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GİRİŞ 
 

Kayıt dışı ekonomi; tanımı, nedenleri ve göstergeleriyle birlikte bir bütün 

olarak ele alınması gereken, II. Dünya Savaşı sonrasından itibaren iktisadi alandaki 

çalışmalara sıklıkla konu olmasına rağmen, tanımlanmasında ve nedenlerin 

belirlenmesinde henüz bir fikir birliğine varılamamış bir kavramdır. Çalışmada ele 

alınan en genel tanımıyla kayıt dışı ekonomi, vergi, sosyal güvenlik primi gibi mali 

yükleri ödemekten ve emek piyasasına ilişkin düzenlemelerle idari prosedürlere 

uymaktan kaçınmak amacıyla piyasada üretilen yasal mal ve hizmetlerin kamu 

otoritelerinden gizlenmesidir. Önceleri daha çok gelişmekte olan ülkeler bağlamında 

tartışılan kayıt dışı ekonomi bugün gelişmiş ülkelerde de önemli boyutlara ulaşmıştır. 

Schneider vd.’nin (2010) gerçekleştirdiği hesaplamalara göre 2006 yılında 

gelişmekte olan ülkelerde kayıt dışı ekonominin büyüklüğü %35.1 iken, yüksek 

gelirli OECD ülkelerinde %16.8’dir. Kayıt dışı ekonomide meydana gelen artış, 

vergi gelirlerini azaltarak kamu mal ve hizmet arzını sınırlamakta, bütçe açıklarına 

neden olarak mali istikrarı bozmakta, kayıtlı ekonomide çalışanlar aleyhine haksız 

rekabete yol açmakta, maliye ve para politikalarının etkinliğini azaltmaktadır. 

 

Kayıt dışı ekonominin nedenlerinin belirlenmesi, kayıt dışı ekonomi ile 

mücadelede uygulanacak politikaların başarıya ulaşmasında önem taşımaktadır. Bu 

amaçla çalışmada, kayıt dışı ekonominin iktisadi, mali ve kurumsal nedenleri 

araştırılmıştır.  Bu çerçevede, birinci bölümde kayıt dışı ekonominin literatürde yer 

alan farklı tanımları ele alınmış, kayıt dışı ekonominin ortaya çıkış sürecine ilişkin 

temel tezler değerlendirilmiştir. Bu noktada, kayıt dışı ekonominin marjinal bir 

yapıdan ziyade resmi ekonomi ile yoğun ilişki içerisinde olan, içeriğinde heterojen 



 
 

grupları barındıran bir kavram olduğu vurgulanmıştır. Daha sonra kayıt dışı 

ekonomin resmi ekonomi üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri ele alınmıştır.  

İkinci bölümde, kayıt dışı ekonomiyi ölçme yöntemleri, ilgili yöntemlerin eleştirilen 

yönleri ile birlikte incelenmiş, 56 ülke için basit elektrik tüketim yöntemiyle kayıt 

dışı ekonomi büyüklükleri hesaplanmıştır.  

 

Üçüncü bölümde kayıt dışı ekonominin iktisadi, mali, kurumsal, demografik 

ve psikolojik nedenleri literatürde yer alan tartışmalar ışığında ele alınmış, kurumsal 

faktörlerin kayıt dışı ekonominin oluşumundaki rolü, kamu tercihi teorisi ve 

kurumsal iktisat yaklaşımı bağlamında değerlendirilmiştir.  

 

Dördüncü bölümde, üçüncü bölümde yapılan tartışmalar çerçevesinde, kayıt 

dışı ekonominin iktisadi, mali ve kurumsal nedenlerini araştırmak amacıyla 56 ülke 

için 1999-2007 yılları arasında panel veri analizi yapılmıştır. Panel veri analizi 

sonuçlarına göre, kişi başı gelir büyüme hızı arttıkça kayıt dışı ekonomi artarken, 

işsizlik arttıkça kayıt dışı ekonomi azalmaktadır. Enflasyon, ekonomik özgürlük ve 

hükümet harcamalarının kayıt dışı ekonomi üzerindeki etkisi belirsizken, tarımın 

ekonomideki payı ve marjinal en yüksek kurumlar vergisi oranı arttıkça kayıt dışı 

ekonominin artacağı, hizmetler sektörünün (hükümet hizmetlerinin dahil olduğu) 

payı arttıkça kayıt dışı ekonominin azalacağı söylenebilir. Piyasa dostu kurumsal 

yapı endeksi artınca kayıt dışı ekonomi azalırken, demokrasi ve hesap verebilirlik 

endeksi arttıkça kayıt dışı ekonomi artmaktadır. Çalışmanın sonunda, kayıt dışı 

ekonominin nedenleri hakkında kesin bir yargıya varabilmenin hem literatürde yer 

alan diğer çalışmalar hem de gerçekleştirilen panel veri analizi göz önünde 



 
 

bulundurulduğunda mümkün gözükmediği belirtilmiştir.  Kayıt dışı ekonomi çok 

sayıdaki motivasyonun oluşturduğu bir yapı olduğu için kayıt dışı ekonomi ile 

gerçekleştirilecek mücadelenin de çok boyutlu olması gerektiği vurgulanmıştır. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 

KAYIT DIŞI EKONOMİ TANIMI ÖZELLİKLERİ VE ETKİLERİ 

 

1.1. Tanımı  

Kayıt dışı ekonomi; tanımı, özellikleri, nedenleri ve göstergeleriyle birlikte 

bir bütün olarak değerlendirilmesi gereken; II. Dünya Savaşı sonrasından itibaren 

iktisadi alanda araştırmalara konu olmasına rağmen tanımlanmasında henüz bir fikir 

birliğine varılamamış olan çok boyutlu bir kavramdır. İlk olarak, ABD için, 1875-

1955 yılları arasındaki nakit/toplam para arzı oranındaki değişmeleri inceleyen 

Cagan (1958), II. Dünya Savaşı sırasında nakit talebinde meydana gelen artışa dikkat 

çekmiştir. Nakit talebindeki artışın, vergilendirilebilir işlemleri gizlemek istediğinden 

kaynaklandığını belirtmiştir. Resmi kayıtlara girmeyen bu faaliyetlerin 

“kavramlaştırılması” bir antropolog olan Keith Hart tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Hart, “gayri resmi ekonomi” (informal economy) terimini literatürde ilk kez (üçüncü 

dünya ülkeleri bağlamında) kullanmıştır. Söz konusu kavramla, resmi emek piyasası 

dışında çalışan kentsel işgücüne dikkat çekmiştir. Konuya ilişkin ilk kapsamlı 

araştırma ise, Kenya’daki istihdam yapısı çerçevesinde ILO tarafından yapılmıştır. 

Hazırlanan raporda, “gayri resmi ekonomi” (informal economy) hükümetin aşırı 

düzenlemeleri ve yüksek vergi yükünden kaçınma ile karakterize edilmiştir. 

(Gerxhani, 2004:269) 

 

Gutmann (1977), Cagan’ı (1958) takip ederek ABD’deki nakit talebinin 

mevduat talebine göre daha fazla arttığını; çünkü nakdin, işlemleri kayıt dışı tutup 

vergilendirmemek için en iyi yöntem olduğunu, nakit talebinin mevduat talebinden 



 
 

fazla olmasının ise, ”yeraltı ekonomisi”ndeki (subterranean economy) büyümeyi 

yansıttığını ifade etmiştir.  

 

İlerleyen dönemlerde, kayıt dışı ekonominin tanımlanması, ölçülmesi ve 

ortaya çıkış nedenlerinin ele alınmasına ilişkin çok sayıda çalışma 

gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen çalışmalarda, içeriğinde farklı özellikteki 

faaliyetleri bulunduran, kayıt dışı ekonominin hangi yönünün ele aldığı önem arz 

etmiştir.  

 

Kayıt dışı (unrecorded) ekonomiyi ifade etmek üzere literatürde çok sayıda 

kavram kullanılmaktadır. Gayri resmi ekonomi (informal-unofficial economy), 

yeraltı ekonomisi (subterranean-underground economy), kara ekonomi (black 

economy), paralel ekonomi (paralel economy), nakit para ekonomisi (cash 

economy), ikinci ekonomi (second economy), gizli ekonomi (clandestine-hidden 

economy), gölge ekonomi (shadow economy), ikili ekonomi (dual economy), gri 

ekonomi (gray economy), alt ekonomi (sub economy), hanehalkı ekonomisi 

(household economy), alacakaranlık ekonomisi (twilight economy), yasadışı 

ekonomi (illegal economy), gözlem dışı ekonomi (unobserved economy), görünmez 

ekonomi (invisible economy), düzensiz ekonomi (irregular economy), marjinal 

ekonomi (marginal economy), beyan dışı ekonomi (unreported economy), ayışığı 

ekonomisi (moonlight economy) kavramları farklı çalışmalarda farklı içeriklerde 

kullanılabilmektedir. (Ilgın, 1999:7-8) Türkçe literatürde ise, daha çok kayıt dışı 

ekonomi kavramı kullanılmaktadır. Kırbaş ‘a (1995:3) göre bunun nedeni, kimseyi 



 
 

hedef almaması, içerik olarak daha geniş ve çeşitli boyutları kapsayan bir kavram 

olarak görünmesidir. 

Kayıt dışı ekonomiye ilişkin en geniş kapsamlı tanım 1993 Ulusal Hesaplar 

Sistemi’ne dayanarak OECD tarafından yapılmıştır. (OECD, 2002:37-47) Buna göre, 

gözlem dışı ekonomi (unobserved economy); yeraltı ekonomisi (underground 

economy), yasadışı ekonomi (illegal economy), gayri resmi ekonomi (informal 

economy) ve hanehalkı ekonomisinden (household economy) oluşmaktadır. Yeraltı 

ekonomisi,  ekonomik amaçlarla ve yasal olarak üretilen; ancak kamu otoritelerinden 

gelir vergisi, katma değer vergisi ve diğer vergiler ile sosyal güvenlik katkılarını 

ödemekten; asgari ücret ve iş sağlığı güvenliği gibi yasal standartlara uymaktan ve 

idari prosedürlere bağlı kalmaktan kaçınmak için kamu otoritelerinden gizlenen 

faaliyetleri içermektedir. Diğer taraftan, yeraltı ekonomisi ile yasadışı ekonomi 

arasındaki sınır net değildir. Örneğin, sağlık, güvenlik standartlarına uymayan bir 

üretim yasadışı olarak tanımlanabilir. Vergi ödemekten kaçınmak da yasadışı bir 

eylemdir. İki faaliyeti ayırt etmek için kullanılabilecek en önemli kıstas yasadışı 

ekonomik faaliyetlerin ceza yasalarına karşı faaliyetler olduğudur. Yasadışı ekonomi 

kapsamında, üretimi, satışı ya da sahip olunması yasalarla yasaklanmış mal ve 

hizmetlerin üretimi ile yasal olan üretim faaliyetlerinin yetkili olmayan üreticiler 

tarafından gerçekleştirilmesi yer almaktadır. Yasadışı ekonomi kapsamında, 

bireylerin karşılıklı anlaşmalarına dayanan faaliyetler yer alırken (örneğin 

uyuşturucu satışı), bireylerin karşılıklı anlaşmalarına dayanmayan faaliyetler 

(örneğin hırsızlık) katma değer yaratmadığı için yer almaz. Yasadışı ekonominin 

tanımı ülkeden ülkeye ya da zaman içerisinde değişebilmektedir. Örneğin, kumar 

bazı ülkelerde yasalken diğerlerinde yasadışı olabilmektedir. Gayri resmi ekonomi 



 
 

ise, özellikle gelişmekte olan ülkelerde ekonominin ve emek piyasasının önemli bir 

kısmını oluşturmaktadır. Gayri resmi ekonomide, çalışanlar arasında iş bölümü 

yoktur ve küçük ölçekli üretim söz konusudur. Emek ilişkileri, geçici istihdama, 

resmi yaptırımları olan sözleşmeler yerine kişisel ve sosyal ilişkilere dayanmaktadır. 

Gayri resmi ekonomide gerçekleştirilen faaliyetler çoğunlukla üretimi ve dağıtımı 

yasal olan mal ve hizmetleri sağlar. Bu noktada, yer altı ekonomisi ile gayri resmi 

ekonomi arasındaki ilişki bulanıklaşmaktadır. Gayri resmi ekonominin en önemli 

farkı bu faaliyetlerde asıl amacın vergi ve diğer yükümlülüklerden kaçınmak 

olmadığıdır. Ancak bazı gayri resmi işletmeler bu yükümlülüklerden kurtulmak 

amacıyla kayıt dışı kalmayı tercih edebilmektedirler. Gözlem dışı ekonominin son 

bölümünü, hanehalkının kendi tüketimi için gerçekleştirdiği üretim oluşturmaktadır. 

Hanehalkı üretimi, bu çerçevede, kendi tüketimleri için gerçekleştirdikleri tarım ve 

hayvancılık ile kendi kullanacakları evlerin inşası gibi faaliyetleri içermektedir. 

