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KAYIT DIfiI EKONOM‹YLE MÜCADELEYE YÖNEL‹K ÇÖZÜM
ÖNER‹LER‹
E¤er bir durum sorun olarak kabul ediliyor ve ortadan kald›r›lmak isteniyorsa,
baflar›ya ulaflmak, ona sebep olan ve besleyip gelifltiren sebepleri ortadan kald›rmakla mümkün olur. Sebeplerin aynen sürdü¤ü bir durumda, sonuç olarak ortaya ç›km›fl durumu de¤ifltirmek mümkün olmaz. ‹flte, kay›t d›fl› ekonomi ile mücadelede de temel anlay›fl bu olmal› ve mücadeleye yönelik stratejiler bu ba¤lamda gelifltirilmelidir.
Her sistemde, her dönemde, her ülkede az yada çok bulunmufl olan kay›t d›fl›
ekonomi, bir taraftan ulusal (içsel faktörlerin) di¤er taraftan d›flsal faktörlerin etkisi alt›nda ortaya ç›k›p geliflmektedir. Kay›t d›fl› ekonomiyi etkileyen ulusal
faktörler, her ülkenin kendi tarihsel koflullar›nca flekillenerek uzun y›llar boyunca o ülkenin; siyasal, mali, ekonomik ve sosyal özelliklerini oluflturan ülkeden
ülkeye farkl›l›k gösterebilen faktörlerdir. Ancak, küreselleflmenin etkisi ile dünya ülkeleri sadece ekonomik ve mali anlamda de¤il, iletiflim kanallar› ve biliflim
teknolojilerinde meydana gelen de¤iflmeler sebebiyle kültürel ve sosyal anlamda da di¤er ülkelerden etkilenmektedirler. Nitekim, küreselleflen dünya ekonomisi ile entegre olmak isteyen ülkeler, bir taraftan ekonomilerini d›fla açabilmek
için küreselleflmenin gereklerine uygun olarak ekonomik ve mali düzenlemeler
yaparlarken, vatandafllar› da bir tak›m ülkelere has sosyal ve kültürel yaflam›n
özelliklerini yans›tan motifleri k›sa zamanda ö¤renip, kendi kültürlerinin ve sosyal yaflamlar›n›n birer parças› haline getirmektedirler. Bu bak›mdan, günümüzde sadece ekonomik de¤il sosyal, kültürel ve siyasal küreselleflmeden bahsedilirken, yine küresel bir sorun olan kay›t d›fl› ekonominin sadece ulusal düzeyde
mücadele ile tamamen yok edilebilece¤ini düflünmek pek gerçekçi görünmemektedir. Bununla beraber, d›flsal faktörlerin etkisinden kurtulmak ad›na, d›fla
kapal›l›¤› savunmak ta mümkün de¤ildir.
Bunlar›n yan› s›ra, 1950’lerde bu sorunu fark edip ilgilenmifl ve pek çok ekonomik, mali ve sosyal sorunlar›n› halletmifl olduklar› halde, geliflmifl ülkelerde dahi hala %16’larda kay›t d›fl› ekonominin var oldu¤u bilindi¤ine göre, 2004 y›l›
itibar›yla %107.3 olan kay›t d›fl› ekonomi ile mücadelede hedefin “kay›t d›fl›
ekonomiyi tamamen yok etmek” yerine “geliflmifl ülkeler seviyesine indirmek” fleklinde belirlenmesi daha gerçekçi olacakt›r.
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Dünya ekonomisindeki geliflmelerin önüne geçmek mümkün olmad›¤›na ve d›fla aç›k ekonomi ile küreselleflen dünya ekonomisi ile eklemleflme tercihi yap›lm›fl oldu¤una göre, konunun bu boyutu ile ilgili yap›labilecek olan; kay›t d›fl›
ekonomiyi gelifltirici faktörler üzerindeki d›flsal etkileri minimize edecek önlemleri almak ve özellikle uluslar aras› anlaflmalar yaparken ülke ekonomisini d›flsal faktörlerin etkisine çok fazla sokacak taahhütlere girmemeye gayret etmektir.
D›flsal faktörlerin etkisi bir yana, kay›t d›fl› ekonomi ile mücadelede as›l üzerinde durulmas› gereken, o ülkenin kendi tarihsel koflullar›nca flekillenmifl
ekonomik, mali, siyasal ve sosyal yap›s›nda yer al›p kay›t d›fl› ekonomiyi do¤urup gelifltirici özellikler tafl›yan çeflitli unsurlar›n tespit edilmesi ve bunlar› kay›t d›fl› ekonominin bir dinami¤i olmaktan ç›karmak için nelerin yap›labilece¤ine karar verilmesidir. Bu konuda yap›lacak do¤ru tespitler, ve bu
do¤rultuda yap›lacak olanlar k›sa zamanda büyük mesafeler kat edilmesini sa¤layacakt›r.
1. Siyasal Alanda Yap›lmas› Gerekenler
Kay›t d›fl› ekonominin sebeplerinden bahsedildi¤inde ilk olarak dile getirilenler
hep vergisel faktörler olmufltur. Vergi oranlar›n›n yüksekli¤i, vergi yükü da¤›l›m›ndaki adaletsizlik … gibi. Oysa içsel faktörlerden siyasal faktör, gerek kay›t
d›fl› ekonominin ortaya ç›kmas›nda gerekse mücadele ile ortadan kald›r›lmas›nda pek söz edilmeyen ancak en önemli olan faktördür. Zira, bir ülkede, kay›t d›fl› ekonomiye sebep olan iktisadi, mali ve sosyal alanlarda belli politikalar do¤rultusunda hangi tür uygulamalar›n yap›laca¤› konusunda karar alanlar siyasilerdir. Kay›t d›fl› ekonomiyi kontrol alt›na alarak hacmini azaltacak yöndeki tedbirlerin al›nmas› ve uygulanmas› da siyasilerin bu yöndeki isteklerince ba¤l› olaca¤› için, politikac›lar›n kay›t d›fl› ekonomi ile mücadele konusundaki kararl›l›¤›
ilk belirleyici olacakt›r. Siyasilerin kay›t d›fl› ekonomiyle mücadele istek ve kararl›l›¤› olmad›kça ve kararl›l›k orta ve uzun vadede devam etmedikçe kay›t d›fl› ekonomi ile mücadelede baflar›l› olmak mümkün olmaz.
Türkiye’de siyaset hayat›n›n aktörü ve özellikle de hükümet durumunda olanlar,
boyutu ve olumsuzlar› bu çal›flmada ayr›nt›l› olarak ortaya konulan kay›t d›fl›
ekonomiyle mücadeleyi, ülkenin ekonomik ve siyasal ba¤›ms›zl›¤› ve sosyal bar›fl›n devam›n›n uzun vadede sürdürülebilmesi ile geliflmifl ülkeler seviyesindeki refah ve güvencenin vatandafllara sunulabilmesi ad›na birinci mesele olarak
kabul edip, bu yönde yap›lmas› gerekenlerden üstlerine düflenleri ivedilikle yerine getirmelidirler. Zira, hükümetler bu konuya sahip ç›k›p, kay›t d›fl› ekonomiyi azaltacak tedbirleri al›p uygulamad›kça ve muhalefet durumunda olanlar bu
konu ile ilgili hükümet üzerinde bask› oluflturmad›kça kay›t d›fl› ekonomi ile
mücadele etmek mümkün olmaz.
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Hükümet olanlar›n veya siyasal karar alma mekanizmas›nda yer alan di¤er aktörlerin, siyasal süreçte seçmenlerin oylar› ile belirlendi¤i düflünüldü¤ünde, halk›n siyasiler üzerinde kay›t d›fl› ekonominin kayda al›nmas› yönünde oluflturacaklar› siyasi talep ve bask›n›n da, bu konuda önemli bir belirleyici oldu¤u görülmektedir. Bu sebeple, kay›t d›fl› ekonominin ekonomik, sosyal ve siyasal
alanda meydana getirdi¤i olumsuzluklar veya tahribatlar halka anlat›larak, kay›t
d›fl› ekonominin k›sa vadeli kazançlar sa¤lasa da uzun vadede kiflisel ve ulusal
alanda ciddi kay›plara sebep olaca¤› konusunda bilinçlendirilmeleri oldukça
önemlidir. Halka, k›sa vadeli ç›karlar› ile çeliflse de uzun vadeli ç›karlar ad›na,
kay›t d›fl› ekonomi ile mücadele edilmesi gerekti¤i düflüncesi benimsetilmelidir.
