığı görülmektedir.  
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