 

Kayıt dışı ekonomiye ilişkin OECD’nin sınıflandırmasına benzer bir  

sınıflandırma da Feige tarafından (1990:4-11) yapılmıştır. Buna göre, tek bir yeraltı 

ekonomisi (underground economy) yoktur; birden fazla yer altı ekonomisi vardır. Bu 

noktada, yeraltı ekonomileri ile resmi ekonomiyi birbirinden ayırmada en önemli 

unsur, yeraltı ekonomisi faaliyetlerinin kurallar, yasalar ve yaptırımların dışında 

gerçekleşmesidir. Yeraltı ekonomisine ilişkin faaliyetler; yasa dışı ekonomi (illegal 

ekonomi), beyan dışı ekonomi (unreported economy), kayda girmeyen ekonomi 

(unrecorded) ve gayri resmi ekonomi (informal economy) olarak dörde ayrılmıştır. 

Yasadışı ekonomi OECD’nin tanımına benzer şekilde üretimi ve dağıtımı 

yasaklanmış mal ve hizmetlere ilişkin faaliyetleri içermektedir. Beyan dışı ekonomi, 



 
 

vergi yasalarındaki düzenlemelerden kaçınmak amacıyla gerçekleştirilen 

faaliyetlerdir. Beyan dışı ekonominin büyüklüğü, vergi idaresi tarafından toplanması 

gereken vergi gelirleri ile toplanan vergi gelirleri arasındaki farkı yansıtan vergi 

boşluğu kavramı ile ele alınabilir. Kayda girmeyen ekonomi ise, ekonomik 

faaliyetlerde bulunmalarına rağmen vergi idaresinde kayıtları olmayan, vergi 

ödemeyen, gelirleri oldukça düşük birimlerden oluşmaktadır. Hanehalkının kendi 

tüketimleri için gerçekleştirdiği üretim ile, işportacılar, küçük çapta imalat ve ticaret 

yapanlar bu tür faaliyetlere örnek olarak verilebilir. Feige tarafından tanımlanan 

gayri resmi ekonomi ise, OECD’nin tanımından farklı olarak, idari ve hukuksal 

düzenlemelerin dışında kalan ve maliyetlerden kurulmaya yönelik tüm ekonomik 

faaliyetlerin kapsamından oluşmaktadır. 

 

Literatürdeki çalışmalar, çalışmanın amacına paralel olarak, yukarıda 

bahsedilen gözlem dışı ekonomiyi oluşturan bileşenlerden bir ya da bir kaçına 

odaklanmaktadır. Losby vd., (2002:1) kayıt dışı ekonomiyi resmi kayıtlara girmemek 

için normal, kurallı ekonominin dışında meydana gelen faaliyetler olarak 

tanımlamakta, kayıt dışı ekonomi tanımlarına yasa dışı faaliyetlerin dahil olmadığını 

vurgulamaktadırlar. Ovido vd.’ye (2009:3) göre,  kayıt dışı ekonomi hükümetin 

denetimi dışında gerçekleştirilen yasal ekonomik faaliyetlerdir. Schneider ve Enste 

(2002:6-14)  ise, kayıt dışı ekonomiyi, ekonominin tamamını ikili (dual) ekonomi 

olarak adlandırarak tanımlamışlardır. Buna göre, ekonomi; resmi ekonomi (birinci 

ekonomi) ve gayri resmi ekonomi (ikinci ekonomi) olarak ikiye ayrılmakta birinci 

ekonomi, kamu sektörü ve özel sektörden oluşmaktadır.  Gayri resmi ekonomi, 

katma değer yarattığı halde, gayri safi milli hasıla hesaplarına dahil edilmeyen 



 
 

faaliyetlerden oluşmakta ve hanehalkı üretimi ile gölge ekonomi (shadow economy) 

olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Gölge ekonomi, vergi ve benzeri yükümlülüklerden 

kaçınmak amacıyla kayıtlara girmeyen faaliyetleri içermektedir. 

 

Türkçe literatürde, kayıt dışı ekonomi sıklıkla, mal ve hizmet üretimine konu 

olmasına karşın, geleneksel ölçüm yöntemleriyle bütünüyle tespit edilemediğinden 

milli gelir hesaplarında yer almayan ve GSMH büyüklüklerine yansımayan 

faaliyetler olarak tanımlanmaktadır. (Ilgın, 1999:11) Kayıt dışı ekonominin farklı bir 

tanımı da Şengül (1997) tarafından yapılmıştır. “Kayıt dışı ekonomi ben değil, o 

vergi ödemiyor kanısını toplumda yaygınlaştırarak “inanç” haline dönüştürmek, 

istisna ve muafiyetlerle kimi kesimlerin azalan vergi yüklerinin üstünü örtmek, 

dikkatleri başka yöne çekmek için bulunmuş bir söylem bir çaredir. Yani, asıl sorun 

ve nedenleri gizleyerek herkesin oyalanmasına, bir şeyler yapar gibi konuşup 

yazmasına imkan veren bir günah keçisi.” (Şengül, 1997:1-2) Söz konusu kayıt dışı 

ekonomi tanımındaki en önemli husus, istisna ve muafiyetlerin de kayıt dışı ekonomi 

kapsamına dahil edilmesidir. Buna göre, kayıt dışı ekonominin tanımı, 

vergilenmemiş kazanç çerçevesinde yapılmakta, vergi yasaları ya da başka bir 

şekilde vergi idaresinin bilgisi dışında kalan ve kamu gelirlerinde azalmaya yol açan 

her türlü işlem vergi dışı bırakılmış ekonomi içinde yer almaktadır. Şengül (1997), 

yasa dışı ekonominin (kara para ekonomisinin) kayıt dışı ekonomi kapsamında ele 

alınmasını da eleştirmektedir. Yasa dışı ekonomi ile vergilendirilmemiş ekonomi 

arasındaki fark faaliyetlerin yasal ve yasadışı olmasının yanı sıra, yasa dışı 

ekonomide faaliyetlerin mali sisteme girerek aklanması sırasında kayıt altına 

alınması, ancak yasal sır tutma yükümlülüğü nedeniyle işlem taraflarının 



 
 

açıklanmaması, vergilendirilmemiş ekonomide ise, işlemlerin kayıtsız fakat 

kimliklerin açıklanabiliyor olmasıdır. Ayrıca devletin yasa dışı faaliyetlerden vergi 

geliri elde etme gibi bir amacı olmaz, devletin bu konudaki tek amacı yasa dışı 

faaliyetleri ortadan kaldırmaktır. Şengül (1997:6-9), kayıt dışı ekonomi tanımına 

yasa dışı ekonominin de dahil edilmesi, vergilendirilmemiş kazanca ilişkin 

ayrımların yapılmaması nedeniyle kayıt dışı ekonominin “bir hurafe”ye dönüştüğünü 

ifade etmiştir. Altuğ (1994:15), Şengül’e benzer şekilde, kayıt dışı ekonomi ile yasa 

dışı ekonomiyi ayrı ayrı ele almaktadır. Kayıt dışı ekonomi, yasalara ve 

yönetmeliklere aykırı olarak gerçekleştirilen, belgeye bağlanmamış, kanuni defterlere 

işlenmemiş ekonomik işlemler olarak tanımlanırken, yasa dışı ekonomi anlamında 

kullanılan yeraltı ekonomisi kavramı ise, kamu düzenini korumak için getirilen 

yasalara ve yönetmeliklere aykırı olarak gerçekleştirilen ve belgeleye bağlanması 

adetten olmayan hem kayıt dışı hem yasa dışı ekonomik faaliyetleri içermektedir. 

 

Çalışmanın ilerleyen bölümlerinde kayıt dışı ekonomi kavramı, Schneider vd. 

(2010:4-5)’nin tanımı çerçevesinde kullanılacaktır. Buna göre kayıt dışı ekonomi, 

vergi, sosyal güvenlik primi gibi mali yükleri ödemekten ve emek piyasasına ilişkin 

düzenlemelerle idari prosedürlere uymaktan kaçınmak amacıyla piyasada üretilen 

yasal mal ve hizmetlerin kamu otoritelerinden gizlenmesidir. Dolayısıyla söz konusu 

tanım yasa dışı faaliyetleri kapsamamaktadır. 

 

 

 

 



 
 

1.2 Kayıt Dışı Ekonominin Özellikleri ve Resmi Ekonomiyle İlişkisi 

Kayıt dışı ekonomi, 1970’li yıllarda kavramlaştırıldığından beri uluslararası 

arenada kayıt dışı ekonomiye yönelik ilgi bazı dönemlerde artmış, bazı dönemlerde 

ise azalmıştır. Bugün yine dünya çapında kayıt dışı ekonomiye artan bir ilgi söz 

konusudur. (Chen, 2007:1) Bunun nedeni, kayıt dışı ekonominin büyüklüğünün 

artmakla kalmaması, aynı zamanda yeni yerlerde de gözlemlenmeye başlamasıdır. 

Önceleri sadece gelişmekte olan ülkeler çerçevesinde tartışılan kayıt dışı ekonomi, 

bugün gelişmiş ülkelerde de büyük boyutlara ulaşmıştır. Bu durum, kayıt dışı 

ekonominin kapitalizm öncesi toplumların bir özelliği olduğu, ekonomik gelişmeyle 

birlikte ortadan kalkacağı tezini çürütmüştür. (Portes, 1987) Schneider vd.’nin 

(2010:17-30) gerçekleştirdiği en son hesaplamalara göre, gelişmekte olan ülkelerde 

2006 yılında kayıt dışı ekonominin ortalama büyüklüğü %35.1, geçiş ekonomilerinde 

%33.7 ve yüksek gelirli OECD ülkelerinde %16.8’dir.  Gelişmiş ülkelerde, 

gelişmekte olan ülkelere göre kayıt dışı ekonomi her ne kadar daha düşük boyutlarda 

olsa da söz konusu oran kayıt dışı ekonominin gelişmiş ülkelerin de önemli bir 

sorunu olduğu gerçeğini ortadan kaldırmamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tablo-1: Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü ( GSYİH’ye Oranı %) 

Yıllar  
Ülke 
Grubu1 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Gelişmekte 
Olan 
Ülkeler 

37.0  36.7 36.8 36.8 36.5 36,1 35,5 35,1 

Geçiş 
Ekonomileri 

36.9  36,3 36,1 35,8 35,3 34,8 34.3 33,7 

Yüksek 
Gelirli 
OECD 
Ülkeleri 

17.7  17.4 17.3 17.3 17.3 17.1 17.0 16.8 

Kaynak: Schneider vd. (2010:17-30) 

 

Portes ve Schauffler’e  (1993) göre, kayıt dışı ekonominin doğduğu ortamın 

özelliklerine ilişkin üç temel tez bulunmaktadır. Bunlardan ilki kayıt dışı ekonomiyi 

Latin Amerika ülkelerindeki ithal ikameci sanayileşme süreci ile açıklayan 

“marjinalist” yaklaşımdır. Latin Amerika ülkelerinde ithal ikameci sanayileşme 

modeli, II. Dünya Savaşı sonrası dönemde Birleşmiş Milletler Latin Amerika 

Ekonomi Komisyonu (ECLA) tarafından teşvik edilmiştir. Yerli sanayi sektörüne 

büyük oranda devlet yatırımı yapılmış ve yerli sanayi yüksek tarifeler üzerinden 

desteklenmiştir. Sanayileşme her ülkede bir ya da iki şehirde yoğunlaşmış, sanayi 

sektörünün yoğun olduğu şehirlere kırsal kesimden önemli miktarda göç 

gerçekleşmiştir. Ancak ithal ikameciliğine dayanan sanayileşme modeli kentte artan 

nüfus için yeterli miktarda emek talebi yaratamamıştır. Emek arz fazlası ekonomik 

olarak aktif nüfusun %30’undan %60’ına yükselmiştir. Modern kentsel yaşamın 

dışında olan göçmenleri ifade etmek üzere “marjinallik” terimi kullanılmıştır. Bu 

dönemde, ilk kez bir antropolog olan Hart tarafından gayri resmi ekonomi kavramı 

                                                
1 Kayıt dışı ekonomi büyüklükleri 98 gelişmekte olan ülke, 21 geçiş ekonomisi ve 25 yüksek gelirli 
OECD ülkesinin ortalamalarından oluşmaktadır. 



