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1. Kay›t D›fl› Ekonomi Kavram›:
Bu güne kadar kay›t d›fl› ekonomi olgusunu ifade etmek de¤iflik araflt›rmac›larca, ço¤unlukla “yer alt› ekonomisi” terimi benimsenmifl olmakla beraber, “kara
ekonomi”, “enformel ekonomi”, “ikinci ekonomi”, “paralel ekonomi”, “gizli
ekonomi”, “gölge ekonomi”, “gözlenmeyen ekonomi” gibi terimler de nispeten
yayg›n olarak kullan›lm›flt›r. Yukar›daki terimlerden bir k›sm› tamam›yla üst
kavram olan kay›t d›fl› ekonomi olgusunu ifade etmekteyken, bir k›sm› da kay›t
d›fl› ekonomi içinde yer alan faaliyetlerden de¤iflik özellikte olanlar›n farkl›l›¤›na vurgu yapmak amac›yla kullan›lmaktad›r. Örne¤in, kay›t d›fl› ekonomi ile yeralt› ekonomisi, kara ekonomi, gizli ekonomi, gölge ekonomi, görünmeyen ekonomi ayn› olguyu ifade etmektedirler. Kay›t d›fl› ekonominin bir bilefleni olan
enformel ekonomi ile ayn› özellikteki faaliyetleri ifade eden di¤er terimler; hane halk› ekonomisi, kural d›fl› ekonomi, gayri resmi (unoffical) ekonomidir. Yasad›fl› ekonomi terimi ile de yine kay›t d›fl› ekonomi içinde yer alan fakat yasalara ayk›r› olan faaliyetler kastedilmektedir. Bu, Türkçe literatürde mafya ekonomisi, kurflun ekonomisi gibi tabirlerle kimi zaman ifade edilmifltir.
Tan›mlardaki farkl›l›k önemli ölçüde söz konusu olgunun çeflitli bilim dallar›n›n
inceleme alan›na girecek flekilde çok boyutlu olmas›ndan kaynaklanmaktad›r.
Nitekim kay›t d›fl› ekonomi iktisadi, mali, siyasi, hukuki, ahlaki, sosyolojik, tarihsel, kültürel boyutlara sahiptir. Bu güne kadar otuza yak›n farkl› terimin söz
konusu olguyu ifade etmek için kullan›lm›fl olmas›nda, her alandaki araflt›rmac›n›n farkl› bir özellik yada boyutu ön plana ç›karma kayg›s›n›n yan› s›ra, söz
konusu olgunun kapitalist ve sosyalist ekonomik sistemler ile geliflmifl ve geliflmekte olan ülkelerde farkl› flekillerde görülmesinin de önemli etkisi olmufltur.
Yabanc› literatürde yer alan eserlerde neredeyse hiç kullan›lmayan ”kay›t d›fl›
ekonomi” teriminin Türkçe literatürde yayg›n bir flekilde benimsenmifl olmas›nda, bu konunun, vergi kay›plar› boyutunun ön plana ç›kar›lmak istenmesinin
önemli bir etkisi vard›r. Kay›t d›fl› ekonomiyi ifade etmek için kullan›lan terimlerdeki çeflitlilik, tan›m› konusunda da görülmektedir.
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2. Kay›t D›fl› Ekonominin Tan›m›:
Kay›t d›fl› ekonomi, çok k›sa bir cümleyle “devletin bilgisi d›fl›nda gerçekleflen ekonomik faaliyetler” olarak tan›mlanabilir. Devletin resmi organlar›na
bildirilmeksizin gerçeklefltirilen üretim veya ticarete yönelik çeflitli faaliyetler,
gayri safi milli has›la tahminlerine yans›maz. Bu sebeple de resmi gayri safi milli has›la gerçekte oldu¤undan daha düflük tahmin edilir. Yani kay›t d›fl› ekonomi denilen olgu, devletin resmi GSMH tahminlerine yans›mayan gelir yarat›c› ekonomik faaliyetlerdir. Bu ba¤lamda, ancak daha bilimsel olarak kay›t d›fl› ekonomi, “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” fleklinde tan›mlanabilir.