Kay›t d›fl› ekonomi ile mücadele edilmesi konusunda istekli olan toplumun deste¤i ve yine kay›t d›fl› ekonomiyle mücadeleyi öncelikli hedefleri aras›nda belirlemifl olan siyasi irade, kay›t d›fl› ekonomiyi beklenen seviyelere indirebilir.
Kay›t d›fl› ekonomi ile mücadelede günden geceye baflar› elde etmek mümkün
de¤ildir. Uzunca bir dönem, sab›rla, bu do¤rultuda uygulamaya konulmufl olan
tedbirlerin kararl›l›kla sürdürülmesi gerekir. Bu ba¤lamda, kay›t d›fl› ekonomiyi
kayda almak için k›sa dönemde ve uzun dönemde elde edilecek baflar›lara ihtiyaç vard›r. Kay›t d›fl› ekonomiyi yaratan mali faktörlerle ilgili düzenlemeler, uygun yasalar ç›kart›larak, k›sa dönemde yap›labilir. Ancak mükelleflerin vergiye
uyumu k›sa dönemde sa¤lanamaz. Mükelleflerin vergiye uyumunu sa¤layacak
tedbirler uzunca bir zaman kararl›l›kla uyguland›¤› takdirde sonuç al›nabilir. ‹flsizli¤i azaltmak üzere yat›r›mlar› teflvik edici önlem uygulanabilir, ancak yat›r›mlar›n gerçekleflmesi ve buna ba¤l› istihdamda art›fl zaman al›r.
Kay›t d›fl› ekonominin, siyasal, mali, ekonomik ve sosyal dinamikleri oldu¤undan ve kay›tl› ekonomiye geçifl için bu alanlarda kay›t d›fl› ekonominin geliflmesine uygun zemin oluflturan unsurlar› kald›rmak gerekti¤inden genel olarak defalarca bahsedildi. fiimdi kay›tl› ekonomiye geçifl için söz konusu alanlarda daha spesifik olarak yap›lmas› gereken fleyler üzerinde durulacakt›r.
2. Mali Alanda Yap›lmas› Gerekenler
Kay›tl› ekonomiye geçiflte mali alanda yap›lacaklar esas itibar›yla kay›t d›fl› ekonominin beyan d›fl› k›sm›n› azaltmaya yönelik tedbirlerden oluflacakt›r. Beyan
d›fl› ekonomiyle mücadelede öncelikle mükelleflerinin vergiye uyumunun artt›r›lmas› hedeflenmelidir. Zira, Türkiye’de mükelleflerin vergiye uyumu oldukça
düflük düzeydedir. Bu durum, gelir vergisi has›lat›n›n %90’lara varan k›sm›n›n
stopaj yöntemi ile elde edilmifl olmas›ndan ve gelir vergisi ve kurumlar vergisi
fiili oranlar›n›n kanuni orana göre çok düflük düzeyde olmas›ndan anlafl›lmaktad›r. O halde mali alanda öncelik verilmesi gereken konu mükellefin vergiye
uyumunu artt›rmakt›r.
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2.1. Mükelleflerin Vergiye Uyumu Artt›r›lmal›d›r
Vergiye gönüllü uyumun artt›r›lmas›, uyumsuzlu¤a sebep olan unsurlar›n ortadan kald›r›lmas› ile mümkündür. Türkiye’de vergiye uyumu azaltan ve kay›t d›fl› ekonomik faaliyetleri geniflleten unsurlar aras›nda;
- gelir ve kurumlar vergisi ile katma de¤er vergisi oranlar›n›n mükelleflerce yüksek olarak kabul edilmesi,
- vergi yükü da¤›l›m›ndaki adaletsizlik,
- kamu hizmetlerinin miktar ve kalitesinden memnuniyetsizlik ve devletin vergi
olarak elde etti¤i kaynaklar› israf etti¤i düflüncesi ile kamu harcamalar›n›n etkinsizli¤ine dair genel kabul,
- vergi aflar›,
- vergi mevzuat›nda s›kça meydana gelen de¤ifliklikler,
- vergilemenin mali amac›n›n kavranamam›fl olmas›, say›labilir.
2.1.1. Vergi Oranlar› Düflürülmelidir
Türkiye’de uygulan›lan gelir, kurumlar ve katma de¤er vergisi oranlar›, AB’ye
üye ülkelerde uygulan›lan oranlar›n ortalamas› ile k›yasland›¤›nda yüksektir.
Her ne kadar vergi oranlar›n›n yüksekli¤i ile vergi kaçakç›l›¤› aras›nda birebir
iliflki yoksa da, vergi kaçakç›l›¤›n› vergi oranlar›n›n yüksekli¤inden ziyade vergi denetim oranlar›n›n düflüklü¤ü ve vergi cezalar›n›n vergi oranlar›na göre düflük olmas› belirliyorsa da, Türkiye’de mükelleflerin vergileme alg›lay›fllar›n›
belirlemeye yönelik yap›lm›fl anket çal›flmalar›n›n tümünde ankete kat›lanlar›n
çok önemli bir k›sm›n›n vergi oranlar›n›n yüksekli¤i konusunda hemfikir oldu¤undan hareketle, Türkiye’de vergilemenin ekonomik s›n›r›na gelinmifl olmasa da
kay›tl› ekonomide mali ve psikolojik s›n›r›na gelinmifl oldu¤u anlafl›lmaktad›r.
Türkiye’de kay›tl› ekonomi üzerindeki vergilemenin mali ve psikolojik s›n›rlar›na gelindi¤i düflüncesiyle, vergi oranlar›n› düflürücü tedbirleri uygulamak
gerekir. Ancak, oranlar düflürülürken sistemin eskisine göre daha adil bir yap›ya kavuflturulmas› için gerekli olan tedbirlere de yer verilmelidir. Vergi oranlar›nda yap›lacak indirimler ile vergi yükünü adil da¤›tmaya yönelik vergi tarifesinde gerçeklefltirilen de¤ifliklikler uygulamaya geçirilmeden önce halka anlat›lmal›d›r. Böylece, vergi sisteminin bir taraftan vergi yükünü azalt›c› di¤er taraftan da adil da¤›t›c› bir yap›ya kavuflturuldu¤u konusu uzunca müddet gündemde tutulmal›d›r. Bu flekilde, uzunca y›llar toplumda vergi oranlar›n›n yüksek
ve vergi yükünün adaletsiz da¤›t›ld›¤›na dair oluflmufl genel inanç de¤ifltirilmeye çal›fl›lmal›d›r.

214

Yedinci Bölüm - KAYIT DIfiI EKONOM‹YLE MÜCADELEYE YÖNEL‹K ÇÖZÜM ÖNER‹LER‹

Daha adil bir vergileme yapabilmek ad›na gelir vergisi tarifesinde;
- Gelirin y›ll›k belli bir tutar› vergi d›fl›nda tutulmal›, baflka bir deyiflle en az geçim indirimi uygulamas›na geçilmelidir.
- ‹lk dilime uygulan›lan oran % 15’den fazla olmamal›d›r.
- Di¤er taraftan dilim say›s› art›r›lmal›, böylelikle artan oranl› tarifeye tabi tutulan gelirin uzunlu¤u artt›r›lmal›, tarifede son dilime giren ve bu sebeple düz
oranl› vergilemeye konu olan gelir miktar› azalt›lmal›d›r.
- Son dilime uygulan›lan oran % 35’i aflmamal›d›r.
- Dilim aral›klar› ve oranlar›n artma oran› dar olmal›d›r. Böylelikle ortalama vergi oran› ile marjinal vergi oranlar› birbirlerine yaklaflt›r›lmakla beraber
yatay ve dikey adalet ilkelerine uygun vergileme de ayn› anda gerçeklefltirilmifl
olur.
Gelir vergisi tarifesinde bu flekilde yap›lacak de¤ifliklik, çok düflük gelir elde
edenlerin vergi d›fl›nda b›rak›lmas›n› sa¤lar. Böylece, hangi tür faaliyetle u¤rafl›rsa u¤rafls›n baflka bir deyiflle gelir vergisine tabi gelir unsurlar›ndan hangisini elde ederse etsin, bir takvim y›l› boyunca belli bir gelirin alt›nda gelir
elde etmifl olanlar›n tümünden vergi al›nmayarak, hem eflitlik ilkesi bozulmam›fl, hem de sosyal adaleti sa¤lay›c›, ödeme gücü anlay›fl›na dayal› bir
vergileme yap›lm›fl olur. Bu ayr›ca, düflük gelirli kiflilere al›nmayan vergi
kadar bir gelir aktar›m› yap›lmas› sonucunu do¤urur, ki bu durum, bu gruptaki kiflilerin enformel ekonomi kat›l›mc›s› olmalar›n› bir ölçüde azalt›r. Bu flekildeki bir vergileme ile bir taraftan da yüksek gelirlilerin marjinal ve ortalama
vergi oranlar› düflürülmüfl ve böylelikle geliri beyan etmemenin sa¤layaca¤› fayda azalt›lm›fl olur.