 
 

(informal economy) resmi emek piyasası dışında çalışan kentsel işgücünü belirtmek 

üzere kullanılmıştır. Gayri resmi ekonomi kavramı, daha sonra ILO’nun Gana ve 

Kenya ekonomileri için gerçekleştirdiği çalışma çerçevesinde genişletilerek; düşük 

giriş engelleri, emek yoğun üretim, küçük ölçekli üretim, aile işletmeleri ve eski 

teknoloji ile karakterize edilmiştir. ILO Bölgesel İstihdam Programı (PREALC)’na 

göre ise, kapitalist teşebbüsün kar yaratma amacına karşı gayri resmi ekonomide 

faaliyet gösteren bir girişimin amacı, kendisinin ve ailesinin yaşamını 

sürdürebilmektir. Gayri resmi ekonominin bu farklı yapısı düşük oranda sermaye 

kullanan, aile işçisine dayanan ve resmi düzenleyici çerçeve dışındaki üretim 

özellikleri ile uyum göstermektedir. Bu yaklaşım literatürde “dualizm” olarak ifade 

edilmektedir.  (Chen, 2007:6-10) Gayri resmi ekonominin ortaya çıkış dinamiklerine 

ilişkin Hernando De Soto (1989) tarafından ele alınan diğer yaklaşım ise, kayıt dışı 

ekonominin temelini emek arz fazlası yerine düzenlemelerin fazlalığına 

dayandırmaktadır.  Kayıt dışı ekonomide faaliyet gösteren girişimler, düşük 

verimliliğe sahip marjinal aktörler değildirler. Bu görüşe göre de kırsal kesimden 

kentlere doğru gerçekleşen yoğun göç hareketi kayıt dışı ekonomi için alt yapı 

sağlamıştır. Ekonomik üstünlüklerini göçmenlere kaptırmak istemeyen kentlerde 

yaşayan ekonomik elitlerin baskısı ile devlet çok sayıda düzenleme yürürlüğe 

koymuştur. Bu durum, kayıt dışı ekonominin genişlemesine neden olmuştur. Bu 

alternatif yaklaşım ana akım iktisadi düşüncenin Keynesyen iktisattan neoliberal arz 

yanlı iktisada kaymasını sağlamıştır. Kayıt dışı ekonominin nedenlerini ele alan her 

iki yaklaşım da Portes ve Schauffler tarafından çeşitli açılardan eleştirilmiştir. 

Marjinallik yaklaşımına yönelik ilk eleştiri, kayıt dışı ekonomide faaliyet gösteren 

bireylerin heterojen bir yapısı olduğu gerçeğini dikkate almamasından 



 
 

kaynaklanmaktadır. Kayıt dışı ekonomide faaliyet gösterenlerin tamamı düşük 

verimliliğe sahip sermaye olanakları sınırlı iktisadi birimler değildir. Kayıt dışı 

ekonomide faaliyet gösterenlerin bir kısmı resmi ekonomide faaliyet gösterenlerden 

daha fazla gelir elde etmektedirler. Ayrıca bu yaklaşımda kayıt dışı ekonomi ile 

resmi ekonomi arasındaki bağlantılar da göz ardı edilmiştir. Resmi ekonomide 

faaliyet gösteren bireylerin kayıt dışı ekonomide de bir işe sahip olabileceği gerçeği 

dikkate alınmamıştır.  De Soto tarafından ortaya konan “legalist” yaklaşım  “aşırı 

düzenleme” tezi ve kayıt dışı ekonomi ile resmi ekonomi ilişkisi çerçevesinde 

eleştirilmiştir. Kuzey doğu Avrupa ülkelerinde yüksek miktarda düzenleme ile düşük 

miktarda kayıt dışı ekonomi bir arada bulunmaktadır. De Soto tarafından çözüm 

önerisi olarak getirilen devletin düzenlemeleri azaltması görüşünün piyasa 

ekonomisine zarar vereceği belirtilmiştir. Diğer taraftan, bu yaklaşım da kayıt dışı 

ekonomi ve resmi ekonomiyi birbirinden ayrı olarak ele almakta aralarındaki 

ilişkileri göz ardı etmektedir.  Kayıt dışı ekonominin ortaya çıkış sürecini ele alan 

son yaklaşım ise yapısalcı yaklaşımdır. Yapısalcı yaklaşıma göre kayıt dışı ekonomik 

faaliyetler devlet tarafından düzenlenmemiş gelir yaratıcı faaliyetlerdir. Bu yaklaşım, 

“aşırı düzenleme” yaklaşımı gibi devletin kayıt dışı ekonominin oluşmasındaki ve 

gelişmesindeki rolünü vurgularken, bu sektörü resmi ekonomiden tümüyle ayrılmış 

bir şekilde ele almadığı için “legalist” yaklaşımdan ayrılmaktadır. Yapısalcı 

yaklaşım, kayıt dışı ekonomi ve resmi ekonomi arasındaki yoğun ilişki ağına da 

dikkat çekmektedir. Bu yaklaşımın “yapısalcı” olarak adlandırılmasının nedeni, 

temelini kayıtlı ve kayıt dışı ekonomi arasındaki ilişkiler analizinin oluşturuyor 

olmasıdır. Yapısalcılara göre, kırsal kesimden kente olan göçün “marjinalist” 

yaklaşımda ileri sürüldüğünün ötesinde sonuçları vardır. Bunlardan birincisi kayıt 



 
 

dışı ekonominin modern kapitalist birikim sürecinde oynadığı roldür. Kayıt dışı 

ekonomide üretilen düşük fiyatlı mal ve hizmetlerin resmi ekonomideki çalışanlar 

tarafından tüketilmesi resmi ekonomide çalışan bireylerin satın alma gücünü 

arttırmakta ve resmi girişimlere büyük miktarda sübvansiyon sağlamaktadır. Diğer 

taraftan, kayıt dışı girişimlerle kayıtlı girişimler arasındaki gerçekleştirilen 

sözleşmeler aracılığıyla resmi ekonomideki girişimler maliyetlerini 

azaltabilmektedirler. Yapısalcılar kayıt dışı ekonomide faaliyet gösteren iktisadi 

birimlerin heterojen yapısına da dikkat çekmektedirler. Bazı iktisadi birimler resmi 

ekonomide faaliyet gösterenlerden daha fazla gelir elde ederlerken bazıları ise çok 

düşük ücretlerle çalışmaktadırlar. Kayıt dışı ekonominin ortaya çıkış sürecini ele alan 

üç temel yaklaşım ve özellikleri Tablo-2’de yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tablo-2: Kayıt Dışı Ekonominin Ortaya Çıkışına İlişkin Tezler 

Kaynak: Becker,  (2004), Gerxhani, (2004), Carr ve Chen, (2002), Chen, Lund, Jhabvala, (2001), Chen, (2007),  Castells ve Portes, 
(1989), Portes ve Schauffler, (1993) çalışmalarından yararlanılarak oluşturulmuştur. 

 Kayıt Dışı Ekonominin Ortaya 
Çıkış Nedeni 

Resmi Ekonomi Kayıt Dışı Ekonomi İlişkisi Devletin Rolü Kayıt Dışı Ekonomi Düzenleme 
İlişkisi 

Kısıtları 

Marjinalizm Latin Amerika ülkelerinde ithal 
ikameci sanayileşme modeli 
uygulanması sonucu köyden kente 
artan göçün emek arzını arttırması, 
emek arz fazlasının düşük 
ücretlerle devlet denetiminin 
olmadığı işletmelerde çalışmasıdır. 
Toplumun fakir olan kesimleri bu 
yolla gelir elde etmektedir. 

Kayıt dışı ekonominin rasyonalitesi resmi 
ekonomiden tamamen farklıdır. Buna göre, kayıt dışı 
işletmenin amacı bireysel ya da orta gelirli ailenin 
yaşamını kapitalist amaçlar (sermaye birikimi) 
karşısında sürdürebilmektedir. Ekonomide ikili bir 
yapı söz konusudur. 

Devletin işletmeleri 
destekleyici 
hizmetleri 
önemlidir. 

Kayıt dışı ekonomi düzenleme 
ilişkisi üzerinde daha az dururlar. 
Neoklasik yaklaşıma benzer 
şekilde emek piyasasına 
yapılacak bir müdahalenin ücret 
katılıklarına ve kayıt dışı 
istihdama yol açacağını 
belirtirler. 

Kayıt dışı ekonomide sadece 
toplumun fakir kesimleri 
faaliyet göstermemektedir. 
Kayıt dışı ekonomi dinamiktir. 
Kayıt dışı ekonomide farklı 
faaliyetlerde bireyler farklı 
miktarda gelir elde 
etmektedirler. 
Kayıt dışı ekonomi ile resmi 
ekonomi arasındaki ilişki göz 
ardı edilemeyecek kadar 
güçlüdür. 

Legalizm Kayıt dışı ekonominin nedeni 
düzenleme fazlalığıdır. 
Köyden kente göç sonucu 
merkantilist devlet ve kent elitleri 
göç edenleri rakip olarak görmüş 
ve ekonomik özgürlüklerini 
kısıtlamıştır. 
Buna göre kayıt dışı ekonomide 
faaliyet gösterenler devletin 
baskıları karşısında mücadele eden 
kahramandırlar. 

Kayıt dışı ekonomi ve resmi ekonomi ilişkisine 
değinmemekte, iki ekonomiyi ayrı ele almaktadır. 

Merkantilist devlet 
düzenlemeleri 
arttırarak ekonomik 
özgürlüğü 
kısıtlamaktadır.  

İktisadi birimler aşırı 
düzenlemelere tepki olarak kayıt 
dışı ekonomiye yönelmektedirler. 
Deregülasyon ekonomik özgürlük 
ve girişimciliği arttıracaktır. 

Düzenleme miktarının yüksek 
ancak kayıt dışı ekonominin 
düşük olduğu Kuzey Avrupa 
ülkelerini ve piyasa 
ekonominin sürdürülebilmesi 
için düzenlemelerin önemini 
göz ardı etmiştir.  
Kayıt dışı ekonomi ve resmi 
ekonomi arasındaki ilişkiye 
değinmemiştir. 
 

Yapısalcılık Kayıt dışı ekonomi ve resmi 
ekonomi ayrı ayrı düşünülemez.  
Kayıt dışı ekonominin nedenleri bu 
ilişkide yatar. Buna göre enformel 
girişimin kapitalist birikimde 
oynadığı rol ve sınıf yapısı önem 
taşımaktadır. Kayıt dışı 
ekonomideki sınıf yapısı 
heterojendir.  

Kayıt dışı ekonomi ile resmi ekonomi arasındaki ilk 
bağlantı kayıt dışı ekonominin resmi ekonomide 
çalışanlar için düşük fiyatlı mal ve hizmet 
sağlamasıdır. Bu durum kapitalist girişimciler için bir 
tür sübvansiyondur. Diğer yandan kayıt dışı işletme 
alt sözleşmeler yoluyla resmi işletmeye işçi, girdi ya 
da nihai ürün sağlayabilir. Ayrıca bir birey gün 
içerisinde hem resmi ekonomide hem de kayıt dışı 
ekonomide bir işte çalışabilir.Buna göre, bu sektör 
marjinal değildir. Modern kapitalist ekonomi ile 
bağlantılıdır.  

Devletin kapitalist 
birikimde oynadığı 
role vurgu 
yapılmaktadır. 

Piyasa ekonomisinin 
sürdürülebilmesi için 
düzenlemelere ihtiyaç vardır. 
Devletin görevi eşit olmayan 
ilişkileri düzenlemektir. 

Yapısalcı yaklaşım etkin 
olmayan kuralların kayıt dışı 
ekonomiyi arttırabileceği 
gerçeğini göz ardı etmiştir. 



 
 

Kayıt dışı ekonominin ortaya çıkış sürecine ilişkin bir başka yaklaşım ise, 

kayıt dışı ekonomiyi, kökenleri toplumsal yapıda bulunan, devlet tarafından 

sürdürülen ve şekillendirilen politik bir tasarım olarak ele almıştır. Bu yaklaşım, 

kayıt dışı ekonomiyi işsizlik enflasyon gibi ekonomik sorunlar ile aşırı düzenlenme 

ile ilişkilendiren yaklaşımları (dolayısıyla marjinalizm ve aşırı düzenleme 

yaklaşımını) reddetmektedir. Devletin küçük işletmelere imtiyaz sağlayan politikaları 

işletmelerin bu avantajlardan yararlanmayı devam ettirebilmesi için faaliyetlerinin 

bir kısmını kayıt dışında sürdürmelerine neden olmaktadır. Kayıt dışını teşvik eden 

bir diğer devlet politikası ise, kadınlara yönelik istihdam olanaklarının resmi 

ekonomide kısıtlı olmasıdır. Resmi ekonomide bireylerin iş bulmasına yönelik 

kanalların gelişmemiş olması da bireylerin sosyal ağların yoğun olduğu kayıt dışı 

ekonomide faaliyet göstermesine yol açmaktadır. Dolayısıyla kayıt dışı ekonomi 

devletin yanlış politikalarının bir sonucudur. (Weis, 1987) 

 

Chen (2007) çalışmasında, kayıt dışı ekonominin özelliklerine ilişkin 

yaklaşımları “eski” ve “yeni” yaklaşımlar olarak ele almış, eski yaklaşımlar 

“marjinalizm” görüşünü büyük oranda içerirken yeni yaklaşımlar ise “yapısalcı” 

görüş çerçevesinde şekillenmiştir. Kayıt dışı ekonominin iki temel özelliği 

bulunmaktadır. Birincisi, kayıt dışı ekonominin modern kapitalist dünyanın bir 

özelliği olduğu, kısa dönemli bir olgudan ziyade uzun dönemli bir durum olduğu, 

büyüme ve küreselleşme ile ilişkili olduğudur. Dolayısıyla kayıt dışı ekonomi 

marjinal bir yapı olarak görülemez. Ekonominin önemli bir bileşenidir. Kayıt dışı 

ekonominin ikinci özelliği ise, kayıtlı ekonomi ile yoğun ilişki içerisinde olmasıdır. 