Devletin bilgisi d›fl›nda gerçekleflen ekonomik faaliyet, gelir yarat›c› ise kay›t
d›fl› ekonomik faaliyettir. Yeni gelir yaratm›yor, olan› transfer ediyorsa, kay›t d›fl› ekonomik faaliyet olarak kabul edilmez. Nitekim, yasad›fl› ekonomik faaliyetlerden, yasad›fl› uyuflturucu üretimi veya ticareti gelir yarat›c› olduklar› için kay›t d›fl› ekonomi içinde kabul edilirken, h›rs›zl›k, gasp veya yasa d›fl› kumar oynamak bu faaliyetleri gerçeklefltirenlere gelir sa¤lasa da, katma de¤er baflka deyiflle yeni gelir yaratmad›¤› ve sadece olan gelirin el de¤ifltirmesine sebep olduklar› için kay›t d›fl› ekonomik faaliyet say›lmazlar. Bununla beraber, yasa d›fl› kumarhane iflleten kifli bu faaliyet dolay›s›yla katma de¤er yaratt›¤› için faaliyetin
gizlili¤i kay›t d›fl› ekonomi içinde yer almas›na sebep olur. K›saca, bir faaliyetin katma de¤er yarat›c› özellikte olmas› kay›t d›fl› ekonomik faaliyet olarak nitelendirilmesi bak›m›ndan önemlidir.
Kay›t d›fl› ekonomi kavram›n›n ço¤u kez vergilendirmeden kaçan ifllemleri ifade etmek için ya da sanki sadece bunu ifade ediyormufl gibi kullan›ld›¤› görülmektedir. Kay›t d›fl› ekonomi kavram›n›n sadece “vergilemeden kaçan ifllemleri” içeriyormufl gibi kullan›lmas›, Türkiye ve gayri safi milli has›lan›n Türkiye’deki gibi baz› istatistiksel yöntemlerden hareket edilerek tahmin edildi¤i di¤er ülkelerde, kay›t d›fl› ekonomi konusunda indirgemecilik yap›lmas›na sebep
olur. Kay›t d›fl› ekonomi kavram›n›n vergilemeden kaçan ifllemleri ifade edecek
flekilde kullan›lmas›, resmi gayri safi milli has›la tahminlerinin gelir vergisi beyannamelerinde bildirilen gelirden hareketle yap›lmas› durumunda anlaml› olur.
Bu durumda vergilemeden kaçan ekonomik faaliyetler ve bu faaliyetlerin do¤urdu¤u gelir, gelir vergisi beyannamelerinde yer almayaca¤›ndan GSMH tahminlerine de yans›maz ve kay›t d›fl› ekonomi beyan edilmeyen gelir miktar›na eflit
olur. Amerika’da GSMH tahminleri gelir vergisi beyannamelerinde bildirilen
gelirlerden hareketle tahmin edilir, kay›t d›fl› ekonomiyi vergilemeden kaçan ifllemler olarak tan›mlayan çal›flmalar da Amerika menflelidir. Dolay›s›yla Ameri-
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ka’daki kay›t d›fl› ekonomi bak›m›ndan böyle bir tan›m yap›l›yor olmas›nda bir
yanl›fll›k yoktur. Nitekim Amerika menfleli baz› çal›flmalarda, ayn› anlay›flla, ancak birbirinden biraz farkl› cümlelerle, kay›t d›fl› ekonomi flu flekillerde tan›mlanm›flt›r:
- "Vergilemeden kaçan ifllemlerdir"1
- "Vergi idaresine beyan edilmeyen ve böylece de ulusal gelir hesaplar›nda içerilmemifl gelirdir"2
- "Beyan d›fl› (unreported-beyan edilmeyen) ekonomik faaliyetlerdir 3.
Yukar›daki tan›mlamalar›n Türkiye’deki kay›t d›fl› ekonomiyi ifade etmekte
kullan›lmas› kay›t d›fl› ekonominin beyan d›fl› ekonomiye indirgenmesine sebep
olur. Nitekim kay›t d›fl› ekonominin özü itibar›yla “resmi GSMH tahminlerine
yans›mayan ekonomik faaliyetler” oldu¤u ve Türkiye’de resmi gayri safi milli
has›lan›n, devletin kay›tlar›nda yer alan iflletmelerden baz›lar›ndan anket yöntemi ile elde edilen verilerin belli istatistiksel yöntemlerden faydalan›larak ekonominin tümüne genellefltirmek suretiyle tahmin edildi¤i, hat›rda tutuldu¤unda,
Türkiye’de kay›t d›fl› ekonominin vergilemeden kaçan ifllemlerden fazlas›n›
içerdi¤i anlafl›labilmektedir.
Kay›t d›fl› ekonomi kavram›n›n vergilemeden kaçan ifllemleri ifade eder flekilde
kullan›m› tamamen yanl›fl m›d›r? Bu tan›m›n GSMH’y› gelir vergisi beyannamelerindeki beyan edilen gelirden hareketle tahmin etmeyen Türkiye gibi ülkelerde kullan›lmas› ne gibi bir indirgemecili¤e yol açar? Bu hususlar›n net bir flekilde anlafl›labilmesi, kay›t d›fl› ekonominin hangi tür faaliyetlerden olufltu¤unun
ortaya konulmas›yla mümkün olur.