Kurumlar vergisinde, Belçika ve Hollanda’da uyguland›¤› gibi artan oranl› vergilemeye gidilerek, ilk dilime %15 gibi düflük oran›n son dilime %30’u aflmayacak bir oran›n uygulanmas› kurumsallaflma üzerinde olumlu etki yarat›p kurumlar›n vergilendirilmesinde de yatay ve dikey adalet ilkelerinin gerçekleflmesini
sa¤layarak kay›t d›fl› ekonomiyle mücadelede güç kazand›r›r.
Katma de¤er vergisinde %18’lik oran›n düflürülmesi sat›n alma gücünü artt›r›c›,
KDV pazarl›klar›n› azalt›c› etki yarat›p, gelir vergisinde de güvenli¤i sa¤layacakt›r.
2.1.2. Sosyal Güvenlik Yükümlülüklerinin Getirdi¤i Yük Azalt›lmal›d›r
Özel sektörde iflverenler ile çal›flanlar aras›nda ücret pazarl›¤› net ücret üzerinden yap›ld›¤› için sosyal güvenli yükümlülüklerin maliyeti önemli ölçüde iflve-
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renin üstünde kalmaktad›r. Sosyal güvenlik yükümlülüklerinin getirdi¤i yükün
yüksekli¤i iflverenleri kay›t d›fl› istihdama veya ücretleri düflük göstermeye itti¤i için, kay›t d›fl› istihdam yaratmakta, bu da kay›t d›fl› ekonomiyi gelifltirmektedir. Türkiye’de geliflmifl ülkelere göre oldukça yüksek oranda olan bu yükümlülüklerin getirdi¤i yükün azalt›larak istihdam maliyetlerinin düflürülmesi, sigorta teftifllerinin de artt›r›lmas› ile desteklendi¤inde kay›t d›fl› ekonominin azalt›lmas›nda oldukça önemli bir ifllevi yerine getirecektir.
2.1.3. Genellik ‹lkesine Uygun Vergileme Yap›lmal›d›r
Bunun gerçekleflmesi için;
- Bütün seçmenlerin beyanname vermesi sa¤lanmal›d›r,
- Gelir vergisine tabi gelir, net art›fl teorisine göre tan›mlanmal›d›r.Yani bir kiflinin belli bir dönemde tüketim ve tasarrufuna kaynak teflkil eden her türlü gelir, verginin konusu edilmelidir.
- Sosyal ve ekonomik anlamda gerçek faydas› olmayan tüm vergi istisna ve
muafiyetliklerine son verilip genellik ilkesine mümkün oldu¤unca uygun bir
vergileme yap›lmal›d›r.
- Bütün gelirler gerçek usule göre vergilendirilmelidir. Gerçek usulün d›fl›nda
hiçbir yöntem (Götürü/Basit) uygulanmamal›d›r. Muhasebeci tutamayacak
olanlara, devlet muhasebeci tayin etmelidir.
- ‹ndirilebilecek giderler hususu, mükelleflerin ihtiyaçlar› do¤rultusunda yeniden ele al›nmal›d›r.
- Vergi aff› kesinlikle uygulanmamal›d›r. Vergi aff› uygulanmayaca¤› yönündeki kararl›l›k s›kça ifade edilerek af beklentisi k›r›lmal›d›r.
- Katma De¤er Vergisinin etkin uygulanabilmesinde oto kontrol sa¤lay›c› “özel
gider indirimi” müessesesi kapsam›na al›nan harcama türleri geniflletilmeli ve
ayl›k iade yoluna gidilmelidir.
2.1.4. Vergi Kaç›rma Olanaklar› Azalt›lmal›d›r
Vergi denetim oran› ve vergi ceza oranlar› taraf›ndan belirlenen vergi kaç›rma
olanaklar›n›n azalt›lmas› bir taraftan çok düflük düzeyde olan vergi denetimlerinin artt›r›lmas› di¤er taraftan vergi kaç›rm›fl olanlara cayd›r›c› cezalar›n uygulanmas› ile mümkündür. Bu sebeple, öncelikle vergi denetimlerinin etkin bir flekilde yap›lmas› gerekir. Bunu sa¤layabilmek için flunlar yap›lmal›d›r;
- Maliye Bakanl›¤›’na ba¤l› tek bir “Vergi Denetim Kurumu” oluflturulmal›d›r.
- Denetim eleman› say›s› artt›r›lmal›d›r.
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- Bu kurumdaki denetçilere yüksek maafl ve genifl sosyal haklar tan›nmal›d›r.
- Denetim elemanlar›na, y›l sonu itibar›yla, y›l boyunca tespit ettikleri ve kesinleflmifl matrah üzerinden hesaplanan verginin, belli bir oran›, fleklinde prim verilerek mesleki motivasyon artt›r›lmal›d›r.
- Tamamen kay›t d›fl› çal›flanlar› tespit etmek üzere “özel timler” oluflturulmal›
ve bunlar›n kay›t d›fl› faaliyette bulunanlar› ortaya ç›kar›p kay›t alt›na alabilmeleri için gerekli yetkiler yasal düzenlemeler yap›lmal›d›r.
Bir taraftan vergi denetimi etkin hale getirilirken di¤er taraftan vergi kaç›ranlara uygulanabilir düzeydeki ancak vergi kaç›rma maliyetini faydas›n›n üstünde tutacak seviyedeki cezalar düzenlenmeli ve uygulanmal›d›r.
K›saca, vergiye uyumu artt›rmak ad›na en az geçim indirimine geçilip vergi
oranlar› indirilirken, vergi yükü da¤›l›m›nda adaletsizlik yaratan tüm istisna ve
muafiyetliklerin kald›r›lmas›, tüm mükelleflerin gerçek usulde ve artan oranl› tarifeye göre vergilendirilmesi sa¤lan›rken, bu düzenlemelerin, vergi kaç›rma olanaklar›n› azaltacak tedbirler ile desteklenmesi ve bütün bu düzenlemelerin efl
anl› olarak uygulamaya geçirilip, uygulama öncesi, de¤iflikliklerin vergi yükünü hafifleten ve adil yük da¤›l›m›n› sa¤layan yönlerinin vatandafllara iyice anlat›lmas› da vergiye uyumu sa¤lamak konusundaki baflar›n›n artmas› bak›m›ndan
gereklidir.
2.1.5. Vergi Mevzuat› S›k De¤ifltirilmemeli, Vergi Yasalar› Aç›k, Sade,
Anlafl›l›r Olmal›d›r
Vergi yasalar›nda s›kça yap›lan de¤ifliklikler mevzuat› karmafl›klaflt›rmakta, mükellefler bir yana uzmanlar›n dahi kafas›n› kar›flt›rmakta, bu durum bir taraftan
vergi bilincine di¤er taraftan ve vergiye uyumuna zarar vermektedir. Vergi yasalar›n›n yap-boz tahtas›na dönüfltürülmemesi ve çok faydal› ve gerekli oldu¤una inan›lmad›kça de¤iflikliklere gidilmemesi vergiye uyumu artt›rmak aç›s›ndan
gereklidir.
2.1.6. Vergilemenin Mali Amac› Kavrat›lmal›d›r
Mükelleflere, ödedikleri vergilerin kamu hizmeti olarak kendilerine geri döndü¤ü, bu sebeple daha iyi kamu hizmeti için vergilerin tam ve zaman›nda ödenmesi gerekti¤i anlat›lmal›d›r. Mükelleflerin vergiyi sadece bir yük olarak görmeleri, önemli ölçüde vergilemenin mali amac›n› kavramam›fl olmalar›ndan kaynaklanmaktad›r. Devletin hangi kamu hizmetlerinin üretimini neden yerine getirmesi gerekti¤i, bu hizmetlerin üretiminin tamamen özel kesime b›rak›lmas› durumunda ortaya ç›kacak olan toplumsal kay›p ve maliyetlerin neler oldu¤undan
bafllanarak, devletin bu hizmetleri toplum için üretmesinin bir maliyeti oldu¤u
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ve bu maliyete de söz konusu toplumda yaflay›p kamu hizmetlerinden fayda elde edenlerin kat›lmas› gerekti¤i, verginin de bu amaçla al›nan bir para oldu¤u
anlat›lmal›d›r. Daha iyi kamu hizmeti sunumunun, herkesin vergisel anlamda
üzerine düfleni yerine getirmesine ba¤l› oldu¤u ö¤retilmelidir. Verginin alternatifi finansman araçlar›n›n yaratt›¤› olumsuzluklardan bahsedilip, bu konuda halk›n bilinçlenmesi sa¤lanmal›d›r. Bu amaca yönelik e¤itim, çok küçük yafllarda,
ilk ö¤retim ça¤lar›nda okullarda yap›lmaya bafllanmal›d›r. Bugünün çal›flanlar›na ise medya arac›l›¤› ile ulafl›lmal›d›r.