 
 

Öte yandan, kayıt dışı ekonomide yapısalcıların da vurguladığı gibi tek bir istihdam 

türü yoktur.  Kayıt dışı ekonomi heterojendir.  

 

Kayıt dışı ekonominin özellikleri ele alınırken  gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülke ayrımı da yapılmaktadır. Gerxhani ‘nin (2004:269-276) siyasi, sosyal ve 

ekonomik başlıkları altında özetlediği özellikler gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerde çeşitli açılardan farklılaşabilmektedir. Buna göre, kayıt dışı ekonominin, 

ekonomik özelliklerine ilişkin üretim ölçeğinin küçük olduğu argümanı daha çok 

gelişmekte olan ülkelere ilişkin çalışmalarda kullanılmakta, kayıt dışı ekonominin 

resmi istatistiklerin hatalı olmasına yol açtığı argüman ise daha çok gelişmiş ülkelere 

ilişkin çalışmalarda ele alınmaktadır. Gelişmekte olan ülkelere ilişkin çalışmalarda 

kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin düşük verimliliğe sahip, düşük gelir yaratan, emek 

yoğun faaliyetler olduğu vurgulanmaktadır.  

 

 Kayıt dışı ekonomi resmi ekonomi ilişkisinin incelenmesi de kayıt dışı 

ekonominin özelliklerinin ve ortaya çıkış dinamiklerinin anlaşılması için yararlı 

sonuçlar verebilmektedir. Kayıt dışı ekonomi ve resmi ekonomi arasındaki ilişkileri 

ele alan ilk yaklaşım, kayıt dışı ekonominin bir “artık” olduğunu savunmaktadır. 

Kayıt dışı ekonomi erken dönem üretim ve tüketim ilişkilerinden bir kalıntıdır, geri 

kalmışlık ve gelenekselliğin bir işaretidir. Kalkınma ile birlikte mal ve hizmetler 

artan bir şekilde resmi ekonomide üretilip dağıtılacaktır. Kayıt dışı ekonominin 

formel ekonominin bir yan ürünü olduğunu savunan yaklaşım ise, kayıt dışı 

ekonominin geç dönem kapitalizmin sonucu olduğunu ifade etmektedir.  Piyasa 

ekonomisinin yerleşmediği, resmi ekonominin zayıf olduğu,  üçüncü dünya 



 
 

ülkelerinde, marjinal bir sektör olarak yer almaktadır.  Bir diğer yaklaşım ise, kayıt 

dışı ekonomiyi resmi ekonominin tamamlayıcısı olarak ele almaktadır. Kayıt dışı 

ekonomi ve resmi ekonomi hem mikro düzeyde hem de makro düzeyde birbirleriyle 

bağlantılıdır. Bu yaklaşım kayıt dışı ekonomiyi diğer iki yaklaşımın tersine olumlu 

olarak değerlendirmektedir. Örneğin; kayıt dışı ekonomide elde edilen gelir resmi 

ekonomide harcanabilmektedir. Kayıt dışı ekonominin resmi ekonominin bir 

alternatifi olduğu görüşü ise, “aşırı düzenlemelerin” kayıt dışı ekonomide faaliyet 

göstermeyi teşvik ettiğini savunmakta, kayıt dışı ekonomide faaliyet gösterenler ise 

birer kahraman olarak görülmektedir.  Ancak, kayıt dışı ekonomi ile resmi ekonomi 

arasındaki ilişkiyi ele alan her dört yaklaşım da konuyu tek başına yeterince 

açıklayamamaktadır. Kayıt dışı ekonomi ile resmi ekonomi arasındaki ilişki farklı 

ülkelerde, farklı zamanlarda ve farklı iş gruplarında değişebilmektedir.(Williams ve 

Round:2008) 

 

1.3. Kayıt Dışı Ekonominin Etkileri  

Kayıt dışı ekonominin kayıtlı ekonomi üzerindeki etkileri değerlendirilirken 

bir yanda, kayıt dışı ekonominin, resmi ekonomideki maliyetleri arttırıp ekonomik 

özgürlüğü sınırlayan vergi ve sosyal güvenlik primi gibi mali yükler ile çeşitli 

kurumsal kısıtlar dışında faaliyet göstermeyi sağlayarak ekonomik performansı 

olumlu yönde etkilediği belirtilirken diğer yanda ise; vergi gelirlerini azaltarak kamu 

mal ve hizmet arzını sınırladığı, bütçe açıklarına neden olarak ekonomideki istikrara 

zarar verdiği ifade edilmektedir.  

 



 
 

Kayıt dışı ekonominin kayıtlı ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin 

çalışmalarda, her iki yönde de sonuçlar mevcuttur. Schneider ve Klinglmair 

(2004:21-30), gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, kayıt dışı ekonominin kayıtlı 

ekonomi üzerindeki etkilerini araştırmak üzere 109 ülke için panel veri analizi 

uygulamışlardır. Çalışmada temel hipotez olarak, aşırı düzenlemeler ve yüksek vergi 

oranlarının söz konusu olduğu gelişmiş ülkelerde, artan kayıt dışı ekonominin kayıtlı 

ekonomideki büyüme hızını, kayıt dışı ekonomide yaratılan gelirin kayıtlı ekonomide 

harcanması nedeniyle arttıracağı, gelişmekte olan ülkelerde ise, artan kayıt dışı 

ekonominin vergi gelirlerini azaltarak kamu altyapı ve temel mal ve hizmetlerinin 

düşük miktar ve kalitede sunulmasına neden olarak ekonomik büyümeyi olumsuz 

yönde etkileyeceği belirtilmiştir. Oluşturdukları modelde, kayıtlı ekonomideki 

büyüme hızının açıklayıcıları olarak; kayıt dışı ekonominin GSYİH’ye oranı, dışa 

açıklık oranı, enflasyon oranı, hükümetin tüketim harcamaları, kişi başı gelir büyüme 

hızının gecikmeli değeri, toplam nüfus ve sermaye birikim oranını ele almışlardır. 

Panel veri analizine göre; gelişmiş ülkelerde kayıt dışı ekonominin resmi 

ekonomideki büyümeyi pozitif yönde etkilediği, gelişmekte olan ülkelerde ise negatif 

yönde etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. Kayıt dışı ekonominin etkilerini araştıran 

bir başka çalışmada ; Johnson vd. (1999:22), Latin Amerika, Doğu Avrupa ve OECD 

ülkeleri için oluşturdukları makro modelde, kayıt dışı ekonomideki %20 oranındaki 

bir artışın kayıtlı ekonomideki büyüme oranını %3-3.5 oranında arttırdığı sonucuna 

ulaşırlarken;  Norris ve Feltenstein (2005) ise, Pakistan için kredi piyasasını temel 

alarak oluşturdukları dinamik genel denge modelinde, kayıt dışı ekonominin resmi 

ekonomideki büyüme hızını olumsuz yönde etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. Kayıt 

dışı ekonomide faaliyet göstermenin en önemli dezavantajı olarak kayıt dışı 



 
 

ekonomide faaliyet gösteren firmaların bankalarla yasal sözleşme yapamadıklarından 

dolayı kredi olanaklarına kayıtlı ekonomide faaliyet gösteren bir firmanınki gibi 

sahip olamadıkları varsayımı ile oluşturulan modelde, hükümetin bütçe açıklarını 

azaltmak amacıyla vergi oranlarını arttırması sonucu firmalar aşırı vergi yükünden 

kurtulmak amacıyla kayıt dışı ekonomiye yönelmişler ve bunun sonucunda ise 

bankalardan sağlayacakları kredi imkanlarından yoksun kalmışlardır. Bu durum, 

yatırımların azalmasına yol açarak ekonomik büyümeyi olumsuz etkilemiştir.  

 

Kayıt dışı ekonominin kayıtlı ekonomi üzerindeki etkilerini ele alan 

çalışmalar söz konusu etkileri; olumlu-olumsuz etkiler, tahsis-bölüşüm-istikrar 

etkisi-mali etki, ekonomi-kamu maliyesi-çalışma hayatı-sosyal hayat-teknoloji 

üzerindeki etkiler gibi çeşitli sınıflandırmalara tabi tutmaktadırlar. (Ilgın,1999:33-47; 

Schneider ve Enste, 2002:155-177; Altuğ, 1994:367-375) 

 

Kayıt dışı ekonominin etkilerini değerlendirmek üzere, ekonomi politikasının 

tahsis ve bölüşümde etkinlik ile ekonomik istikrarı sağlama amacından yola çıkan 

yaklaşımda, kayıt dışı ekonomide kullanılan girdiler kayıtlı ekonomiye göre daha 

etkin kullanılıyorsa ve israf edilmiyorsa üretim faktörlerinin tahsisinde etkinliğin 

arttırılabileceği belirtilmektedir. Kayıt dışı ekonominin kayıtlı ekonomi üzerindeki 

tahsis etkisinin pozitif ve negatif yönde sonuçları bulunmaktadır. Buna göre, kayıt 

dışı ekonomide faaliyet gösteren iktisadi birimlerin bilgi toplama maliyeti kayıtlı 

ekonomiye göre yüksektir. Diğer yandan, hükümet de bu faaliyetleri kontrol 

edebilmek için yüksek miktarda harcama yapmaktadır. Bu durum kaynakların 

israfına yol açmaktadır. Kayıt dışı ekonomi ile kayıtlı ekonomide faaliyet gösteren 



 
 

birimlerin maruz kaldıkları farklı maliyetler iki sektör arasında haksız rekabete neden 

olmakta, kaynakların tahsisinde etkin olmayan sonuçlara yol açmaktadır. Diğer 

taraftan, vergi gelirlerinin azalması sonucunda kamu altyapı yatırımlarının gereken 

düzeyde gerçekleştirilememesi de ekonomik büyümeyi olumsuz etkilemektedir. 

Kayıt dışı ekonomide faaliyet göstermenin olumlu yöndeki tahsis etkileri ise; kayıt 

dışı ekonominin piyasa üzerindeki tüm engelleri kaldırıp ekonomik özgürlüğün tam 

anlamıyla gerçekleşmesini sağlaması, iş bölümünü arttırması, rekabeti arttırarak 

teknolojik gelişmeyi teşvik etmesidir. Kayıt dışı ekonominin bölüşüm etkileri ise, bu 

tür ekonomik faaliyetlerden hangi gelir grubunun yararlandığına bağlı olarak 

değişiklik göstermektedir. Kayıt dışı ekonomik faaliyetlerden daha çok orta ve alt 

gelir grubunun yararlanması durumunda, bu gelir gruplarının durumu diğerlerine 

göre iyileşme gösterecektir. Ancak, hükümetin vergi gelirlerinin kayıt dışı 

ekonomiye bağlı olarak azalması durumunda, sosyal yardım politikalarında kısıntıya 

gitmesi sonucunda ise, kayıt dışı ekonomide faaliyet göstermeyen orta ve üst gelir 

grubundakiler bu durumdan zarar göreceklerdir. Kayıt dışı ekonominin ekonomik 

istikrara ilişkin etkileri ise, kayıt dışı ekonominin varlığı durumunda ekonominin 

durumunu doğru olarak yansıtmayan makro ekonomik göstergelere dayalı 

oluşturulan politikaların başarısızlığa uğramasıdır. Kayıt dışı ekonominin mali 

etkileri, vergi gelirlerinin azalması sonucu bütçe açıklarının artması, kamusal mal ve 

hizmetlerin miktar ve kalitesinin azalması, sosyal güvenlik primlerinin ödenmemesi 

sonucu sosyal güvenlik kuruluşlarının finansman zorluklarıyla karşı karşıya 

kalmasıdır. (Schneider ve Enste, 2002:155-177) 

 



 
 

Kayıt dışı ekonominin kayıtlı ekonomi üzerindeki etkilerini olumlu ve 

olumsuz etkiler olarak ele alan yaklaşıma göre kayıt dışının temel olumsuz etkileri 

aşağıdaki gibidir: (Altuğ, 1994:368-371; Ilgın,1999:35-47) 

 Kayıt dışı ekonomi, devletin en temel gelir kaynağı olan vergi 

gelirlerinin azalmasına yol açarak bütçe açıklarının artmasına neden 

olur. Artan bütçe açıklarını kapatmak üzere hükümetler harcamalarını 

kısma, kamusal mal ve hizmetlerin miktar ve kalitesini azaltma ya da 

iç ve dış borçlanma yöntemlerine başvurabilirler. Kamusal mal ve 

hizmetlerin miktar ve kalitesinin azalması ise, ekonomik büyümeyi 

olumsuz yönde etkiler. Bütçe açığının iç ve dış borçlanma ile 

kapatılmaya çalışılması enflasyonist baskılara yol açarak ekonomik 

istikrarı bozar.  