Kay›t d›fl› ekonomi yasal alandan yasad›fl› alana kadar çok çeflitli faaliyetleri
bünyesinde bulundurur. Bu faaliyetlerin aras›nda içsel iliflkinin de olmas› faaliyetlerin s›n›fland›r›lmas›nda güçlük yarat›r. Her ne kadar iç içe geçmifl fleyleri
birbirinden ay›rt etmeye çal›flmak zor ve birtak›m s›k›nt›lar› beraberinde getire-

1 Bu tan›m Gutmann taraf›ndan yap›lm›flt›r. Bkz. Peter Reuter, "The Irregular Economy and Quality of
Macroeconomic Statistics Irregular Sector: Definiton and Estimation", The Underground Economy in
the U.S and Abroad, Ed. Vito Tanzi, IMF D.C Heath and Company, Lexington, 1982, s.14.
2 Amerika'daki ‹ç Gelir ‹daresi (Internal Revenue Service) taraf›ndan yap›lm›fl tan›md›r. Bkz. Vito Tanzi,
"A Second (A More Skeptical) Look at the Underground Economy in the U.S", The Underground
Economy in the U.S and Abroad, Ed. Vito Tanzi, a.g.e., s.103.
3 Edgar L. Feige. "Meaning and Measurement of Underground Economy", The Underground
Economies: Tax Evasion and Information Distortion, Ed. Edgar L.Feige, Cambridge University
Press, Cambridge, 1989, s.15.
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bilecek olsa da ortak baz› özelliklerinden hareketle kay›t d›fl› ekonomi içinde yer
alan ekonomik faaliyetler üç grupta toplanabilmektedir;
1. Beyan d›fl› ekonomik faaliyetler,
2. Enformel ekonomik faaliyetler ve
3. Yasad›fl› (‹llegal-Criminal) ekonomik faaliyetler 4.
3. Kay›t d›fl› Ekonomik Faaliyetlerin S›n›fland›r›lmas›:
3.1. Beyan d›fl› Ekonomi (unreported economy) :
Kay›t d›fl› ekonomi kapsam›nda, onun bir parças›n› oluflturan beyan d›fl› ekonomi, “vergi yasalar›nca konulmufl kurallara göre vergi idaresine beyan edilmesi gerekti¤i halde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen faaliyetlerle
bunlar sonucu elde edilen gelirler” olarak tan›mlanm›flt›r 5. Yani beyan d›fl›
ekonominin içine, gelir yarat›c› ekonomik faaliyetlerden vergi kanunlar›na
göre beyan edilmesi gerekti¤i halde beyan edilmeyenler girmektedir.
Yukar›daki tan›m›n, beyan d›fl› ekonomi içine sadece gelir vergisi yasas›na göre beyan edilmesi gerekti¤i halde beyan edilmeyen gelirleri dahil etmifl olmas›n›n sebebi, kay›t d›fl› ekonominin kapsam›nda yer alan beyan d›fl›l›¤›n kapsanmak istenmesidir. Beyan d›fl› ekonominin bu flekilde tan›mlanmas› beyan d›fl›
ekonominin dar anlamda ele al›nmas› sonucunu do¤urmufltur. Zira, yukar›daki
tan›m gere¤i, vergi yasalar›nca vergi istisnas› veya muafiyeti kapsam›na al›nd›¤› için beyan edilmesi gerekmeyen ve bu sebeple beyan edilmeyen gelirler beyan d›fl› ekonomi kavram›n›n kapsam›na girmemektedir. Kuflkusuz vergi istisnas› ve muafiyeti kapsam›nda olan gelirler de, t›pk› beyan d›fl› ekonomi de yer
alan gelirler gibi, vergi idaresine bildirilmemekte ve devlete vergi kaybettirmektedir. Ancak arada çok önemli bir nüans›n oldu¤u gözden kaç›r›lmamal›d›r, o da,
beyan d›fl› ekonomik faaliyetlerin yasalara göre beyan edilmesi gerekti¤i halde
beyan edilmeyen gelirleri içerdi¤i, vergi istisna ve muafiyetliklerinin ise vergi
yasalar›nda yer almak suretiyle kapsam›na ald›klar› gelirleri k›smen veya tama-

4 Kay›t d›fl› ekonomik faaliyetlerinin bu flekilde ilk defa s›n›fland›r›lmas›, bu grup faaliyetlerin vergi kayb›
bak›m›ndan incelenmesi ve kay›t d›fl› ekonominin hacminin bu bileflenlerin her birinin ayr› tahmin
edilerek birlefltirilmesi fleklinde uygulan›lan ve “karma yöntem” olarak nitelendirilen yöntemle tahmin
edildi¤i çal›flma için bkz. Gülay Akgül Y›lmaz, ”Yeralt› Ekonomisi ve Vergi Kayb›”, (Yay›nlanmam›fl
Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996, ‹stanbul, s.6-14 / 122-133 /227262.