Böylelikle, vatandafllar›n kamusal hizmet üretimi ile ilgili sürecin, madalyonun
bir yüzüne yans›yan k›sm›n› de¤il (verginin geliri azalt›c› etkisi), ikinci yüzünü
de (kamu hizmetlerinden sa¤lanan faydan›n geliri art›c› etkisi) görmelerine yard›mc› olmak gerekmektedir.
2.1.7.Kamusal Kaynaklar›n ‹sraf Edilmedi¤i ‹nanc›n›n Yerlefltirilmesi
Yönünde Uygulamalar Yap›lmal›d›r
Mükelleflerin vergiye uyumunu azaltan durumlardan biri de, ödedikleri vergilerin israf edildi¤i yönündeki kan›lar›d›r. Bu yöndeki düflünce içine girmelerinin
pek çok sebebi vard›r. Ancak bunlardan en önemlileri, kamu hizmetleri ile ilgili duyduklar› memnuniyetsizlik ile kamu kesiminde lüks harcamalar›n yap›ld›¤›na dair inanç gelmektedir. Bu sebeple kamuda kaynaklar›n gereksiz harcamalara son verilirken, kamu hizmetlerinin kalitesi yükseltilmelidir. Bu yöndeki uygulamalar halka duyurulmal› ve böylelikle devletin kaynaklar› israf etti¤i konusundaki yarg› de¤ifltirilmelidir.
2.1.8. Sosyal Politikalara A¤›rl›k Verilip Yoksullukla Mücadele Edilmelidir
Güçlü sosyal devletlerde, yüksek vergilere ra¤men kay›t d›fl› ekonomik faaliyetlerin düzeyi oldukça düflüktür. Zira, vatandafllar genifl sosyal haklara sahiptirler
ve çeflitli kamusal ihtiyaçlar› karfl›lamaya yönelik gelifltirilmifl sosyal hizmetler
ile her türlü ihtiyaçlar›n› medeni haysiyete yak›fl›r seviyede karfl›layabilmektedirler. Bu yüzden de vergi oranlar› yüksek olsa da buna direnç göstermeksizin
vergilerini gönüllü olarak ödemektedirler. Toplumun geneli bu flekilde davrand›¤› için, vergi kaç›ran kifliler üzerinde de ciddi toplumsal bask› olufltururlar.
Türkiye’de de sosyal hizmetlere OECD ülkeleri ile k›yasland›¤›nda oldukça düflük düzeyde kaynak ayr›lmaktad›r. Söz konusu hizmetlere daha fazla kaynak
ayr›lmas› Türkiye’de bozuk olan gelir da¤›l›m›n›n iyilefltirilmesine katk›da bulunmak suretiyle yoksullukla mücadelede de mesafe kat ettirecektir. Böylece;
kay›t d›fl› istihdam, marjinal faaliyetlerin oluflturdu¤u enformel ekonomik faaliyetler ve bir ölçüde de yasa d›fl› ekonomik faaliyetlerin azalmas›na yard›mc› olacakt›r. Devletin sundu¤u hizmetlerden duyulan memnuniyet vergiye gönüllü
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uyumu olumlu etkileyece¤i için beyan d›fl› ekonominin hacminin de azalmas›n›
sa¤layacakt›r. Vatandafllar nezdinde “güçlü sosyal devlet” imaj›n›n, bunun gerektirdi¤i uygulamalar ile oluflturulmas› kay›t d›fl› ekonominin azalt›lmas›nda
oldukça önemli bir rol oynayacakt›r.
2.1.9. Devletin Kurumlar› Aras›nda Sa¤l›kl› Eflgüdüm, Bilgi Ak›fl› ve
Koordinasyon Sa¤lanmal›d›r
Devletin vergi daireleri, tapu daireleri, gümrük idaresi, trafik tescil ve kay›t bürolar›, ticaret sicili, belediyeler, muhtarl›klar ile noterler, bankalar, finans kurulufllar›, borsalar, sermaye piyasas›, vak›flar ve dernekleri de kapsayacak flekilde
genifl bir a¤ içinde karfl›l›kl› bilgi ak›fl› sa¤lanmal›d›r. Ancak böylesine genifl
kapsaml› bir otomasyon sisteminin ve bilgi ak›fl a¤›n›n kurulmas› ve ifllerli¤e kavuflturulmas›n›n uzun vadede gerçeklefltirilebilecek bir durum olmas› sebebiyle
k›sa vadede hiç de¤ilse, vergi daireleri, tapu daireleri, trafik tescil ve bürolar› ve
gümrük idaresi aras›nda sözü edilen otomasyon sistemine geçilmelidir.
Böyle bir sistem ile mükellefin tüm gelir ve harcama ak›mlar› ile ilgili bilgiyi
merkezde toplamak mümkün olacakt›r. Bunu bilen mükellefler, tüm kazançlar›n› beyan edip çok yüksek olmayan oranlar üzerinden herkes gibi vergilerini ödeyeceklerdir.
2.1.10. Servet Beyan› Esas› Yeniden Uygulamaya Konulmal›d›r
Servet beyan› esas›na geçilmesi yolsuzluk ve rüflvetin azalt›lmas›na katk› sa¤layacak bir uygulamad›r. Zira, servet beyan› müessesesi, servetlerini belli periyotlarla beyan etmek durumunda olanlar›n rüflvet al›p yolsuzluk yapmak yönündeki e¤ilimlerini azaltacakt›r. Net art›fl teorisine göre vergileme, yani mükelleflerin tüm kazançlar› üzerinden vergilendirilmesi sistemini destekleyici de olacakt›r. Net art›fl teorisine göre vergileme anlay›fl›n›n servet beyan› esas› ile bütünleflmesi, servetin (ki burada kastedilen; ticari servet, gayrimenkul servet ve flahsi servetin tümüdür) ve harcamalar›n vergisi ödenmifl kazançlardan elde edildi¤i ispatlanamad›¤›nda ikmalen veya re’sen vergi tarhiyat› yap›lmas›n› sa¤layacak yasal düzenlemelerin de sisteme dahil edilmesi ile desteklenmelidir.
2.1.11. Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ile Yeminli Mali Müflavirlerin
Yetki ve Sorumluluklar› Geniflletilmelidir
Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ve Yeminli Mali Müflavirlerin bir kamusal
hizmeti yerine getirdikleri düflünülerek söz konusu meslek mensuplar› ile Vergi
Denetim Kurumu aras›nda organik ba¤ kurulmal›d›r. Söz konusu meslek mensuplar›n›n onaylad›klar› belgelerin do¤rulu¤unu araflt›rabilmelerine olanak sa¤layacak flekilde yetkileri geniflletilmeli ve mükellefin vergi ziya›na sebebiyet
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vermesi durumunda söz konusu meslek mensuplar› kusurlar› ölçüsünde mükellefler ile birlikte sorumlu tutulmal› ve Oda’ca meslek ahlak›na uyulmamas› sebebiyle cezaland›r›lmal›d›rlar. Cezaland›rma dereceli olarak; k›nama, para, meslekten belli süreyle veya tamamen men fleklinde uygulanabilir.
2.1.12. T.C Kimlik Numaras› Tüm ‹fllemlerde Kullan›lmal›d›r
Vatandafllar, baz› ifllemleri gerçeklefltirirken T.C kimlik numaras›, baz›lar›nda
ise vergi kimlik numaras› kullanmaktad›rlar. ‹ki ayr› numaran›n kullan›m› bir taraftan mükellef aç›s›ndan güçlük yarat›rken di¤er taraftan da idarenin mükellefleri takipte güçlük çekmesine sebep olmaktad›r. Bu sebeple, vatandafllar›n do¤umdan ölüme kadar her türlü ifllemde sadece T.C. Kimlik Numaras›n›n kullan›lmas›, bu konuda etkinli¤i sa¤layacakt›r.
2.1.13. Kredi Kart› Kullan›m› Artt›r›lmal›d›r
Kredi kart› kullanarak gerçeklefltirilen ödemeler banka arac›l›¤› ile hesaplar aras› aktarma mekanizmas›n› çal›flt›rmakta böylelikle ifllemler bir taraftan kay›t ortam›na geçmekte di¤er taraftan da belgeye ba¤lanmaktad›r.