 Fiyat istikrarının olmadığı durumda kayıt dışı ekonomide faaliyetlerin 

nakit olarak gerçekleştiriliyor olması daha istikrarlı para birimlerinin 

yaygın olarak kullanılmasına “dolarizasyona” yol açar. 

 Ülkedeki gelir, fiyat, istihdam düzeyi ve gelir dağılımı gibi temel 

göstergelerin sapmalı olmasına yol açarak uygulamaya konacak 

iktisadi politikaları yanlış yönlendirir. 

 Kayıt dışı ekonomide faaliyette bulunanlar kayıtlı ekonomide 

faaliyette bulunanlara göre daha az maliyetle karşılaşırlar ve haksız 

rekabet avantajı elde ederler. 

 Küçük firmaların kayıt dışı ekonomide daha kolay faaliyet 

gösterebilmesi sonucunda büyük firmalar işlerini taşeron vasıtasıyla 



 
 

ya da küçülterek yürütme yoluna giderler. Bu durumda, ekonomide 

ölçek ekonomilerinden kaynaklanan verimlilik artışı sağlanamaz.  

 Kayıt dışı ekonomi nedeniyle kayıtlı kesimin vergi yükünün daha da 

arttırılması bu kesimin kaynaklarını daha az vergilenen ama etkin 

olmayan alanlara yönlendirmesine neden olur.  

 Kayıt dışı istihdam sosyal güvenlik sisteminin etkinliğini bozar, 

sosyal güvenlik primlerinin ödenmemesi sonucunda sosyal güvenlik 

kurumu finansman zorluklarıyla karşılaşır. Diğer taraftan, kayıt dışı 

çalışan kesim de, sosyal güvenlik sisteminin sağladığı olanaklardan 

mahrum kalırlar ve çalışma hayatına ilişkin standartların sağlanmadığı 

koşullarda çalışmak zorunda kalırlar.  

 Yaygın kayıt dışı ekonomi vatandaşların devlete olan güvenini 

zayıflatır. 

Kayıt dışı ekonominin literatürde yer alan olumlu etkileri ise: 

 Kayıt dışı ekonomi, sağladığı maliyet avantajı nedeniyle iç ve dış 

pazarda rekabet gücü kazandırır. 

 Kayıtlı ekonomide istihdam edilemeyenlere istihdam olanağı yaratır. 

 Kayıt dışı ekonomide elde edilen gelirin kayıtlı ekonomide 

harcanması kayıtlı ekonomiye ek talep yaratır. 

 Devlete ödenen vergiler yolsuzluk ve benzeri nedenlerle etkin 

harcanmamakta iken, devlete ödenmeyen vergiler üretime, istihdama, 

yatırıma yönelir. 

 Kayıt dışı ekonominin istihdam yaratıcı özelliği yoksulluğu azaltarak 

gelir dağılımını olumlu yönde etkiler. 



 
 

Kayıt dışı ekonominin belirtilen olumlu etkileri; resmi ekonominin yapısından 

kaynaklanan çeşitli sorunların kayıt dışı ekonomi ile hafifletilmeye çalışıldığı ancak 

bu sorunlara kalıcı çözümlerin ekonomik sistemde ve devletin yapısında getirilecek 

değişiklerle sağlanabileceği gerekçesiyle eleştirilmektedir.( Ilgın,1999:35-47) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

İKİNCİ BÖLÜM 

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN ÖLÇÜLMESİ 

 

Kayıt dışı ekonominin boyutlarının belirlenmesi ekonomiye ilişkin verilerin 

doğru değerlendirilmesi ve uygulamaya konan politika alternatiflerinin etkilerinin ele 

alınması açısından önem taşımaktadır. Ancak, kayıt dışı ekonominin 

tanımlanmasında karşılaşılan zorluk ölçme yöntemlerinin değerlendirilmesi 

aşamasında da ortaya çıkmaktadır. Bu durumun temel nedeni, kayıt dışı faaliyet 

gösteren bireylerin yakalanma ve ceza alma olasılıklarına karşı kendilerini saklamak 

istemeleri ve bu faaliyetlerin tamamen resmi kayıtların dışında sürdürülmesidir.  

 

Kayıt dışı ekonomiyi ölçme yöntemleri sahip oldukları özellikler dikkate 

alınarak mikro yöntemler-makro yöntemler, doğrudan yöntemler-dolaylı yöntemler-

model yöntemi, detaylı bilgi veren yöntemler-tek bir tahmin veren yöntemler ile 

nokta tahmini veren yöntemler-zaman serisi tahmini veren yöntemler olarak 

sınıflandırılmaktadır. (Schneider, 2000: 24-35; Schneider ve Enste, 2000: 91-99; 

Frey vd., 1985; Feige, 1990: 11-22) Söz konusu yöntemlerin her birinin güçlü ve 

zayıf noktaları bulunmakta ve farklı yöntemlerin aynı ülke ve aynı zaman dilimi için 

yaptığı kayıt dışı ekonomi hesaplamaları oldukça farklı sonuçlar vermektedir. (Frey 

vd, 1985:2-3)  

 

Kayıt dışı ekonomiyi ölçme yöntemlerini sınıflandırmadaki en temel 

yaklaşım, doğrudan ve dolaylı yöntemler ayrımıdır. Ölçme teknikleri konusunda 

ortaya çıkan gelişmeler neticesinde bu yöntemlere kayıt dışı ekonominin neden ve 



 
 

göstergelerini eş anlı olarak ele alan model yaklaşımı eklenmiştir. Doğrudan ve 

dolaylı yöntem ayrımı; doğrudan yöntemlerde kullanılan veri kaynaklarının yalnızca 

kayıt dışı ekonomi çalışmalarında kullanılmak için elde edilmesi; dolaylı 

yöntemlerde ise, kayıt dışı ekonomi çalışmalarından başka amaçlarla oluşturulan veri 

setlerinden yararlanılmasından kaynaklanmaktadır.( Feige; 1990: 16) 

 

Şekil-1: Kayıt Dışı Ekonomiyi Ölçme Yöntemleri 

 

 

Kaynak: Kaynakçada yer alan çeşitli çalışmalardan yararlanılarak 

oluşturulmuştur. 

 

Kayıt dışı ekonomiyi ölçmede kullanılan doğrudan yöntemler; anket ve vergi 

denetim yöntemleridir. Bu yöntemlere aynı zamanda mikro temelli yöntemler adı da 

verilmektedir. (Feige, 1990:13) Söz konusu yöntemlerin mikro yaklaşım olarak 

adlandırılmasının nedeni, bireysel verilerden hareketle toplu sonuçlara ulaşılmaya 

çalışılmasıdır. (Frey vd., 1985:3) Mikro temelli yöntemlerin, kayıt dışı ekonominin 



 
 

özellikleri ve bileşimi hakkında detaylı bilgi sağlaması kayıt dışı ekonominin 

nedenlerini işlem maliyeti kavramı çerçevesinde değerlendiren “yeni kurumsal iktisat 

yaklaşımı”nın hipotezlerinin test edilebilmesi imkanını sunmaktadır. (Feige, 

1990:23-24) Öte yandan, mikro yöntemlerin yürütülmesi maliyetlidir ve kayıt dışı 

ekonominin boyutlarına ilişkin zaman serisi hesaplamalardan ziyade belli bir döneme 

ilişkin büyüklük vermektedir.(Feige, 1990:16) Kayıt dışı ekonomiyi ölçmede 

kullanılan dolaylı yöntemler ise, milli gelir rakamları arasındaki farklılıklar yöntemi, 

resmi ve fiili işgücüne katılım oranları arasındaki farklılıklar yöntemi, parasal 

yöntem ve fiziksel girdi yöntemidir. Kayıt dışı ekonomiyi dolaylı ölçme yöntemleri, 

makro ekonomik veri kaynaklarından yola çıkmakta, ekonomiye ilişkin göstergelere 

dayanmaktadır. Dolaylı yöntemlerle kayıt dışı ekonomiyi hesaplayabilmek için 

çeşitli varsayımlar yapılmaktadır. Söz konusu yöntemlerin güvenilirliği de yapılan 

varsayımların uygunluğuna bağlı olmaktadır. Dolaylı yöntemler kayıt dışı 

ekonominin boyutları ve gelişimi konusunda uzun dönemli bilgi sağlarken mikro 

yöntemlerle kıyaslandığında belli bir dönemdeki kayıt dışı ekonominin özelliklerine 

ilişkin daha az bilgi vermektedir. Dolaylı ölçme yöntemlerinin uygulanması 

doğrudan ölçme yöntemlerine göre daha az maliyetlidir.  

 

2.1 Kayıt Dışı Ekonomiyi Doğrudan Ölçme Yöntemleri 

2.1.1 Anket Yöntemi 

 Anket yöntemine dayanarak kayıt dışı ekonominin hesaplanması pek çok 

ülkede uygulanmaktadır. (Schneider, 2000:24) Ankete katılanlara belirli bir 

dönemde, alıcı, satıcı ya da çalışan olarak kayıt dışı ekonomide faaliyet gösterip 

göstermedikleri, belli bir dönemde elde ettikleri gelir ile vergi idaresine beyan 



 
 

ettikleri gelire ilişkin sorular sorulmaktadır. Bu yöntemde, örnek kitlenin 

cevaplarından yola çıkararak kayıt dışı ekonominin büyüklüğü hesaplanmaktadır. Bu 

nedenle güvenilir sonuçların elde edilebilmesi için örneğin popülasyonu iyi bir 

şekilde temsil ediyor olması gereklidir. Diğer taraftan, kayıt dışı ekonomide faaliyet 

gösteren bireyler bu anketin özellikle devlet kurumları tarafından yapılması 

sonucunda yakalanma ve ceza alma olasılıklarına karşı yanıltıcı cevaplar 

verebileceklerdir. Daha güvenilir sonuçlara ulaşabilmek için bireylere verdikleri 

cevapların üçüncü kişilerle paylaşılmayacağının güvencesi verilmeli ve yanıltıcı 

cevap verme olasılığına karşı soru tekniği iyi bir şekilde tasarlanmalıdır. Anket 

yönteminin sağladığı en önemli avantaj ise, kayıt dışı ekonomide faaliyet 

gösterenlere ilişkin detaylı bilgi sunmasıdır. (Frey vd.,1985:3-5)  

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan Hanehalkı İşgücü 

Anketi 2010 Eylül Dönemi sonuçlarına göre, 2009 yılı Haziran ayında %45.7 olan 

kayıt dışı istihdamın; %86.7’si tarım sektöründe, %31’i ise tarım dışı sektörlerde 

faaliyet göstermektedir. Diğer taraftan, 2010 yılının aynı döneminde kayıt dışı 

istihdam oranında küçük bir azalma meydana gelmiş, kayıt dışı istihdam oranı 

%45.7’den %44.8’e düşmüştür. Tarım sektöründeki kayıt dışı istihdam %86.1 olarak 

gerçekleşirken tarım dışı sektördeki kayıt dışı istihdam %29.9 olmuştur. Dikkat 

edilmesi gereken bir diğer husus, kayıt dışı istihdamda kadınların payının daha fazla 

olmasıdır. 

 

 

 



 
 

Tablo-3: İstihdam Edilenlerin Sosyal Güvenlik Kuruluşuna Kayıtlılık Durumu, 

Türkiye 

 

*Kayıt Dışı: Yaptığı işten dolayı herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanlar. 
**Rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir. 
 