5 Vergi bofllu¤u (tax gap) beyan d›fl› ekonomiyi tamamlay›c› bir ölçümdür Vergi bofllu¤u vergi idaresinin
toplamay› bekledi¤i vergi gelirleri toplam› ile gerçekte toplam›fl oldu¤u vergi gelirleri toplam› aras›ndaki
farkt›r.
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men beyan ve vergi d›fl›na ç›kard›klar›d›r. Biri suçken di¤eri suç de¤ildir. Hatta
biri vergi kaçakç›l›¤› kavram›yla ifade edilirken di¤eri vergiden kaç›nma kavram›yla ifade edilmektedir. Ortak noktalar›, vergi kayb› yarat›yor olmalar›d›r.
Vergi kayb›yla ilgili bölümde daha ayr›nt›l› olarak belirtilece¤i üzere, beyan d›fl› ekonomik faaliyetler hukuki ve ekonomik anlamda vergi kayb› yaratmakta,
vergi istisna ve muafiyetleri ise sadece ekonomik anlamda vergi kayb› yaratmaktad›rlar.
Peki vergi istisna ve muafiyeti kapsam›nda oldu¤u için beyan d›fl› kalan gelirler
hangi kavramla ifade edilecektir? Di¤er taraftan, vergi kayb› sadece vergi yasalar›na göre beyan edilmesi gerekti¤i halde beyan edilmeyen gelirler bak›m›ndan
m› do¤maktad›r? Vergi yasalar›na göre beyan edilmesi gereken bir servet unsuru beyan edilmedi¤inde veya eksik beyan edildi¤inde ( mesela emlakin de¤eri
oldu¤undan daha düflük beyan edildi¤inde), vergi kanunlar›n›n koydu¤u vergi
kurallar› ihlal edilmez mi? Bu durumlar da vergi kayb› yaratmaz m›? Kuflkusuz,
hem vergi kurallar› ihlal edilir, hem de vergi kayb› do¤ar. Peki, bu durumlar beyan d›fl› ekonomi kavram›na dahil edilmez mi veya edilemez mi?
Beyan d›fl› ekonomi tan›m›, vergi kanunlar›na göre beyan edilmesi gerekti¤i halde beyan edilmeyen gelirler oldu¤unda bu kapsama girmezler. Beyan d›fl› ekonominin tan›m›, “vergi yasalar›na göre beyan edilmesi gerekti¤i halde beyan
edilmeyen gelir, servet veya harcamalard›r” fleklinde daha genifl olsayd›, vergi
yasalar›na ayk›r› olarak gelir, servet ve harcama vergileriyle ilgili ortaya ç›kan
her türlü beyan d›fl›l›k beyan d›fl› ekonomi kapsam›na girerdi; ancak yine de vergi istisna ve muafl›lar› kapsam›nda oldu¤u için beyan edilmeyen gelirler kapsam
d›fl›nda kal›rd›. Peki, bu durumda beyan d›fl› ekonomi tan›m› teoride eksik mi
yap›lm›flt›r? Bu tan›m› yapan, acaba bu durumlar› düflünememifl midir? Kuflkusuz hay›r. Bu tan›m› yapan›n bu durumlar› düflünememesi gibi bir durumdan
bahsetmek do¤ru de¤ildir. Zira bu tan›m ile kay›t d›fl› ekonominin bileflenlerinden biri olan beyan d›fl› ekonomiyi tan›mlamak amac› güdülmektedir. Kay›t d›fl› ekonomi de, resmi GSMH tahminlerine dahil edilmemifl gelirler oldu¤u
için, tan›m dar tutulmufl ve yasalara göre beyan edilmesi gerekti¤i halde beyan
edilmeyen gelirler kapsama al›nm›flt›r.
Bu durumda, vergi istisna ve muafiyetlikleri kapsam›nda oldu¤u için beyan d›fl›
kalan gelirlerle, servet veya harcama vergileriyle ilgili kanunlara göre beyan
edilmesi gerekti¤i halde beyan edilmeyen servet unsurlar› ve harcamalar›n ise
genifl anlamda beyan d›fl› ekonomi kapsam›nda ele al›nmas› daha do¤ru olacakt›r. Genifl anlamda beyan d›fl› ekonomi, milli gelirden hareketle hesaplanan
vergi matrah› ile beyan edilen matrah aras›ndaki fark› oluflturmakta ve böylece
ekonomide her ne sebeple olursa olsun beyan d›fl› kalan gelirleri ve hatta di¤er
surette do¤an beyan d›fl›l›klar› da kapsam›na almal›d›r.