Türkiye’de son y›llarda harcamalar›n kredi kart› vas›tas› ile taksitlendirilmesi
yöntemi, kredi kartlar›n›, gelirlerin kayda girmesi ve böylece gelir vergisi ve
KDV bak›m›ndan güvenli¤in sa¤lanmas›n› garanti eden bir araca dönüfltürmüfltür.
3. Ekonomik Alanda Yap›lmas› Gerekenler
Kay›t d›fl› ekonominin geliflip büyümesinde iktisadi faktörlerin çok önemli bir
pay› vard›r. Ekonomik istikrars›zl›k durumlar› olan; enflasyon, iflsizlik ve ikisinin de ayn› anda görüldü¤ü stagflasyon, ekonomik kriz halinde görülen ani floklar, gelir da¤›l›m›n›n durumu ve buna ba¤l› olarak görülen yoksulluk kay›t d›fl›
ekonomiyi besleyen ekonomik faktörler aras›ndad›r.
3.1. Enflasyonla, ‹flsizlikle ve Yoksullukla Mücadele Edilmelidir
Türkiye’de gelir vergisi ve kurumlar vergisi oranlar› 1980’li y›llar boyunca önceki dönemlere göre azalt›lmakla beraber kay›t d›fl› ekonominin hacmi sürekli
art›fl göstermifltir. Bunla birlikte, genel olarak krizlerin oldu¤u dönemlerde, ki
bu dönemlerde enflasyon oran›nda da ani art›fllar ile birlikte iflsizlik de görülmektedir, kay›t d›fl› ekonominin hacminde ani s›çramalar›n gerçekleflmifl olmas›, kay›t d›fl› ekonominin vergi oranlar›ndan ziyade ekonomik faktörlerin etkisi
alt›nda oldu¤unu göstermektedir.
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Kay›t d›fl› ekonominin hacminde gerek kriz dönemlerinde, gerekse enflasyonun
kronik hal alm›fl oldu¤u y›llarda, görülen ani art›fllar, hayatta kalabilme mücadelesinin bir sonucudur. Bu sebeple enflasyonist dönemlerde sat›n alma gücünü
geriletmeyecek ücret art›fllar›n›n sa¤lanmas›, enflasyon oran›n› azalt›ncaya kadar kay›t d›fl› ekonominin hacminin daha da h›zl› artmas›n› engellemek için gereklidir. Kriz dönemlerinde zor duruma düflmüfl olan kifli yada firmalar›n vergi
borçlar›n› ertelemek beyan d›fl› faaliyette bulunma e¤ilimi ve al›flkanl›¤› kazand›rmamak için gereklidir. Gelir da¤›l›m›n›n bozuk olmas› durumunda vergi harcama mekanizmas›ndan (yani bütçeden), yüksek gelirlilerden düflük gelirlere
gelir aktar›m›n› sa¤layacak bir araç olarak faydalan›lmas› düflük gelirlilerin enformel ekonomi kat›l›mc›lar› olmalar›n› engellemek için faydal› olacakt›r. ‹flsizlik dönemlerinde uygulan›lacak iflsizlik sigortas› gibi koruyucu sosyal hizmetler
de yine kay›t d›fl› ekonomik faaliyetlerin geliflmesini engelleyicidir.
Kay›t d›fl› ekonominin hacminin küçültülmesi, esas itibar›yla; enflasyon ve iflsizli¤in hacminin küçültülmesine, gelir da¤›l›m›n›n iyilefltirilip, yoksul oran›n›n
azalt›lmas›na ba¤l›d›r. Bu sebeple, enflasyonla mücadele etmek, iflsizlikle mücadele etmek ve yoksullukla mücadele etmek kay›t d›fl› ekonomiyle mücadele
etmek anlam›n› tafl›maktad›r. Ancak bu konularda k›sa dönemde baflar› elde etmek kolay de¤ildir. Mücadeleye yönelik uzun vadeli politikalar›n kararl› bir flekilde uygulan›lmas› gerekmektedir. Bu konularda kazan›lacak baflar›lar, kay›t
d›fl› ekonomiyle mücadele bak›m›ndan da baflar›y› beraberinde getirecektir.
3.2. KOB‹’leri Devlet Kay›tlar›na Alacak Tedbirler Al›nmal›d›r
Devletin KOB‹’lere; kredi olanaklar› sa¤lamak, d›fl pazar olanaklar› yaratmak
bak›m›ndan sa¤layaca¤› çeflitli imkanlar ile KOB‹ sahiplerini kay›tl› faaliyette
bulunmaya teflvik etmesi kay›t d›fl› ekonominin kayda al›nmas› sürecinde önemli mesafe tafl› olacakt›r.
4. Sosyal Alanda Yap›lmas› Gerekenler
Kay›t d›fl› ekonominin geliflmesinde di¤er faktörlerin yan› s›ra, toplumun e¤itim
durumu, toplumsal yaflay›fla hakim gelenekler, yolsuzluk ve rüflvetin hakimiyeti, aile dayan›flmas›n›n durumu, göç, nufus art›fl h›z› gibi faktörlerde etkilidir.
4.1. Köyden Kente Göçü Azaltacak Tedbirler Al›nmal›d›r
Bir taraftan k›rsal alanda yaflayan ve önemli ölçüde tar›msal faaliyetlere dayal›
olarak yaflamlar›n› sürdüren kesimlere, tar›msal faaliyet için yeterli alanlar›n
tahsisi, tar›mda verimlili¤i artt›r›c› tekniklerin ö¤retilmesine yönelik spesifik
e¤itim programlar›n›n gelifltirilip uygulanmas›, her bölgenin tar›msal ürünlerini
iflleyecek tesislerin ilgili bölgelerde kurulmas› yönündeki teflvikler, k›rsal alan-
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da e¤itim olanaklar› ve buna ba¤l› ifl olanaklar›n›n artt›r›lmas› ile k›rsal alanlar›n daha yaflanabilir k›l›nmas›, köyden kente göçü s›n›rland›r›p hatta kentten k›rsal alana geri göçü sa¤layabildi¤i ölçüde, kentsel yoksulluk ve enformel ekonomik faaliyetlerin geliflimini engelleyece¤i gibi, büyük kentlerin, ulafl›m, hava
kirlili¤i, kalabal›k, konut gibi sorunlar›na da çözüm sa¤lanm›fl olunur.
4.2. Nüfus Art›fl H›z› Düflürülmelidir
Nüfus art›fl h›z›n›n düflürülmesiyle iflsizlik sorunu ve enformel istihdam engellenebilir.
5. Hukuki Alanda Yap›lmas› Gereken
Çal›flma hayat›nda meydana gelen de¤iflikliklere uygun yasal düzenlemeler yap›lmal›d›r.
Küreselleflme ile de¤iflen çal›flma hayat›nda meydana gelen de¤iflikliklere uygun
bir flekilde çal›flma kurallar› yeniden düzenlenmelidir ki ekonomik faaliyetler
kurallara uygun bir flekilde gerçekleflebilsin.
‹kinci ifller veya ek ifller, ilgili yasa de¤ifliklikleri ile yasal olarak tan›nmal›d›r ki
fiilen gerçekleflen faaliyetler beyan edilip vergisi ödenebilsin. Devlet memurlar›n›n çal›flmas›, emekli yada burs alan ö¤rencilerin çal›flmas› kabul edilebilir hale geldi¤inde söz konusu faaliyetlerden do¤an gelirler de kay›t alt›na al›nabilir.
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SONUÇ

Kay›t d›fl› ekonomi, basit bir flekilde, “devletin bilgisi d›fl›nda gerçekleflen ekonomik faaliyetler”, bilimsel bir ifadeyle de “resmi GSMH’y› tahmin etmek için
kullan›lan mevcut istatistiksel yöntemlerce ölçülemeyen ve bu sebeple resmi
GSMH hesaplar› d›fl›nda kalan gelir yarat›c› ekonomik faaliyetler”dir. Kay›t d›fl› ekonomide yer alan ve yasal alandan yasa d›fl› alana kadar genifl bir yelpazeye yay›lan çok çeflitli faaliyetler, ortak özelliklerinden hareketle; beyan d›fl› ekonomik faaliyetler, enformel ekonomik faaliyetler ve yasa d›fl› ekonomik faaliyetler olmak üzere üç grupta toplanabilir.