Kaynak: TÜİK, Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları (2010) 

 

2.1.2 Vergi Denetimi Yöntemi 

Kayıt dışı ekonominin büyüklüğü vergi denetimi sonucunda beyan edilmeyen 

gelirin ortaya çıkarılmasıyla da bulunabilir. Ancak, bu yöntemde vergi 

mükelleflerinin yalnızca bir kısmı incelenmektedir. Yöntem, kayıt dışı gelirin 

tamamının doğrudan hesaplanmasına izin vermezken, sonuçlar nüfusun tamamı için 

genişletilmektedir. (Frey vd., 1985:5-6) Vergi denetimine tabi tutulacak mükellefler 

rastgele seçilmektedir ve mükellefiyet kaydı yaptırmamış olanlar, denetim ve bu 

nedenle de hesaplamaların dışında kalabilmektedir. Bu yöntem kayıt dışı ekonominin 

büyüklüğünü belli bir dönem için vermekte zamanlar arası kıyaslamalara imkan 

vermemektedir. Anket yönteminde olduğu gibi bu yöntemde de kayıt dışı faaliyet 

Toplam Erkek Kadın  
2009 
Ekim 
Kayıt 
Dışı 

İstihdam 
(%) 

2010 Ekim 
Kayıt* 

Dışı 
İstihdam** 

(%) 

2009 Ekim 
Kayıt Dışı 
İstihdam** 

(%) 

2010 Ekim 
Kayıt Dışı 
İstihdam** 

(%) 

2009 Ekim 
Kayıt Dışı 
İstihdam** 

(%) 

2010 Ekim 
Kayıt Dışı 
İstihdam** 

(%) 

Toplam 44.5 43.5 38.6 37.3 59.8 59 

Tarım 86.4 85.3 77.3 75.0 96.2 96.2 

Tarım 

Dışı 

30.4 29.1 30.0 28.8 32.0 30.1 



 
 

gösteren iktisadi birimler hakkında detaylı bilgi elde edilebilmektedir.(Schneider, 

2000:25) 

   

2.2 Kayıt Dışı Ekonomiyi Dolaylı Ölçme Yöntemleri 

2.2.1 Milli Gelir Rakamları Arasındaki Farklılıklar  

Milli gelir rakamları arasındaki farklılıklar yönteminde, harcama yöntemiyle 

hesaplanan milli gelir ile gelir yöntemiyle hesaplanan milli gelir arasındaki fark kayıt 

dışı ekonomi olarak değerlendirilmektedir. Yöntem, harcama yoluyla hesaplanan 

milli gelirin kayıt dışı ekonomiyi de kapsadığı varsayımına dayanmaktadır. 

Uygulamada, istatistik kuruluşları tarafından farklı yöntemlerle hesaplanan milli gelir 

rakamları arasındaki fark yayınlanmamakta, revize edilip istatistiki hata olarak 

nitelendirilmektedir. Dolayısıyla bu durum kayıt dışı ekonominin tahminine imkan 

vermemektedir. (Feige, 1990:17-18) Diğer taraftan, gelir ve harcama istatistiklerinin 

farklılaşması sadece kayıt dışı ekonomiden kaynaklanmayabilir. Milli gelir 

hesaplamalarının harcama, gelir ve üretim yöntemine etki eden çok fazla faktör 

vardır. Örneğin, harcamaya ilişkin istatistikleri toplamak zordur. Bu durum göz 

önünde bulundurulduğunda da milli gelir yöntemiyle hesaplanan kayıt dışı ekonomi 

sonuçlarına ihtiyatla yaklaşmak gerekmektedir. (Frey vd., 1985:6) 

 

2.2.2 Resmi ve Fiili İşgücüne Katılım Oranları Arasındaki Farklılıklar 

Resmi işgücüne katılım oranlarındaki azalmanın kayıt dışı ekonominin bir 

göstergesi olduğunu kabul eden bu yaklaşımda, kayıt dışı ekonomi, resmi olarak 

hesaplanan işgücü katılım oranları, diğer ülkelerin işgücü katılım oranları ve 

hanehalkı işgücü anketleriyle hesaplanan katılım oranlarından yola çıkarak 



 
 

hesaplanmaktadır. İşgücüne katılım oranlarındaki farklılık yaklaşımına 

getirilebilecek en önemli eleştiri, resmi katılım oranlarındaki azalmanın mutlaka 

kayıt dışı ekonominin göstergesi olmayabileceğidir. İşgücü katılım oranı çok fazla 

faktör tarafından etkilenmektedir. Dolayısıyla, sabit bir katılım oranı varsaymak 

yöntemin güvenilirliğine kuşkuyla yaklaşılmasına yol açmaktadır. Bu varsayım 

ancak işgücüne katılım oranını etkileyen kayıt dışı ekonomi dışındaki faktörler sabit 

tutulursa anlamlı olabilir. Öte yandan, işgücüne katılım oranlarının hesaplanması 

konusunda da problemler ortaya çıkabilecektir. Örneğin bir birey hem kayıtlı hem de 

kayıt dışı ekonomide çalışıyor olabilir. Yöntemin bir diğer tartışmalı noktası ise, 

kayıt dışı ekonominin GSYİH’deki payının hesaplanmasına ilişkindir. Bu oranı 

hesaplayabilmek için kayıt dışı ekonomideki işgücü verimliliğini bilmek gereklidir. 

Kayıt dışı ekonomideki işgücü verimliliğine ilişkin, literatürde tam bir görüş birliğine 

varılmış değildir. Bir görüşe göre, kayıt dışı ekonomideki işgücü verimliliği kayıtlı 

ekonomiye göre yüksektir; çünkü hükümetin gereksiz düzenlemeleri kayıt dışı 

ekonomide mevcut değildir. İkinci görüşe göre ise, işgücü verimliliği kayıtlı 

ekonomide düşüktür. Çünkü verimlilik, sözleşmelere ilişkin yaptırım gücünün 

olmaması ve bireylerin bu sektörde faaliyet gösterdiklerini gizleme çabaları 

nedeniyle azalmaktadır. (Frey vd., 1985:7-8) 

 

Nastav ve Stefan (2007), işgücüne katılım oranındaki farklılıklar yöntemini 

Slovenya’daki kayıt dışı ekonomiyi hesaplamak amacıyla kullanmışlardır. Slovenya 

işgücü katılım anketi ile resmi işgücü katılım rakamlarını temel alarak 1995 yılı için 

Slovenya’daki kayıt dışı ekonomiyi ortalama olarak,  %19, 2000 yılında ise % 20 

olarak bulmuşlardır. 



 
 

Svec ve Zupanja (2009) çalışmalarında, Hırvatistan için kayıt dışı ekonomi 

oranını işgücüne katılım oranındaki farklılıklar yaklaşımı ile hesaplamışlar söz 

konusu büyüklüğü AB üyesi ülkelerin kayıt dışı ekonomi oranı ile karşılaştırıp 

Hırvatistan’da kayıt dışı ekonominin AB üyesi ülkelerle kıyaslandığında 2000’li 

yıllarda azalma trendine girmesine rağmen halen oldukça yüksek olduğu sonucuna 

ulaşmışlardır. 

 

2.2.3 Parasal Yöntemler 

Parasal yöntemlerin temeli kayıt dışı ekonomide yürütülen faaliyetlerin 

ekonomide iz bırakmamak için nakit kullanılarak gerçekleştirileceği düşüncesine 

dayanmaktadır. Bireysel nakit işlemlerinin iz bırakmamasına rağmen, kayıt dışı 

faaliyetler toplu olarak ekonomide belirgin bir iz bırakacaklardır. Bu durumda, nakit 

talebi kayıt dışı ekonominin olmadığı duruma kıyasla artacaktır. Normal ve fiili nakit 

talebi arasındaki fark ise, kayıt dışı ekonominin göstergesi olarak ele alınmaktadır. 

(Frey vd., 1985:6) Parasal yöntemlerin tamamı ilk olarak Cagan (1958) tarafından 

ortaya konan bu temel yaklaşım esas alınarak geliştirilmiştir. 

 

2.2.3.1 Sabit Oran Yaklaşımı 

Nakit talebindeki değişimin para arzına oranı ilk kez Cagan (1958) tarafından 

ele alınmıştır. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) için 1875-1955 yılları arasında 

nakit/toplam para arzı oranını ele alan Cagan, bu dönemde söz konusu oranının 

önemli miktarda farklılaştığı sonucuna ulaşmıştır. 1879 yılında bu oran %30 

civarındayken, 1930’da %7’ye düşmüş ve II. Dünya Savaşı sırasında %20’ye 

yükselmiş, 1955 yılında ise %15’e düşmüştür. Cagan, (1958:304) nakit/para arzı 



 
 

oranındaki bu değişimlerin sadece bir ya da iki iktisadi değişkenle 

açıklanamayacağını, nakit/para arzı oranının para tutmanın maliyeti, bankacılık 

sisteminin yayılması, beklenen gelir, kentleşme derecesi, vergi oranı gibi 

faktörlerden etkilendiğini belirtmiştir. Daha sonra, II. Dünya Savaşı öncesinde, 1940 

yılında nakit oranının “normal” olduğunu kabul etmiş ve 1945 yılında bu oranın 

normalin %8.1 üzerinde olduğunu ve bunun 10.1 milyar $ fazla nakit talebine 

karşılık geldiğini ifade etmiştir. Nakit talebinde savaş dönemine ilişkin bu artışın 

nedenleri arasında vergiden kaçınma isteğini göstermesi ise dikkat çekicidir. Buna 

göre, nakdin kullanımı vergilendirilebilir işlemleri gizlemek amacıyla artmıştır. 

Çünkü vergi oranları II. Dünya Savaşı’nın başlangıcından itibaren önemli miktarda 

artmıştır.  (Cagan, 1958:312-315) Cagan, 1919-1955 yılları arasında nakit oranının 

belirleyicilerine ilişkin oluşturduğu regresyonda, kişi başı gelir ve faiz oranı artıkça 

nakit oranının azaldığı, vergi oranı yükselince ise nakit oranının da yükseldiği 

sonucuna ulaşmıştır.  

 

Gutmann  (1977) ise, Cagan’ı (1958) temel aldığı çalışmasında, son yıllarda 

nakit talebinin mevduat talebine göre daha fazla arttığını; çünkü nakdin işlemleri 

kayıt dışı tutup vergilendirmemek için en iyi yöntem olduğunu, nakit talebinin 

mevduat talebinden fazla olmasının yer altı ekonomisindeki (subterranean economy) 

büyümeyi yansıttığını ifade etmiştir. Gutmann’a göre ekonomik gelişme sağlandıkça 

daha fazla işlem çek hesapları aracılığıyla yapılacak mevduat talebi nakit talebinden 

daha fazla artacaktır. Bu durum, ABD örneğinde de doğrudur. 1892 yılında her 

1000$’lık mevduat talebi için nakit talebi 352 $ iken bu rakam 1941 yılında 219 $’a 

düşmüştür. Ancak, II. Dünya Savaşı ile birlikte vergi oranları yükselince ve 



 
 

ekonomideki kısıtlamalar artınca vergiden kaçınma ve karaborsa faaliyetleri hız 

kazanmış ve bu rakam 363$’a yükselmiştir. Gutmann II. Dünya Savaşı öncesi 

dönemdeki (vergi oranları yükselmeden önce) nakit/mevduat oranını “normal” kabul 

etmiştir. Her 1000$’lık mevduat talebi için nakit talebi 217$’dır.  Bu orandaki bir 

farklılaşma yasal olmayan amaçlar için tutulan nakit miktarını ifade etmektedir. Buna 

göre, 1976 yılında her 1000$’lık mevduat için 344$ nakit talep edilmektedir. 

127$’lık nakit ise, yasal olmayan amaçlar için talep edilmektedir. Bu orandan 

hareketle 1976 yılında dolaşımdaki 77.8 milyar $’ın 28.7 milyarı yasa dışı amaçlarla 

kullanılmaktadır. Böylece 304 milyar $’lık para arzının 28.7 milyar $’ı yani %9.4’ü 

yasa dışı kullanılmaktadır. Buna göre; 1976 yılında resmi GSMH 1,693 milyar $ iken 

kayıt dışı GSMH 176 milyar $’dır.(Gutmann, 1977:26-27) Gutmann, yönteminde 

kayıt dışı işlemler ile nakit ödemeler arasında birebir bir ilişki olduğunu, (kayıt dışı 

ekonomik işlemlerin çek ve benzeri ödeme araçlarıyla yapılmayacağını) paranın gelir 

dolaşım hızının kayıtlı ve kayıt dışı ekonomide aynı olduğunu ve “normal” 

nakit/mevduat oranının sabit olduğunu varsaymıştır. Dolayısıyla kayıt dışı 

ekonominin büyüklüğüne ilişkin hesaplamalar bu varsayımlara oldukça duyarlıdır ve 

söz konusu varsayımlar önemli ölçüde eleştirilmektedir. Öncelikle “normal” 

nakit/mevduat oranının sabit olduğu ve bu orandaki her değişimin kayıt dışı ekonomi 

ile ilişkili kabul edilmesi varsayımına, söz konusu oranı etkileyen çok sayıda faktör 

olduğu dikkate alınırsa ihtiyatla yaklaşmak gerekir.Öte yandan, paranın gelir dolaşım 

hızının her iki sektörde de aynı kabul edilmesi pek gerçekçi değildir. Bu varsayım 

fazla nakit talebinden yola çıkarak GSMH’nin hesaplanmasına izin vermektedir. 

Diğer taraftan, hesaplanan kayıt dışı ekonomi büyüklüğü hesaplamada esas alınan ve 



 
 

nakit/mevduat oranının “normal” kabul edildiği yıla bağlı olarak değişmektedir.  