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Genifl anlamda beyan d›fl› ekonomi kavram›, ekonomik ve hukuki anlamdaki
vergi kay›plar›n›n tamam›n› kapsam›na al›rken, dar anlamda beyan d›fl› ekonomi sadece gelir vergisi bak›m›ndan hukuki anlamda vergi kayb›n› içermektedir.
Dar anlamdaki beyan d›fl› ekonomi ile genifl anlamdaki beyan d›fl› ekonomi aras›ndaki fark bir örnek ile daha aç›k bir flekilde ortaya konulabilir.
Kaçak inflaat yap›m›, bir taraftan devletten gerekli izinler (ruhsat) al›nmadan
yap›ld›¤› için kurallara uygun gerçeklefltirilmemifl olmas› sebebiyle enformel (ki
kurallara uygun olmaks›z›n gerçeklefltirilen kay›t d›fl› ekonomik faaliyetlere kural d›fl›, gayri resmi veya enformel ekonomik faaliyetler denmektedir) di¤er taraftan vergi yasalar› gere¤ince vergi idaresine bildirilmesi gerekti¤i halde gelirin bildirim d›fl› kalmas› sebebiyle vergi yasalar› ile oluflturulan kurallar ihlal
edilmifl oldu¤u için beyan d›fl› ekonomik faaliyet olup, kay›t d›fl› ekonomi kapsam›ndad›r 6. Nitekim, Türk Gelir Vergisi Kanunu’na göre devaml› olarak gayrimenkul infla edip satan veya devaml› olarak bunlar›n al›m sat›m›yla u¤raflanlar›n bu ifller dolay›s›yla elde ettikleri kazançlar ticari kazanç say›l›r; ticari muamelelerin ar›zi olarak yap›lmas› sonucu elde edilen kazanç ise belli bir tutar› aflmas› halinde aflan k›s›m ar›zi kazanç kapsam›nda di¤er kazanç ve irat olarak gelir vergisine tabidir. Müteahhidin inflaat› kaçak yapmas› durumunda, söz konusu faaliyetin devletin bilgisi d›fl›nda geçekleflmesiyle bu faaliyetten do¤an gelir
de vergi idaresine bildirilmeyecektir. Yani söz konusu faaliyet bir taraftan kural
d›fl› ekonomik faaliyet olarak kay›t d›fl› ekonomi kapsam›nda olacak ve devletin
resmi GSMH tahminlerine girmeyecek, di¤er taraftan vergi dairesine müteahhit
hiç mükellefiyet tesis ettirmemifl veya mükellefiyet tesis ettirmifl olsa da bu faaliyetten elde etti¤i kazanç ile ilgili beyanda bulunmayaca¤›ndan gelir vergisi
kayb› da do¤acakt›r.
‹nflaat›n tamamlanmas› sonunda daire sahibi olanlar›n, sahip olduklar› bina ile
ilgili bir tür servet vergisi olan emlak vergisi ödemek için belediyeye emlak
vergisi beyannamesini hiç vermemeleri veya beyannamede emlak›n de¤erini
düflük beyan etmeleri emlak vergisi kanununda belirtilen hükümlere ayk›r›l›k
teflkil eder, vergi kayb› do¤ar, ancak bu durum dar anlamda beyan d›fl› ekonomi
ve bu ba¤lamda kay›t d›fl› ekonomi kapsam›na girmez. Genifl anlamda beyan d›fl› ekonomi kapsam›nda de¤erlendirilir.

6 Kay›t d›fl› ekonomi içinde yer alan faaliyetlerin iç içe geçmiflli¤inden ve birbirlerinden tam olarak
ayr›lamayaca¤›ndan bahsedilmiflti. Söz konusu örnek bu durumu gayet iyi ortaya koymaktad›r. Zira,
kaçak inflaat, kurallara uygun gerçeklefltirilmedi¤i için enformel özellik gösterirken, vergi idaresine
bildirilmedi¤i için de beyan d›fl› ekonomik faaliyet özelli¤i tafl›yan ve kay›t d›fl› ekonomi içinde yer alan
bir faaliyettir.
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Kaçak infla edilmifl olan binada daire sahibi olanlar›n dairelerini kiraya vermeleri durumunda elde ettikleri kira gelirlerinin GMS‹ olarak beyan edilmemesi
durumu, beyan d›fl› ekonomi kapsam›nda ve bu ba¤lamda kay›t d›fl› ekonomide
yer al›r. Özetle;
* Kaçak bina inflaat›; enformel + beyan d›fl› ve dolay›s›yla kay›t d›fl› ekonomik
faaliyettir.