Kara para ise her ülkede farkl› tan›mlanm›flt›r. Kimilerinde suç say›lan her türlü
faaliyetten do¤an gelir olarak, kimilerinde de sadece yasalarca yasaklanm›fl türden faaliyetlerden do¤an kazanç olarak kabul edilmifltir. Türkiye’de de kara para, 4208 Say›l›, “Kara Paran›n Aklanmas›n›n Önlenmesine Dair Kanun” da ilk
defa tan›mlanm›flt›r. Bu kanunda belirtilmifl olan baz› suç say›lan faaliyetlerden
elde edilen kazançlar ile kamu düzenini bozucu fiillerle vergi ziya›na sebebiyet
veren durumlardan elde edilen kazançlar kara para say›lm›flt›r. Dolay›s›yla, Türkiye’de kay›t d›fl› ekonominin hacmi kara paran›n hacminden daha genifltir.
Kay›t d›fl› ekonomi, mali, ekonomik, sosyal ve siyasal alanda tahribatlar yaratt›¤› için olumsuz d›flsall›klara sahip bir olgudur. Toplumsal yaflay›fl›n de¤iflik
alanlar› üzerinde tahribat yaratan bu sorunun, 1970 y›l›nda 2004 y›l›na kadar büyüklü¤ü ve geliflim trendinin tespit edilmesi için, sabit oran yöntemine göre ve
1973 y›l› esas al›narak yap›lan tahmin sonucunda;
Kay›t d›fl› ekonominin kay›tl› ekonomiye oranla hacminin, 1970’li y›llarda ortalama %7.2 iken, 1980’li y›llarda %58.5’e, 1990’l› y›llarda %129.2’ye, 2000
y›l› sonras› ise %136.4’a yükselmifl oldu¤u tespit edilmifltir. Dönem boyunca en
yüksek oran›n görüldü¤ü 2000 y›l›ndan (ki %178.1’dir) itibaren düflme e¤ilimine girmifl olan kay›t d›fl› ekonomi, kay›tl› ekonomiye oranla 2004 y›l›nda
%107.3’ dür.
Kay›t d›fl› ekonominin hacmi sadece Türkiye’de de¤il geliflmifl ülkeler ve di¤er
geliflmekte olan ülkeler ile dönüflen ekonomilerde de sürekli at›fl e¤ilimi göstermifltir. Bu art›fl e¤ilimi özellikle 1980 sonras› dönemde daha çarp›c›d›r. fiöyle
ki, geliflmifl ülkelerde 1960 y›l›nda ortalama %5.1 olan kay›t d›fl› ekonomi 2000
y›l›nda ortalama %16.8’e ulaflm›flt›r.Kay›t d›fl› ekonominin hacmi 1960 y›l›ndan
1978’e ortalama %71, 1980 y›l›nda günümüze ortalama %93 oran›nda art›fl göstermifltir. Dönüflen ekonomilerden, Eski Sovyetler Birli¤i’nde 1989-90’da ortalama %16.7 iken, 1994-95’de %35.3’e yükselmifltir. Orta ve Do¤u Avrupa’ da
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fiziksel girdi yaklafl›m›na göre 89-90’da %17.6, 1999-2000’de %31.6’dir. Afrika ülkelerinde 1989-90’da fiziksel girdi yöntemine göre ortalama %45.8, 19992000’de ise sabit oran yöntemine göre ortalama %41.1 olarak tahmin edilmifltir.
Gerileme gibi görünen durum kullan›lan yöntemlerdeki farkl›l›ktan kaynaklanm›flt›r. Zira, kay›t d›fl› ekonomi fiziksel girdi yöntemine göre yap›lan tahminlerde daha yüksek oranlar elde edilmektedir.
Bu oranlar, genel olarak kay›t d›fl› ekonominin dünya çap›nda büyüyen bir sorun oldu¤unu göstermektedir. Bununla beraber, kay›t d›fl› ekonominin, Türkiye’deki boyutlar›n›n dünyan›n di¤er çeflitli ülkeleri ile k›yasland›¤›nda oldukça
yüksek boyutlarda oldu¤u görülmektedir.
Türkiye’de kay›t d›fl› ekonominin bu derece yüksek olmas›n›n çeflitli ekonomik
göstergelerde meydana getirdi¤i bozulmalara dayal› olarak, kamu maliyesine
iliflkin de¤erlendirmelerde esas al›nan; vergi yükü, kamu kesiminin ekonomideki büyüklü¤ü, vergi kapasitesi, vergi gayreti gibi göstergelerde de ciddi sapmalar yaratt›¤› tespit edilmifltir.
Ekonomideki toplam vergi yükü, tüm vergi ve benzeri yükümlülüklerin, kay›t
d›fl› ekonominin kay›tl› ekonomiye dahil edilmesiyle elde edilen toplam GSMH’
ya oranlanmas› ile yeniden hesapland›¤›nda, resmi GSMH’ ya göre hesaplanana göre gerçekte çok daha düflük oldu¤u tespit edilmifltir. Nitekim, toplam vergi yükünün; 1991 y›l›nda %20.9 görünürken gerçekte %10, 1995 y›l›nda %20.5
görünürken gerçekte %7.4, 2000 y›l›nda %31.3 görünürken gerçekte %11.2 ve
2004 y›l›nda %26.4 görünürken gerçekte %12.7 oldu¤u tespit edilmifltir. Ekonomideki vergi yüklerinin gerçek düzeyinden daha yüksek oranlarda oldu¤unun
bilinmesi, toplumda vergi yükünün a¤›r olarak alg›lanmas›na sebep olmaktad›r.
Kamu kesiminin ekonomideki büyüklü¤ü, resmi GSMH’ ya kay›t d›fl› ekonominin dahil edilmesi ile yeniden hesapland›¤›nda, 1987-2004 döneminde ortalama
%18 olarak görülürken gerçekte %5.7 oldu¤u tespit edilmifltir. Yani söz konusu
büyüklük gerçekte oldu¤undan yaklafl›k 2 kat daha yüksek alg›lanm›flt›r. Kamu
kesiminin ekonomideki büyüklü¤ünün, 1987 y›l›nda %17.3 görünürken gerçekte %11.3, 1997 y›l›nda %17.0 görünürken gerçekte %7.7, 2004 y›l›nda %16.5
olarak görülürken gerçekte %5.7 oldu¤u tespit edilmifltir.
Vergi kapasitesi ve vergi esneklikleri ile ilgili yap›lan hesaplamalarda da kay›t
d›fl› ekonominin her y›l itibar›yla büyüklü¤ü ile orant›l› olarak sapmalar›n oldu¤u, vergi kapasitesinin oldu¤undan düflük vergi esnekliklerinin ise kimi y›llarda
gerçekte oldu¤undan daha düflük kimi y›llarda oldu¤undan daha yüksek göründü¤ü tespit edilmifltir.
Bahsedilen büyüklüklerdeki kay›t d›fl› ekonomi, gelir ve kurumlar vergileri ile
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katma de¤er vergisi bak›m›ndan önemli kay›plar do¤urmaktad›r. Kay›t d›fl› ekonominin sebep oldu¤u vergi kayb›n›n büyüklü¤ünü hesaplamak üzere; inceleme
dönemindeki y›llar itibar›yla, resmi GSMH ile gerçekleflmifl vergi has›latlar› ars›ndaki iliflkiye dayal› olarak hesaplan›lan vergi oran› (ki buna fiili vergi oran›
denmifltir) kullan›larak, gelir ve kurumlar vergileri ile katma de¤er vergisi kay›plar› ayr› ayr› tespit edilmifltir. Buna göre Türkiye’ de kay›t d›fl› ekonomik faaliyetlerin vergilendirilmifl olmas› durumunda; 1985 y›l›nda 1 trilyon 453 milyar TL, 1995 y›l›nda 1 kartilyon 123 trilyon 643 milyar TL, 2000 y›l›nda 26 katrilyon 402 trilyon 28 milyar TL ve 2004 y›l›nda 51 katrilyon 111 trilyon 615
milyar TL daha vergi geliri elde etmek mümkün olabilecekti. Vergi kayb›n›n elde edilen has›lata oranla büyüklü¤ü; 1985 y›l›nda %37.9, 1990 y›l›nda %63.4,
1995 y›l›nda %103.6, 2000 y›l›nda %99.6 ve 2004 y›l›nda %56.7’dir.