(Frey vd., 1985:8-10) 

  

2.2.3.2 İşlem Hacmi Yaklaşımı 

Feige tarafından geliştirilen bu yaklaşım Fisher’in miktar teorisinden yola 

çıkmaktadır. Miktar Teorisi’ne göre, ülkede üretilen toplam mal ve hizmetlerin 

piyasa değeri, para arzının paranın dolaşım hızının çarpımına eşittir. İşlem hacmi 

yaklaşımında, ekonomide bir yıl içerisinde gerçekleştirilen işlemlerin resmi 

GSMH’ye oranının zaman içersinde değişmediği varsayılmaktadır. Toplam GSMH 

resmi ve kayıt dışı GSMH’nin toplamından oluşmaktadır. Kayıt dışı ekonomi ise, 

toplam GSMH’den resmi GSMH’nin çıkarılmasıyla bulunmaktadır. Bunu 

türetebilmek için, kayıt dışı ekonominin olmadığı temel bir yıl varsayılmakta ve bu 

yılda ekonomide gerçekleştirilen işlemlerin parasal değerinin toplam GSMH’ye 

(kayıt dışı ekonomi olmadığı varsayıldığı için resmi GSMH’ye eşit olan) oranı 

normal ve zaman içerisinde sabit kabul edilmektedir. Bu orandaki artış ise, kayıt dışı 

ekonominin arttığı şeklinde yorumlanmaktadır. İşlem hacmi yaklaşımı, kayıt dışı 

ekonominin olmadığı bir yıla dayanarak kayıt dışı ekonominin hesaplaması, paranın 

dolaşım hızının kayıtlı ve kayıt dışı sektörde aynı kabul edilmesi ve işlem 

hacmi/GSMH oranın uzun dönemde sabit kabul edilmesi nedeniyle eleştirilmektedir. 

(Schneider, 2000:26-27) 

 

 

 

 



 
 

2.2.3.3 Ekonometrik Yaklaşım 

Temelleri Cagan’a (1958) dayanan ekonometrik yaklaşım ilk kez Tanzi 

(1983) tarafından ABD’nin 1930-1980 yılları arasındaki kayıt dışı ekonomisinin 

büyüklüğünü hesaplamak üzere kullanılmıştır. Tanzi söz konusu çalışmasında, 

öncelikle Gutmann ve Feige tarafından uygulanan yöntemlerin eksikliğinden söz 

etmiştir. Gutmann’ın nakit/mevduat oranını ve Feige’in ise, işlemlerin parasal 

değeri/GSMH oranının “normal” değerlerinin uzun dönemde sabit varsaymalarını 

eleştirmiştir Tanzi’nin her iki yaklaşıma getirdiği diğer önemli eleştiri ise, yapılan 

hesaplamalarının temel alınan başlangıç yılına bağlı olarak değişmesidir. (Tanzi, 

1983:284-285) 

 

Tanzi’nin geliştirdiği yöntemde, nakit para talebi ekonometrik bir denklemle 

tahmin edilmektedir. Bu denklem yardımıyla vergi oranındaki değişimin nakit para 

talebini nasıl etkilediği araştırılmaktadır. Kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin yüksek 

vergi oranlarının doğrudan sonucu olduğu ve nakdin bu işlemleri yürütmek için 

kullanıldığı, yöntemin temel varsayımlarıdır. Oluşturulan denklemde, nakit paranın 

geniş anlamlı paraya oranı bağımlı değişken olarak ele alınmış, bağımsız değişken 

olarak; kişi başı reel gelir, vadeli mevduat faiz oranı, maaş ve ücretlerin milli gelir 

içerisindeki payı ve gelir vergisi oranı kullanılmıştır. Bağımlı değişkenlerin beklenen 

işaretlerine bakıldığında ise; kişi başına düşen reel gelir arttıkça ekonomik gelişmeye 

bağlı olarak çek kullanımı artacağından değişkenin beklenen işareti pozitiftir. 

Mevduat faiz oranının artması ise para tutmanın maliyetini arttıracak ve nakit talebi 

düşecektir. Maaş ve ücret artışları ise genellikle nakit olarak yapıldığından elde 

tutulan nakit miktarını arttıracaktır. Diğer taraftan, vergi oranlarının artması 



 
 

sonucunda bireyler kayıt dışı ekonomik faaliyetlere yönelecekler ve nakit 

kullanılması ekonomide söz konusu işlemlere ilişkin iz bırakmadığından dolayı nakit 

talebi artacaktır. Denklem öncelikle gelir vergisi oranı sıfır kabul edilerek tahmin 

edilmiştir. Daha sonra, vergi bağımsız değişkeni eklenerek yeniden tahmin 

edilmiştir. Değişken katsayılarının işaretleri beklendiği gibi çıkmıştır. İki regresyon 

analizinden elde edilen fark kayıt dışı işlemlerde kullanılan nakit miktarını ifade 

etmektedir. Son aşamada ise, kayıtlı ve kayıt dışı ekonomideki paranın dolaşım 

hızının sabit olduğu varsayımından hareketle kayıt dışı ekonomiye ilişkin nakit para 

düzeyi kullanılarak kayıt dışı ekonominin büyüklüğü tahmin edilmiştir. Yapılan 

hesaplamalara göre 1980 yılında ABD’de kayıt dışı ekonominin GSMH’ye oranı 

yaklaşık %5.5 bulunmuştur. Diğer taraftan 1965-1980 yılları arasında ise, kayıt dışı 

ekonominin %2 oranında arttığı sonucuna ulaşılmıştır. (Tanzi, 1983:289-302) 

 

Ekonometrik yöntem de diğer parasal yaklaşımlar gibi çeşitli açılardan 

eleştirilmiştir. Tanzi’nin yöntemi, kayıt dışı ekonomik işlemlerinin sadece nakit ile 

yapıldığının varsayılması, kayıt dışı ekonomiye neden olan tek faktörün vergi yükü 

olarak kabul edilmesi, kayıtlı ve kayıt dışı ekonomideki paranın dolaşım hızının eşit 

olarak ele alınması ve kayıt dışı ekonominin olmadığı temel bir yılın baz alınması 

nedeniyle eleştirilmektedir. ( Schneider, 2000:28-30) 

 

Yönteme ilişkin kayıt dışı ekonomiye neden olan tek faktör olarak vergi 

yükünün ele alınması eleştirisine bir yanıt olarak Embaye (2010), OECD üyesi 

olmayan ülkeler için kayıt dışı ekonominin büyüklüğünü ekonometrik yöntemle, 

vergi oranının yanı sıra vergi idaresinin etkinliğini de kayıt dışı ekonominin 



 
 

büyüklüğünü belirleyen bir değişken olarak ele alarak hesaplamıştır. Oluşturduğu 

regresyonda nakit talebinin belirleyicileri olarak vergi oranı, kişi başı reel gelir, faiz 

oranı, tarım sektörünün ekonomideki payı, vergi idaresinin etkinliği ve enflasyon 

oranını kullanmıştır.1984-2005 yılları için gerçekleştirdiği hesaplamada ele alınan 

ülke grubunda kayıt dışı ekonominin büyüklüğünün %2-70 arasında değiştiğini 

bulmuştur. Ele alınan dönemde, en düşük kayıt dışı ekonomi büyüklüğü %2 ile 

Kuveyt’e, en yüksek oran ise %70 ile Etiopya’ya aittir. 

 

Schneider (1997) tarafından ekonometrik yaklaşım kullanılarak 

gerçekleştirilen bir başka çalışmada ise, 11 OECD ülkesi için kayıt dışı ekonominin 

büyüklüğünün 1960 yılında %5’in altında iken, 1990’larda bu oranın %10’un üzerine 

çıktığı bulunmuştur. 

 

Embaye vd., (2010:2-6) Pakistan için kayıt dışı ekonominin büyüklüğünü 

ekonometrik yöntemi kullanarak hesapladıkları çalışmalarında, oluşturdukları 

regresyon denkleminde Tanzi’nin (1983) modelinden farklı olarak nakit talebinin 

belirleyicileri olarak finansal gelişmeye ilişkin bir gösterge ile yüksek öğretime 

kaydolma oranını da kullanmışlardır. Buna göre, finansal gelişme ile birlikte 

ödemelerde nakdin kullanım oranı azalacaktır. Diğer taraftan, Pakistan gibi 

gelişmekte olan ülkelerde yüksek öğretimden geçmiş birey sayısının az olması da 

resmi ekonomide faaliyet göstermeye engel olmaktadır. Bu nedenle modelde, yüksek 

öğretime kaydolma oranı arttıkça kayıt dışı ekonominin azalması ve dolayısıyla nakit 

kullanımının azalması beklenmektedir. Söz konusu varsayımlar doğrultusunda 

yaptıkları hesaplamalara göre, kayıt dışı ekonominin büyüklüğünün 1960 yılında 



 
 

%30 iken, 1990’da %33’e çıktığını ve 2000 yılında ise %23’e düştüğünü 

bulmuşlardır. 

 

2.2.4 Fiziksel Girdi Yaklaşımı 

Fiziksel girdi yaklaşımı, bir ülkedeki ekonomik faaliyetlerde yaygın olarak 

kullanılan girdi miktarı ile toplam ekonomik faaliyetler arasında doğrusal bir ilişki 

olduğunu varsayar. Ekonomik faaliyetlerde yaygın olarak kullanılan girdinin elektrik 

olduğu varsayımından yola çıkarak kayıt dışı ekonomiyi hesaplayan yöntem ise, 

Kaufmann ve Kaliberda Yöntemi’dir. Yöntemde, elektrik tüketiminin gelire 

esnekliğinin bire eşit olduğu kabul edilmiştir. Bu çerçevede, elektrik tüketim 

miktarındaki artış hızının GSYH artış hızına eşit olacağı ve bu varsayım altında 

hesaplanan GSYH ile resmi GSYH arasındaki farkın kayıt dışı ekonomi miktarını 

ifade edeceği belirtilmiştir. Kaufmann-Kaliberda Yöntemi de çeşitli açılardan 

eleştirilmiştir. Yönteme getirilen en temel eleştiri, tüm kayıt dışı ekonomik 

faaliyetlerin büyük miktarda elektrik enerjisi tüketimi gerektirmeyebileceği, diğer 

enerji kaynaklarının da kullanılabileceği ve bu nedenle söz konusu yöntemin kayıt 

dışı ekonominin sadece bir kısmını hesaplayabileceğidir. Diğer taraftan, teknolojik 

gelişme sonucunda, elektrik enerjisinin üretimi ve kullanımı daha verimli hale 

gelecek ve alternatif enerji kaynakları hem kayıtlı hem de kayıt dışı ekonomide 

kullanılabilecektir. Elektrik tüketiminin gelire olan esnekliği de ülkeler ve zamanlar 

arasında farklılaşabilecektir. (Schneider ve Enste, 2000:96; Schneider, 2000:30) Bu 

çerçevede, bazı yıllarda bir ülkedeki elektrik tüketimi azalabilmekte elektrik tüketim 

hızı dikkate alınarak hesaplanan kayıt dışı ekonomi de negatif çıkmaktadır, bu durum 

da söz konusu yönteme getirilen eleştirilerin haklılığını ortaya koymaktadır.  



 
 

Kaufmann ve Kaliberda Yöntemi kullanılarak 1999-2007 yılları arasında 

yüksek gelirli OECD ülkeleri ile orta ve üst gelirli ülkeler2 için kayıt dışı ekonominin 

GSYİH’ye oranı hesaplanmıştır. Tablo-4’te hesaplama sonuçları Schneider vd’nin 

(2010) aynı dönem ve ülke örnekleri için model yöntemini kullanarak yaptığı 

hesaplamalarla karşılaştırmalı olarak yer almaktadır. İki hesaplama yöntemine ilişkin 

sonuçlar oldukça farklılaşmaktadır. Bu farklılığın temel nedeni ise her iki yöntemin 

oldukça farklı varsayımlara dayanıyor olmasıdır. 