* Bina ile ilgili emlak vergisi beyannamesinin verilmeyip, emlak vergisinin
ödenmemesi; genifl anlamda beyan d›fl›l›kt›r.Vergi kayb› do¤urur ancak kay›t d›fl› ekonomi içinde yer almaz.
* Binan›n kiraya verilmesi sonucu elde edilen GMS‹ beyan edilmedi¤inde, beyan d›fl› ekonomik faaliyet say›l›r, kay›t d›fl› ekonomi içinde yer al›r.
“Beyan d›fl› ekonomi” ile “vergi kaçakç›l›¤›” da tam anlam›yla örtüflen kavramlar de¤ildir. Nitekim vergi kaçakç›l›¤› tüm vergiler bak›m›ndan do¤abilir, ancak
kay›t d›fl› ekonominin bir bilefleni olan ve beyan d›fl›l›klar› dar anlamda ele alan
beyan d›fl› ekonomi sadece gelir vergisi bak›m›ndan söz konusu edilmifltir. Beyan d›fl› ekonomi genifl anlamda ele al›nd›¤›nda dahi vergi kaçakç›l›¤› kavram›
ile tam anlam›yla ayn› fleyi ifade etmezler, zira bu defa da beyan d›fl› ekonomi
kapsam›na vergi yasalar›nda yer alan vergi istisna ve muafiyetlerin sebep oldu¤u beyan d›fl›l›klar da girer ki bunlar vergi kayb› yaratmakla beraber vergi kaçakç›l›¤› kapsam›na girmezler.
K›saca, genifl anlamda beyan d›fl› ekonomi ile vergi kaçakç›l›¤› sadece gelir vergisi bak›m›ndan de¤il servet ve harcama vergileri bak›m›ndan da oluflabilmektedir. Bu bak›mdan, genifl anlamda beyan d›fl› ekonomi dar anlamda beyan d›fl›
ekonomiyi de kapsar ve vergi kaçakç›l›¤›na göre daha genifl kapsaml›d›r. Kay›t
d›fl› ekonomi kapsam›nda dikkate al›nacak olan dar anlamda beyan d›fl› ekonomidir.
Çok say›daki beyan d›fl› ekonomik faaliyetlere iliflkin flu örnekler verilebilir;
-Resmi kay›tlara göre herhangi bir iflte çal›flamayacak olanlar›n gerçeklefltirdikleri faaliyetler; emekli maafl› olan emeklilerin, malul ayl›¤› alan sakat iflçilerin,
ö¤renim kredisi alan ö¤rencilerin gerçeklefltirdikleri faaliyetler 7.
-Ek ifl fleklindeki ekonomik faaliyetler; özel ders vermek, evde büro iflleri yapmak, bilgisayar ve daktilo ile yaz› iflleri evde çeviri yapmak, evde muhasebe defteri tutmak, evde fason imalat yapmak, v.s.

7 Bkz. Osman Altu¤, Kay›t D›fl› Ekonomi, Cem Ofset, ‹stanbul, 1994, s.26.
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-Mal ya da hizmetin takas edilmesi,
-Menkul de¤erlerde kira bedelinin beyan edilmemesi,
-Faturas›z mal veya hizmet al›m›-sat›m›,
-Kural d›fl› serbest meslek faaliyeti.
3.2. Enformel Ekonomi:
Enformel ekonomiyi formel ekonomiden hareketle tan›mlamak mümkündür.
Formel ekonomi, üretim, mübadele ve tüketimin kay›tl› ve yasal bir flekilde yap›ld›¤› ekonomi kesimidir 8. Ekonomik faaliyetler pazar içinde geliflir ve para bir
de¤iflim arac› olarak kullan›l›r. Enformel ekonomik faaliyetler, üretim, mübadele ve tüketimin kay›tl› olmad›¤› hatta bazen yasad›fl› faaliyetlerin yer ald›¤› ekonomi kesimidir.
Enformel ekonomi, yasalarda konulmufl resmi kurallarca ya tan›mlanmam›fl veya belirlenmifl olan kurallar›n d›fl›nda kalan ekonomik faaliyetlerden
oluflmaktad›r. Enformel kelimesi devlet kontrolünün eksikli¤ini ifade etmek
için kullan›l›r, “devletin düzenleyici kurallar›ndan kaç›nan kurumsal kurallar› takip etmede baflar›s›z olan ve devlet taraf›ndan korunmayan faaliyetleri” kapsar .9 Baflka bir deyiflle, bir taraftan yasalar ve idari düzenlemelerin getirdi¤i maliyetleri ortadan kald›r›rken di¤er taraftan yine bunlar›n mülkiyet iliflkileri, ticari lisanslar, ifl sözleflmeleri, iflçilerle yap›lan ifl akitleri, finansal kredi
ve sosyal güvenlik sistemi arac›l›¤› ile sa¤lad›¤› haklar ve faydalar›n da d›fl›nda kalan, bunlardan yararlanamayan ekonomik faaliyetlerdir.