Bahsedilen tutarlardaki vergi gelirleri elde edilmifl olsayd›, Türkiye’de bütçe
aç›¤› sorunu hiçbir zaman olmayaca¤› gibi, e¤itim, sa¤l›k hizmetleri ve di¤er
sosyal hizmetler ile sosyal güvenlik hizmetlerine konsolide bütçeden ayr›lan
kaynaklar iki kat›na ç›kar›labilecekti. Bu flekilde, Türkiye’de konsolide bütçeden sosyal harcamalara; 1990 y›l›nda %3.08 kaynak ayr›lm›flken %8.04, 1995
y›l›nda %3.25 kaynak ayr›lm›flken %13.5, 2000 y›l›nda %4.76 kaynak ayr›lm›flken %15.1, 2001 y›l›nda %4.02 kaynak ayr›lm›flken %8.9 oran›nda kaynak
ayr›labilir ve böylelikle Amerika ile Avustralya’da bu hizmetlere aktar›lana yak›n oranlarda harcama yap›labilirdi.
Bütün bu rakamlar, bir taraftan kay›t d›fl› ekonominin ulaflt›¤› boyutlar›n vahametini di¤er taraftan da kay›t d›fl› ekonominin kayda al›nmas›n›n önemini ortaya koymaktad›r.
Kay›t d›fl› ekonomiyi kayda almak ona sebep olan unsurlar›n ortadan kald›r›lmas›n› gerektirdi¤i için Türkiye’de kay›t d›fl› ekonomiyi do¤uran faktörleri tespit
etmeye yönelik olarak yap›lan çal›flmada flu sonuçlara ulafl›lm›flt›r,
Türkiye’de uygulan›lan gelir, kurumlar ve katma de¤er vergisi oranlar› Avrupa
Birli¤i’ne üye ülkelerde uygulan›lan oranlarla k›yasland›¤›nda kimilerine göre
daha düflükken, kimilerine göre daha yüksektir. Ancak ortalama oranlar bak›m›ndan karfl›laflt›rma yap›ld›¤›nda Türkiye’deki oranlar›n yüksek oldu¤u görülmüfltür. Bir taraftan bu, di¤er taraftan mükelleflerin vergi oranlar›n› yüksek bulmalar›, vergilemenin mali ve psikolojik s›n›r›na gelinmifl oldu¤u izlenimini vermektedir.
Oysa, bir taraftan kay›tl› ekonomideki fiili vergi oranlar›n›n kanuni oranlar›n
çok alt›nda olmas›, di¤er taraftan kay›t d›fl› ekonomi kadar kay›t d›fl› ekonominin varl›¤›, ekonomide genel olarak vergi yükünün yüksek olmad›¤›n› göstermektedir. Bununla beraber, kay›tl› faaliyetlerde bulunup, istisna ve muafl›k ve
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düflük oran fleklindeki vergisel avantajlar›n kapsam› d›fl›nda kalanlar için, vergi
oranlar›n›n yüksek oldu¤u kolayl›kla görülmektedir. Bu tablo, vergi gayretin düflük oldu¤u ve vergi yükünün adil da¤›lmad›¤›n› göstermekte ve bu sebeple vergi yükünü gerçekte çeken kesimlerin vergi oranlar›n› yüksek bulmalar›n›n hakl› oldu¤unu göstermektedir.
Türkiye’de gelir ve kurumlar vergisi ile katma de¤er vergisi oranlar›n›n gösterdi¤i geliflim ile kay›t d›fl› ekonominin geliflimi bir arada de¤erlendirildi¤inde;
Türkiye’de 1950 y›l›ndan beri gelir ve kurumlar vergisi oranlar›n›n genel olarak
gerileme trendi gösterdi¤i, ancak kay›t d›fl› ekonominin sürekli art›fl trendi içinde oldu¤u görülmüfltür. Bu da, Türkiye’de kay›t d›fl› ekonomiyi belirlemek aç›s›nda vergi oranlar›n›n çok önemli bir faktör olmad›¤›n› göstermifltir. Vergi
oranlar›n›n yüksekli¤inden ziyade, vergi denetim oran› ve ceza oranlar›nca belirlenen vergi kaç›rma olanaklar›n›n beyan d›fl› ekonomik faaliyetler üzerinde
daha belirleyici etkisi vard›r.
Türkiye’de esas itibar›yla vergi cezalar› düflük oranl› de¤ildir. Zira, 1999 öncesi vergi cezalar›; kaçakç›l›kta kayba u¤rat›lan verginin 3 kat›, a¤›r kusurda 2
kat›, kusurda %50’si ve bunlara gecikme zamm› ve gecikme faizinin eklenmesi
suretiyle bulunan ceza fleklinde uygulanm›flt›r. 1999 sonras›; VUK 359. maddede say›lan fiillerle sebep olunan vergi ziyalar›na kayba u¤rat›lan verginin 3 kat›, burada say›lanlar›n d›fl›ndaki fiillerle sebep olunmas› halinde, kayba u¤rat›lan
verginin bir kat› ve verginin vade tarihi ile cezaya iliflkin ihbarnamenin düzenlendi¤i tarihe kadar geçen süre için ziyaa u¤rat›lan vergi üzerinden hesaplanan
gecikme faizinin %50‘si, fleklinde de¤ifltirilmifltir. Sonra Anayasa Mahkemesinin 6.1.2005‘de ald›¤› ve 20.10.2005 tarihinde Resmi Gazete’de yay›nland›¤› ve
yay›m tarihinden itibaren alt› ay sonra uygulamaya girmesine karar verdi¤i karar› ile söz konusu ceza hükmünü anayasaya ayk›r›l›k gerekçesi ile iptal etmifltir. Bu durum vergiye uyum bak›m›ndan olumsuzluk yaratmakla kalmay›p, idarenin vergiyi uygulama gücünü de önemli ölçüde azaltm›fl ve bu dönem boyunca beyan d›fl› ekonomik faaliyetlerin genifllemesine uygun zemin haz›rlam›flt›r.
Vergi ceza oranlar› düflük olmamakla beraber, Türkiye’de vergi denetiminde
özellikle 1994 krizinden itibaren gerileme görülmüfltür. 1993 y›l›nda %3.2 olan
mükellef inceleme oran›, 2004 y›l›na kadar ortalama %1’ler civar›nda seyretmifl,
2004 y›l›nda bir miktar art›flla %2.5’e yükselmifltir. 1984-2004 dönemi boyunca
ortalama %2.19 olmufltur. K›sacas› Türkiye’de vergi denetim oran› çok düflüktür. Denetimin bu denli düflük oldu¤u bir ülkede cezalar›n yüksekli¤i beyan d›fl› ekonomik faaliyetleri s›n›rlay›c› olamaz.
Vergi incelemeleri bu denli düflükken bir de s›k s›k uygulan›lan vergi aflar› ile
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vergi cezalar›n›n k›smen veya tamamen ortadan kald›r›lmas›, baflka bir deyiflle
beyan d›fl› faaliyette bulunanlar›n affedilmesi, toplumda vergi kaç›rma e¤iliminin artmas›na, vergi kaç›rma veya beyan d›fl› faaliyette bulunman›n do¤al görülmesine sebep olmufl, vergi kaç›ranlar toplumdan d›fllanmak yerine bafl tac› edilir olmufltur. Böylesi bir toplumsal yap› kay›t d›fl› ekonomik faaliyetlerin geliflimi için son derece elverifllidir.
K›saca, kay›t d›fl› ekonominin geliflmesinde, vergi oranlar›n›n yüksekli¤i kay›tl›
faaliyette bulunup vergisel avantajlardan faydalanmayanlar için kay›t d›fl› faaliyette bulunmay› teflvik edicidir. Bu, vergi kaç›rma olanaklar›n›n geniflli¤i ile birleflince beyan d›fl› ekonomik faaliyetlerin geliflmesi için uygun bir zemin oluflturmaktad›r.
Kay›t d›fl› ekonominin genifllemesi bak›m›ndan di¤er vergisel unsurlar incelendi¤inde flunlar tespit edilmifltir;
- Ödeme gücü yaklafl›m›na göre vergilendirme ilkesi; vergi kanunlar›nda yer
alan çok say›daki vergi istisna ve muafiyetliklerinin yan› s›ra, en az geçim indiriminin 1985 y›l›nda uygulamadan kald›r›lmas›, ay›rma prensibinin etkin bir flekilde uygulanamamas›, gerçek usule göre kazanc›n tespitinin yan› s›ra kimi kazanç türleri için 1983-1999 aras› götürü usulün, 1999 sonras› günümüze kadar
basit usulün uygulanmas›, 1982 y›l›ndan 1999 y›l›na kadar aral›ks›z ve sonra
2000 ve 2001 kazançlar›na hayat standard› esas›n›n uygulanmas› gibi sebeplerle gerçeklefltirilememifltir. Artan oranl›l›k, dilim say›s›n›n azl›¤›, dilimlerin kimi
y›llarda enflasyonla uyumlu artmamas›, s›kça ç›kan vergi aflar› (ki Türkiye’de
1928’den günümüze 25 adet af yasas› ç›km›flt›r), ücretlilerin tevkifat suretiyle
vergilendirilmeleri de vergi yükü da¤›l›mda adaletsizli¤i beraberinde getirmifltir.
