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SUNUfi
Kay›t d›fl› ekonomi, yak›n dönemde gerek geliflmifl gerekse geliflmekte olan ülkelerde ciddi bir toplumsal sorun olarak kendisini hissettirmektedir. Söz konusu
olguya iliflkin ampirik verilerin karfl›laflt›rmal› analizi Türkiye’de sorunun daha
vahim boyutlarda oldu¤unu göstermektedir. Nitekim di¤er ülkelerde oldu¤u gibi Türkiye’de her dönem var olan kay›t d›fl› ekonomi, özellikle 1980’li y›llar›n
ikinci yar›s›ndan itibaren önemli art›fl göstermifltir. Zira, kay›t d›fl› ekonominin
hacmi geliflmifl ülkelerde 1978 y›l›nda ortalama yüzde 8.7, 1990 y›l›nda yüzde
14.4 ve 2001 y›l›nda yüzde 16.7 dir. Geliflmekte olan ülkelerde ise bu oran ortalama yüzde 40’lar civar›nda seyretmektedir. Türkiye’de ise, 1980 y›l›nda yüzde 36 olan kay›t d›fl› ekonominin hacmi, 1990 y›l›nda yüzde 97 ve 2004 y›l›nda yüzde 110’a ulaflm›flt›r.
Mali, ekonomik, sosyal ve siyasal sebeplerle ortaya ç›k›p geliflen ve bu boyutlara ulaflm›fl olan kay›t d›fl› ekonomi, hacmi ile orant›l› olarak, önce mali sonra
ekonomik ve dolay›s›yla sosyal hayat üzerinde tahribat yaratmakta ve böylece
siyasal baflar›s›zl›¤› da beraberinde getirmektedir.
Mali alanda yaratt›¤› vergi kay›plar›, bütçe aç›klar› ve bunun finansman› için
baflvurulan yollar›n ekonominin genel dengeleri üzerinde meydana getirdi¤i bozulma, sosyal alana yolsuzluk, yoksulluk ve vergi uyumunun azalmas› fleklinde
yans›makta ve kay›t d›fl› ekonomi bu faktörlerin etkisi ile daha da geliflip büyüyen bir olgu halini almaktad›r.
‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Odas› (‹SMMMO), Türkiye için
böylesi önemli olan bir sorunu yeniden farkl› bir anlay›flla gündeme getirmeyi
hedeflemektedir. Bir sivil toplum örgütü olman›n getirdi¤i sosyal sorumluluk
gere¤i, kay›t d›fl› ekonomiyle mücadeleye ivme kazand›rmak amac›yla gerçeklefltirmeyi planlad›¤› faaliyetlerin ilk ad›m› olarak konuyu tüm boyular›yla ortaya koyacak böylesi bir çal›flmaya destek olmufltur.
‹SMMMO’nun, Türkiye’nin bu kritik sorununun gündeme getirilmesinde ve bu çal›flman›n ortaya ç›kmas›nda çok önemli bir deste¤i olan, Baflkan› Sn. Yahya ARIKAN’a,
çal›flma tasla¤›n› okuyarak elefltiri ve önerileriyle metnin gelifltirilmesine katk› sa¤layan ‹SMMMO Dan›flma, Denetim ve Yönetim Kurulu üyelerine, bu yay›n› ç›karmam yönünde teflvik edip destek veren Yrd. Doç. Dr. Bumin DO⁄RUSÖZ’e ve
çal›flman›n yay›na haz›rlanmas›nda eme¤i geçen Evren GÜNAY’a en içten teflekkürlerimi sunar›m.
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Ayr›ca 1994 y›l›nda Türkiye’de henüz gündemde de¤ilken bana bu konuyu
doktora tezi konusu olarak öneren ve çal›flmalar›ma destek olan hocam Prof. Dr.
Ömer Faruk BATIREL’e, grafiklerin çizilmesi konusunda gösterdi¤i çabadan
dolay› bölümümüz Araflt›rma görevlilerinden Hakan AGUN’a, çal›flma süresi
boyunca bana her konuda destek olan eflim Yrd. Doç. Dr. Ahmet YILMAZ’a ve
bu süreçte kendisiyle fazla ilgilenemedi¤im o¤lum Yark›n YILMAZ’a ne kadar
teflekkür etsem azd›r.
Kay›t d›fl› ekonomiyle mücadelede çok küçük de olsa bir katk›s› olmas› ümidiyle…