Enformel giriflimciler resmi olarak kay›tl› de¤illerdir, faaliyette bulunmak için
lisans veya izine gereksinim duymazlar, vergi ödemezler, çal›flt›rd›klar› kiflilerle ilgili çal›flma koflullar›na iliflkin kurallara uymazlar (asgari ücret, ücretli tatil,
çal›flma saatleri, sosyal güvenlik, emeklilik gibi), üretici ve ticaret erbab› üzerine yasal ba¤lay›c›l›¤› olan di¤er kurumsal düzenlemeler d›fl›nda kal›rlar 10.
Enformel ekonomi de¤iflik nitelikteki faaliyetleri bünyesinde bulundurur:
Bir k›sm› pazar içinde cereyan eder ve para bir araç olarak kullan›larak yap›l›r.
Burs alan ö¤rencilerin ayn› zamanda çal›flmalar›, emeklilerin çal›flmalar›, ikinci
ifl olarak yap›lan faaliyetler, marjinal ifller denilen türde gerçeklefltirilen faaliyet8 Louis A.Ferman, Stuart Henry, Michele Hoyman, FERMAN Louis, "Understanding of the Informal
Economy", Annals, 1987, s.21.
9 Quassoli Fabio: Migrants in the Italian Underground Economy, International Journal of Urban&
Regional Research, Jun 99,Vol.23, Issues 2, s.213.
10 Donald C. Mead, Christian Morrisson: “The Informal Sector Elephant”, World Development, Vol.24,
No:10 ,1996,s.1612.
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ler, küçük ölçekli iflletmelerde kay›ts›z faaliyetler, yasad›fl› göçmenlerce gerçeklefltirilen faaliyetler, küçük çocuklar› çal›flt›rarak gerçeklefltirilen faaliyetler, büyük firmalarla gerçeklefltirilen alt sözleflmeye dayal› mal veya hizmet üretimi,
kad›nlar›n evlerde üretimin belli aflamalar›n› gerçeklefltirmeleri gibi faaliyetleri
bu grupta saymak mümkündür 11.
Bir k›sm›ysa pazar içinde cereyan etmez, para araç olarak kullan›lmaz, pazar d›fl› (non market) olarak nitelendirilen, mal ve hizmet üreten ekonomik faaliyetlerdir 12. Bu gruba giren faaliyetler; “hane halk› ekonomisi”, “sosyal ekonomi“
ve “yerel ekonomi” olarak bilinirler. Bunlar›n her birinde yer alan faaliyetlerin
baz›s› yasal iken baz›s› yasad›fl› özellik tafl›r.
Hane halk› ekonomisi, ailenin ihtiyaçlar›n› gidermeye yönelik mal ve hizmetlerin aile içinde üretimi ve takas suretiyle de¤iflimi faaliyetlerinden ibarettir 13 .
Kendi tüketimi için çiftlik ürünü üretmek, bahçe tar›m›, evde giysi dikmek, kendi televizyonunu tamir etmek, kullan›lm›fl ev eflyalar›n›n sat›m›, vak›f hizmetleri bunlara örnek olarak gösterilebilir.
Sosyal ekonomi, ihtiyaçlar›n belli bir topluluk içindeki kifliler aras›nda yard›mlaflma suretiyle giderilmesine yönelik gerçeklefltirilen faaliyetlerdir 14.
Yerel ekonomi ise, ihtiyaçlar›n aile içindeki üretim yoluyla giderildi¤i veya bir
bölgedeki insanlar›n birbirleriyle ihtiyaçlar›n› giderecek flekilde mallar› üretip
da¤›tt›klar› durumu ifade eder. Pazar içinde cereyan etmeyen ve parasal de¤iflime konu teflkil etmeyen bu faaliyetler geleneksel olarak GSMH tahminleri d›fl›nda tutulmaktad›rlar. 15
Enformel ekonomik faaliyetlerden bir k›sm›n›n da yasad›fl› nitelikte oldu¤u belirtilmiflti. Bu grupta yer alan faaliyetler enformel ekonomi içinde uç noktada
yer alan faaliyetlerdir. Aile içinde uyuflturucu üretimi, alkollü içki üretimi, yasal
bir mal›n yasal olmadan örne¤in patent haklar›n› ihlal ederek üretiminin de (örne¤in konfeksiyon, ayakkab›, deterjan, parfümde taklit marka ya da taklit mal
üretimi) bu grupta incelenmesine dair görüfller vard›r 16.