- Vergi mevzuat›nda sürekli olarak yap›lan de¤ifliklikler de vergiye uyumu
olumsuz etkilemifltir.
Kay›t d›fl› ekonomiye sebep olan di¤er ekonomik faktörlerin durumu incelendi¤inde;
Türkiye’de krizin yafland›¤› 1980, 1994 ve 2001 y›llar›nda kay›t d›fl› ekonominin hacminde de di¤er y›llara göre çok daha yüksek oranlarda art›fllar›n oldu¤u
görülmüfltür. Kay›t d›fl› ekonominin, toplumun gelece¤e güveninin artt›¤› ve nispeten istikrarl› olan seçim sonras› y›llarda azald›¤› görülmüfltür. Seçim y›llar›nda, nispeten geniflletici politikalar›n izlenmesinin de kay›t d›fl› ekonomiyi azaltt›¤› düflünülebilir.
Türkiye’de enflasyonun 1980 sonras› gösterdi¤i geliflim ile kay›t d›fl› ekonominin hacminin geliflimi birlikte de¤erlendirildi¤inde, aralar›nda organik bir iliflki227
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nin varl›¤›n›n iflareti olarak kabul edilebilecek benzerlik tespit edilmifltir. Zira,
genel olarak, enflasyonun artt›¤› dönemlerde kay›t d›fl› ekonominin hacmi de
artm›fl, azald›¤› dönemlerde kay›t d›fl› ekonominin hacmi de azalm›flt›r. Örne¤in,
2000 y›l› sonras› enflasyon oran›nda düflme görülürken kay›t d›fl› ekonominin
hacminde de nispeten gerileme görülmüfltür. Bu sebeple, enflasyonla mücadele
kay›t d›fl› ekonomiyle mücadelede mesafe kat edilmesini sa¤layacakt›r.
‹flsizlik oran› ile kay›t d›fl› ekonomi aras›nda da kuflkusuz benzer iliflki olmakla
beraber, iflsizlikle ilgili istatistiksel verilerde kay›t d›fl› istihdam dolay›s›yla
meydana gelmifl olan bozulma bunun ampirik olarak kan›tlanmas›n› engellemifl
olmakla beraber TÜ‹K’in aç›klamas›na göre 2004 y›l›nda %51 oran›nda kay›t
d›fl› istihdam vard›r. Yani iki kifliden biri kay›t d›fl› çal›flmaktad›r. TÜ‹K’in kay›t d›fl› istihdamla ilgili yapt›¤› bu tespit kay›t d›fl› ekonominin hacmine iliflkin
yapt›¤›m›z hesaplaman›n do¤rulu¤unu teyit etmektedir. Zira 2004 y›l›nda kay›tl› ekonomiye oranla kay›t d›fl› ekonominin hacmi %107.3 olarak bulunmufltur.
‹flletme büyüklü¤ü ile üretimin sektörler itibar›yla da¤›l›m› gibi faktörlerin de
Türkiye’deki kay›t d›fl› ekonomi bak›m›ndan önemli faktörler oldu¤u görülmektedir. Türkiye’de imalat sanayinde KOB‹’ler a¤›rl›ktad›r ve bu tür iflletmeler genellikle flah›s iflletmesi yada aile flirketi fleklinde olduklar› için kolayl›kla kay›t
d›fl› ekonomik faaliyetlerde bulunabilmektedirler. KOB‹’lerin kurumsallaflmas›
kay›t d›fl› ekonomi ile mücadelede önemli bir mesafe kat edilmesini sa¤layacakt›r.
Türkiye’de üretimin önemli ölçüde tar›m kesimine dayal› olarak gerçeklefliyor
olmas› da önemli bir faktördür.
Gelir da¤›l›m›n›n bozuklu¤u ve yoksul nüfusun oran› da kay›t d›fl› ekonominin
geliflmesi bak›m›ndan oldukça etkilidir. Türkiye’de 1966 y›l›ndan beri yap›lan
gelir da¤›l›m› araflt›rmalar› gelir da¤›l›m›n›n hep bozuk oldu¤unu göstermektedir.
Türkiye’de 1966 y›l›ndan günümüze nüfusun beflinci %20’si toplam gelirin ortalama %54’ünü elde ederken, ilk %20’lik k›sm› %4.5’unu elde etmifltir. Baflka bir bak›flla, beflinci %20’nin d›fl›nda kalan %80’lik nüfus, gelirin ortalama
%46’s›n› paylaflmaktad›r. 2004 y›l› itibar›yla 71.1 milyonluk nüfusun 14.2 milyonu, gelirin %46.2’ sini elde ederken, ilk ve ikinci %20’de yer alan 28.4 milyon kifli gelirin %16.7’sini elde etmektedir. Nüfusun %25’i yoksulluk s›n›r›n›n
alt›ndad›r. Bu tablo, Türkiye’de gelir da¤›l›m›n›n oldukça adaletsiz oldu¤unu
bunun sonucunda nüfusun %40’l›k k›sm›n›n daha düflük marjinal oranlara tabi
olmak için beyan d›fl› ekonomik faaliyetlere ve en az %40’l›k k›sm›n›n da gelirini yaflayabilecek düzeye ç›karabilmek için enformel ekonomik faaliyetlerde
bulunmaya yatk›n oldu¤unu göstermektedir.
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Gelir da¤›l›m›nda adaleti sa¤lamak, Türkiye’de ekonomi ve maliye politikalar›n›n hiçbir zaman öncelikli hedefi olmam›flt›r. Oysa, gelir da¤›l›mda adaleti sa¤lay›c› ve yoksullukla mücadeleye yönelik sosyal politikalar gelifltirilip uygulanmas›, kay›t d›fl› ekonomi ile mücadelede önemli mesafeler kat ettirebilir.
Ekonomik anlamda; yoksullukla, iflsizlikle ve enflasyonla mücadele kay›t d›fl›
ekonomi ile mücadele anlam› tafl›maktad›r.
Sosyal alanda yer al›p kay›t d›fl› ekonominin geliflimi bak›m›ndan önemli olan
çok say›daki faktörden en önemlisi rüflvet alma e¤iliminin baflka deyiflle yolsuzlu¤un toplumdaki yayg›nl›¤›d›r. Kamu hizmetlerini yerine getirenlerin konumlar›n› kullanarak rüflvet almas›, belli kiflilere veya kurumlara menfaat sa¤l›yor
olmalar›n›n yayg›nl›¤›, bu kurumlarla muhatap olanlar için kamu yönetimine
karfl› edinilen olumsuz düflünceler, vergiye uyum üzerinde olumsuz etki yaratmaktad›r. Toplumsal saydaml›k derne¤inin yapt›¤› araflt›rmaya göre, vergi daireleri kirlili¤in en yüksek oldu¤u kurum olarak görülmüfltür. Mükelleflerin vergilerini öderlerken, muhatap olduklar› kamu idaresindeki rüflvetin yayg›nl›¤›,
vergiye uyumu do¤al olarak olumsuz etkiler. Bu bak›mdan, yolsuzlukla mücadele etmek kay›t d›fl› ekonomi ile mücadele ile ayn› anlam› tafl›yacakt›r.
Mali, ekonomik ve sosyal alanda yap›labileceklerden bahsedildi. Bu alanlarda
bahsedilen yöndeki geliflmelerin sa¤lanabilmesi için siyasi iradeyi elinde bulunduranlar›n bu konuya sahip ç›kmas› ve gerekli tedbirleri k›sa, orta ve uzun vadede kararl›l›kla sürdürmeleri hepsinden önemlidir.
Kay›t d›fl› ekonomi, kat›l›mc›lar›na k›sa dönemde kiflisel ç›kar sa¤layan bu sebeple de keyif verici, ancak orta vadede ekonomik dengeleri bozan, uzun vadede ise önce ekonomik sonra siyasal ba¤›ms›zl›¤›n kaybedilmesine sebep olarak
devletin hukuken olmasa da fiilen sonunu getiren bir olgu olma özelli¤i tafl›mas› sebebiyle uyuflturucuya benzetilebilir. Devlet, paternalistik yaklafl›m gere¤i
yani ebeveyn olarak, kay›t d›fl›l›¤a al›flm›fl olan bireyleri, t›pk› uyuflturucuya
al›flm›fl çocuk gibi, zararlar›n› anlatmak suretiyle bundan vazgeçmeye telkin etmeli ve b›rakabilmesi için gerekli destekleri vermelidir.
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