Çekmeköy, Mart 2006

Yrd. Doç. Dr. Gülay Akgül YILMAZ
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ÖNSÖZ
Kay›t d›fl› ekonomi, özellikle II.Dünya savafl›ndan sonra, vergi oranlar›nda
gerçeklefltirilen art›fllar ile piyasada uygulan›lan fiyat ve tüketim kontrolleri
fleklindeki müdahaleler ile kendisini göstermifl ve dikkat çeker bir olgu halini
alm›fl ve varl›¤›n›, 1950’li y›llardan günümüze gerek geliflmifl ülkeler gerekse
geliflmekte olan ülkelerde giderek artan flekilde sürdürmüfltür.
1950’ li y›llardan beri tüm ülkelerde görülen kay›t d›fl› ekonominin, gerek mali
ve ekonomik, gerekse sosyal ve siyasal alanda meydana getirdi¤i etkiler merak
konusu olmufl, çeflitli araflt›rmalar›n konusunu teflkil etmifltir. Kay›t d›fl› ekonominin genifl kapsaml› ve birbirinden de¤iflik alanlar› etkiliyor olmas›, kolay
anlafl›lmas›n› engellemifl, çok say›daki faktörün etkisi ile henüz hiçbir devlette
tam bir çözüm getirilememifltir.
Kay›t d›fl› ekonomi Türkiye’de de 1990’l› y›llardan itibaren dikkat çekmifltir.
Kay›t d›fl› ekonomik faaliyetlerin devletin bilgisi d›fl›nda gerçekleflmesi ve bu
sebeple vergileme alan›n›n d›fl›nda kalmas›n›n yaratt›¤› vergi kayb›, bir taraftan
ciddi bütçe aç›klar› ve finansman sorunlar›n›n yaflan›yor olmas› sebebiyle gündeme getirilmifl ve tart›fl›lm›flt›r. 1990’l› y›llar›n özellikle ikinci yar›s›ndan
itibaren Türkiye’de gerek akademik, gerekse siyasi çevreler ve sivil toplum
örgütlerince çeflitli flekillerde gündeme getirilip bir çare bulunmaya
çal›fl›lmas›na ra¤men, bugüne kadar maalesef pek mesafe kat edilememifltir. Bu
süreçte, kay›t d›fl› ekonominin hacminin daralt›lmas› bir yana giderek geniflleme
göstermifl olmas›, toplumun gelece¤i konusunda endifle uyand›rmaktad›r.
Kay›t d›fl› ekonomik faaliyetler yerine kay›tl› ekonomik faaliyetlerin
geniflletilmesi, baflka bir deyiflle kay›tl› mükellef say›s›n›n artt›r›lmas›n›n
toplumun mali, ekonomik ve sosyal hayat›nda olumlu geliflmelerin sa¤lanabilmesi ad›na gerekli oldu¤u düflüncesi ile ‹SMMMO kay›t d›fl› ekonomi
konusunu yeniden farkl› bir anlay›flla gündeme getirip, bu sorunun boyutlar›n›n
hiç de¤ilse geliflmifl ülkeler seviyesine çekilebilmesi için izlenmesi gereken yol
haritas›n›n belirlenmesine katk›da bulunabilmek ad›na bu çal›flmay›
haz›rlatm›flt›r.
Kay›t d›fl› ekonominin k›sa dönemde genifllemesini önleyecek, orta ve uzun vadede hacminin daralt›lmas›na yönelik önlemleri ortaya koymay› hedeflemifl olan
araflt›rmay› gerçeklefltiren, Yrd. Doç. Dr.Gülay Akgül Y›lmaz’a teflekkür eder,
çal›flman›n karar al›c›lar ve di¤er ilgililere faydal› olmas›n› dilerim.

Yahya Ar›kan
‹SMMMO Baflkan›
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