11 Quassoli,a.g.e.,s.215.
12 Bkz. Joseph P.Gaughan, Louis A. Ferman, "Toward An Understanding of the Informal Economy",
Annals, AAPSS, 493, September, 1987, s.21. Ayr›ca bkz. U.S of America Department of Labor, The
Underground Economy in the United States, Occasional Paper, No:2, September 1992, s.2.
13 J.I Gershuny : ”The Informal Economy, Its Role in Post- Industrial Society”, Futures, Vol:11,1979,s.5..
14 J.I.Gershuny,a.g.e.,s.6.
15 Michale Carter, "Issues in the Hidden Economy A Survey", Economic Record, Vol. 60, 1984, s.209.
16 Bu görüflle ilgili olarak bkz. Ahmet Faz›l Özsoylu, "Ekonomik Kriz ve Kay›t d›fl› Ekonomi ", 93-94
Petrol-‹fl, Yay›n-30, s.770.
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Enformel ekonomiye girifl kolayd›r, büyük ölçüde yerli kaynaklara dayal›d›r, iflletmeler aile mülkiyeti içindedir, iflletmeler küçük ölçekte, emek yo¤un ve uyarlanm›fl teknoloji kullan›lmaktad›r, örgütsüzdür, e¤itim ön flart› bulunmamaktad›r ve genellikle düflük düzeyde gelir ve istihdam yaratmaktad›rlar 17.
3.3. Yasad›fl› Ekonomi :
“Ceza kanunlar›nca yasaklanm›fl ve suç say›lm›fl olan faaliyetlerin gerçekleflti¤i ekonomi kesimidir. Kriminal türden faaliyetlerdir. Yasad›fl› uyuflturucu
üretimi ve ticareti, silah kaçakç›l›¤›, fahiflelik, yolsuzluk, kaçakç›l›k, yasad›fl›
kumar oynatmak, tefecilik, çal›nm›fl mallar›n ticaretini yapmak…gibi faaliyetler
yasad›fl› ekonomik faaliyetlere örnek olarak verilebilir. 18
Yasalar›n suç sayd›¤› her türlü faaliyet kay›t d›fl› ekonomi içinde yer almaz.
Nitekim, rüflvet, h›rs›zl›k, kumar oynamak suretiyle elde edilen gelirler bu kazançlar› elde edenler aç›s›ndan bak›l›nca gelir olmakla beraber ekonomiye katma de¤er yaratan, ekonomiyi geniflleten özellik tafl›mazlar. Sadece daha önce
yarat›lm›fl olan gelirin el de¤ifltirmesine sebep olan suçlard›r. Bu sebeple bu tür
faaliyetler sonucu elde edilen gelirler kay›t d›fl› ekonomiye dahil edilmemelidir.
Dahil edildi¤inde, yine GSMH tahmini gerçe¤i yans›tmayacak ve bu defa
GSMH oldu¤undan daha yüksek tahmin edilecektir.
Yasa d›fl› ekonomik faaliyetler gerek ahlaki gerekse teknik sebeplerle geleneksel olarak GSMH tahminleri d›fl›nda b›rak›l›rlar. As›l olarak bu tür faaliyetlerin
resmi GSMH tahminlerine dahil edilmesi ve kara paran›n vergilendirilmesi de¤il de, önlenmesi amaçlan›r. Ancak bu tür faaliyetlerin gelir yarat›c› özellik tafl›mas› ekonomide dolafl›ma az yada çok dahil olmas› sebepleriyle kay›t d›fl› ekonomi tahminlerine dahil edilmektedir.
K›saca, kay›t d›fl› ekonomi bu üç bileflenden oluflmaktad›r. Her ülkede bu bileflenleflin oran› farkl› oldu¤u gibi, bir ülkede tarihsel süreç içinde ülkenin ekonomik, sosyal, siyasal ve mali yap›s›ndaki de¤iflikliklere ba¤l› olarak dönemden
döneme de farkl›l›k gösterir.

17 Tahir Bafltaymaz, "Enformel Sektör ve Geliflmekte Olan Ülkelerde ‹stihdam", Uluda¤ Üniversitesi
‹.‹.B.F Dergisi, Cilt VII, say›:1, Nisan 1986,s.99-101.
18 P.Joseph Gaughan, Louis A. Ferman, "Toward An Understanding of the Informal Economy", Annals,
AAPSS, 493, September, 1987, s.22..
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