 

                                                
2 Belirtilen ülkelere ilişkin sınıflandırma yöntemi bölüm 4.1.1.2’de ele alınmıştır. 



 
 

Tablo-4: Bazı Ülkeler İçin Kayıt Dışı Ekonominin GSYİH’ye Oranı (Elektirik Tüketim Yöntemi-Model Yöntemi) 
 

 
Elektrik Tüketim Yöntemi  Model Yöntemi  

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Cezayir 0,07 0,06 0,05 0,04 0,08 0,03 0,11 -
0,016 

0,05 0,34 0,34 0,34 0,35 0,36 0,37 0,37 0,37 0,37 

Arjantin 0,04 0,04 0,03 -
0,05 

0,08 0,06 0,05 0,06 0,04 0,26 0,25 0,25 0,23 0,24 0,25 0,26 0,27 0,28 

Avustralya 0,03 0,02 0,04 0,05 0,01 0,03 0,04 0,02 0,01 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Avusturya 0,02 0,02 0,03 0,02 0,04 0,02 0,02 0,03 -
0,01 

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Belarus 0,08 -0,01 0 -
0,01 

0,01 0,03 0,01 0,03 0 0,48 0,48 0,48 0,49 0,49 0,50 0,51 0,52 0,53 

Belçika -
0,01 

0,04 0,01 0,01 0,02 0,02 0 0,03 0 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,23 0,23 0,23 0,23 

Bosna Hersek -
0,02 

0,11 0,02 0,01 0,07 0,04 0,03 0 0 0,34 0,34 0,34 0,34 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

Botsvana 0 -0,07 0,24 0,05 0,04 0,10 0,04 0,02 0,03 0,33 0,33 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,35 0,35 

Brezilya 0,03 0,04 -
0,06 

0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,05 0,39 0,40 0,40 0,40 0,40 0,41 0,41 0,42 0,43 

Kanada 0,02 0,03 0 0,02 0,02 0,01 0,01 -0,02 0 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 

Şili 0,11 0,05 0,06 0,05 0,07 0,06 0,02 0,05 0,04 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,21 0,21 0,21 0,21 

Kolombiya -
0,06 

0,04 0,04 0,02 0,02 0,05 0,01 0,06 0,04 0,39 0,39 0,39 0,39 0,40 0,41 0,42 0,43 0,45 

Kostarika 0,14 0,06 0,04 0,02 0,09 0,02 0,04 0,06 0,04 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,27 0,27 0,27 0,28 

Çek Cumhuriyeti -
0,03 

0,03 0,03 0 0,03 0,02 0,02 0,03 0 0,19 0,19 0,19 0,19 0,20 0,20 0,20 0,21 0,21 

Danimarka -
0,04 

0 0 0 0,01 0 0,01 0,03 -
0,02 

0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,19 0,19 

Dominik 
Cumhuriyeti 

0 0,11 0,43 0,11 0,20 0,02 -
0,02 

0,04 0,07 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,33 0,33 0,32 

Fiji - - - - - - - - - 0,34 0,34 0,34 0,35 0,35 0,35 0,36 0,36 0,35 

Finlandiya 0 0,01 0,03 0,03 0,02 0,02 -
0,04 

0,07 0 0,18 0,18 0,18 0,18 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

Fransa 0,02 0,02 0,02 0 0,04 0,02 0,01 -0,01 0 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 0,16 0,16 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elektrik Tüketim Yöntemi  Model Yöntemi  

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Almanya 0 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0 0.01 0 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,17 

Yunanistan 0,05 0,06 0,03 0,04 0,04 0,02 0,02 0,03 0,05 0,29 0,29 0,29 0,29 0,30 0,30 0,31 0,31 0,31 

Macaristan 0 0.01 0.03 0.03 0.02 0.01 0.02 0.03 0.02 0,25 0,25 0,25 0,26 0,26 0,26 0,26 0,27 0,26 

İzlanda 0,16 0,09 0,04 0,04 0 0,03 0,01 0,15 0,19 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 

İrlanda 0.05 0.07 0.03 0.04 0.02 0.03 0.03 0.04 0.01 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

İtalya 0,02 0,04 0,02 0,03 0,02 0,01 0,01 0,02 0 0,27 0,27 0,28 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

Jamaika 0.02 0.01 0.01 0.04 0.03 -
0.01 

0.01 0 0.04 0,36 0,36 0,37 0,37 0,39 0,39 0,39 0,40 0,41 

Japonya 0,02 0,02 -
0,02 

0,01 -
0,01 

0,03 0,02 0 0,03 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 

Kazakistan 0.05 0.10 0 0.01 0.06 0.03 0.06 0.06 0.04 0,43 0,43 0,44 0,45 0,45 0,46 0,47 0,48 0,48 

Kore 0,10 0,19 0,07 0,06 0,05 0,06 0,05 0,03 0,05 0,27 0,28 0,28 0,28 0,28 0,29 0,29 0,29 0,29 

Lübnan -
0.03 

0.03 0.02 0.08 0.04 -
0.01 

0.01 -
0.03 

0.03 0,34 0,34 0,35 0,35 0,35 0,36 0,36 0,35 0,36 

Libya - - - - 0,03 0,06 0,30 0,11 0,07 0,36 0,35 0,36 0,37 0,35 0,36 0,37 0,39 0,40 

Litvanya -
0.08 

-0.07 0.06 0.04 0.07 0.02 -0.02 0.03 0.05 0,30 0,30 0,31 0,31 0,32 0,32 0,33 0,33 0,34 

Lüksemburg 0 0,04 -
0,01 

0,03 0,04 0,03 0,02 0,06 0,01 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Makedonya -
0.06 

-0.02 -
0.03 

-
0.01 

0.13 0.01 0.07 0.02 0.08 0,35 0,36 0,35 0,35 0,36 0,36 0,37 0,38 039 

Mauritus - - - - - - - - - 0,23 0,23 0,23 0,23 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

Meksika 0.05 0.07 0.02 0.02 0 0.02 0.07 0.03 0.03 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,31 0,31 

Namibya 0,13 0,09 0,05 -
0,11 

0,05 0,23 0,06 0,07 0,02 0,31 0,31 0,32 0,32 0,32 0,33 0,33 0,34 0,34 

Hollanda -
0.07 

0.03 0.02 0.01 0.01 0.03 0.01 0.01 0.01 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

Yeni Zelanda 0,03 0 -
0,01 

0,03 0,03 0,07 0,01 0,01 0,01 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 

Norveç 0 0 0,03 -
0,03 

-
0,05 

0,05 0,04 -
0,03 

0,05 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,20 0,20 0,20 0,20 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kaynak: Elektrik tüketim yöntemine ilişkin kayıt dışı ekonomi verileri yazarın kendi hesaplamalarıdır. Model yöntemi 
sonuçları, Schneider vd., (2010)’den alınmıştır. 
 

Elektrik Tüketim Yöntemi  Model Yöntemi  

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Panama        
0,09 

0,06 0,02 0,04 0,06 0,06 0,04 0,02 0,07 0,63 0,64 0,64 0,63 0,64 0,65 0,66 0,68 - 

Peru 0,03 0,05 0,05 0,06 0,04 0,06 0,05 0,07 0,09 0,60 0,60 0,60 0,61 0,61 0,62 0,63 0,64 0,66 

Portekiz 0,08 0,06 0,04 0,04 0,03 0,04 0,03 0,03 0,01 0,22 0,23 0,23 0,23 0,22 0,22 0,22 0,22 0,23 

Romanya -
0,09 

0,02 0,02 -
0,01 

0,07 0,02 0,02 0,02 0,02 0,35 0,34 0,35 0,35 0,36 0,37 0,37 0,38 0,39 

Rusya 0,03 0,03 0,01 0 0,03 0,02 0,02 0,05 0,03 0,45 0,46 0,47 0,48 0,49 0,50 0,50 0,51 0,52 

Slovakya 0.1 -
0.02 

0.01 0 -
0.01 

0.01 -
0.03 

0.04 0.02 0,19 0,19 0,19 0,19 0,20 0,20 0,20 0,21 0,21 

Güney Afrika -
0,01 

0,03 0,01 0,05 0,03 0,02 0,02 0,03 0,04 0,28 0,28 0,28 0,29 0,29 0,30 0,30 0,31 0,32 

İspanya 0,06 0,07 0,05 0,04 0,03 0,05 0,05 0,05 0 0,22 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

Surinam - - - - - - - - - 0,40 0,40 0,40 0,41 0,42 0,43 0,43 0,44 0,45 

İsveç -
0,02 

0,01 0,02 -
0,02 

-
0,02 

0,01 0 -
0,01 

0,01 0,19 0,19 0,19 0,19 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

İsviçre 0,08 0,01 0,03 0 0,03 0,01 0,02 0,01 -
0,01 

0,08 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 

Türkiye 0,05 0,07 -
0,01 

0,05 0,08 0,07 0,07 0,09 0,08 0,32 0,32 0,31 0,32 0,32 0,33 0,34 0,35 0,35 

İngiltere 0,01 0,02 0,01 0 0,01 0 0,02 0 -
0,01 

0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

ABD 0,02 0,04 -
0,04 

0,03 0,01 0,01 0,03 0 0,01 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Uruguay -
0,04 

0,04 -
0,01 

-
0,04 

-
0,03 

0,05 0,03 0,02 0,07 0,52 0,51 0,51 0,48 0,49 0,51 0,53 0,54 0,56 

Venezüella -
0,01 

0,04 0,04 0,04 -
0,02 

0,05 0,06 0,07 0,01 0,33 0,34 0,34 0,32 0,30 0,32 0,34 0,35 0,36 



 
 

Embaye vd. (2010) Pakistan’daki kayıt dışı ekonomiyi ekonometrik yöntemin 

yanı sıra Kaufmann ve Kaliberda Yöntemi’ni kullanarak da hesaplamışlardır. 

Yaptıkları hesaplamalara göre 1975 yılında kayıt dışı ekonomi oranını %1.2, 2008 

yılında ise, %28.6 bulmuşlardır. (Embaye vd., 2010:6-7) Öte yandan ekonometrik 

yöntemle yapılan hesaplamalara göre ise, kayıt dışı ekonomiyi 1975 yılında 25.9, 

2008 yılında ise %19.8 olarak bulmuşlardır. Görüldüğü üzere iki yöntemin sonuçları 

tutarlılık göstermemektedir.  

 

Elektrik tüketimi yaklaşımını kullanarak kayıt dışı ekonomiyi ölçmeye 

çalışan bir diğer yöntem ise Lacko Yöntemi’dir. Yöntemde, kayıt dışı ekonominin 

önemli bir kısmının hanehalkının elektrik tüketimi ile ilişkili olduğu 

varsayılmaktadır. Ayrıca, kayıt dışı ekonominin, hanehalkının elektrik tüketimiyle 

ilgili bölümü yüksek olan ülkelerde bu yöntemle ölçülemeyen geri kalan kayıt dışı 

ekonominin de yüksek olacağı belirtilmiştir. Söz konusu yöntemle, ülkelerin kayıt 

dışı ekonomide kullandıkları elektrik miktarına göre sıralamalarına ulaşılmaktadır. 

Kayıt dışı ekonominin gerçek değerini hesaplayabilmek için ise, kayıt dışı 

ekonomide kullanılan bir birim elektriğin kaç birim kayıt dışı GDP ürettiği 

bilinmelidir. Bu veri bilinmediğinden dolayı,  bir ülke için başka bir yöntemle 

hesaplanan kayıt dışı ekonomi büyüklüğü ele alınmakta bu sonuç diğer ülkelerin 

kayıt dışı ekonomi büyüklüğünü hesaplamak için kullanılmaktadır. Bu yöntem de, 

tüm kayıt dışı faaliyetlerin elektrik tüketimi gerektirmeyeceği ve kayıt dışı 

faaliyetlerin yalnızca hanehalkı sektöründe yer almadığı gerekçesiyle 

eleştirilmektedir. Öte yandan, kayıt dışı ekonomiyi hesaplamak için başka bir 



 
 

yöntemle hesaplanan kayıt dışı değerinin esas alınması da esas alınan rakamın 

güvenilirliğine ilişkin sorunları gündeme getirmektedir. (Schneider, 2000:31-32) 

 

2.2.5 Model Yaklaşımı 

Kayıt dışı ekonomiyi hesaplamada kullanılan dolaylı yöntemler, belirli bir 

göstergedeki (nakit oranı, işgücü katılım oranı, gayri safi yurtiçi hasıla, elektrik 

tüketimi vb.) farklılaşmadan yola çıkarak kayıt dışı ekonomiyi belirlemeye 

çalışmaktadır. Diğer taraftan, sadece ekonometrik yaklaşım kayıt dışı ekonomiyi 

etkileyen faktörleri ele almış, ancak bunu tek bir faktör ile sınırlı tutulmuştur. Oysa, 

kayıt dışı ekonomi; çok fazla sayıdaki faktörden etkilenmektedir. Normal regresyon 

denkleminde kayıt dışı ekonomi bağımlı değişken ve kayıt dışı ekonominin nedenleri 

bağımsız değişken olarak ele alındığında, bağımsız değişkenlerin katsayılarının 

tahmin edilmesi kayıt dışı ekonominin de bilinmeyen bir değişken olması sebebiyle 

mümkün olmamaktadır. Kayıt dışı ekonominin belirlenmesi bu süreçte yalnızca 

bağımlı değişkenlerin katsayılarının (göreli ağırlıklarının) bilinmesiyle 

gerçekleşebilecektir. (Frey vd., 1985:17-18) 

 

Model yaklaşımı ise, dolaylı yöntemlerin konusu olan göstergelerle yukarıda 

bahsedilen nedenlere dayalı yöntemi bir arada ele almaktadır. Dolaylı yöntemler, 

kayıt dışı ekonominin büyüklüğünü hesaplayabilmek için sadece tek bir göstergenin 

kayıt dışı ekonominin etkilerini yansıttığını kabul ederler. Oysa, kayıt dışı 

ekonominin etkileri üretim, emek ve para piyasasında eşanlı olarak gözlenmektedir. 

Diğer taraftan yukarıda da bahsedildiği üzere kayıt dışı ekonomi pek çok faktörden 

etkilenmektedir. (Schneider, 2000:32)  



 
 

Yapısal Eşitlik Modellemesi (Structural Equation Modelling-SEM) 

gözlemlenmeyen değişkenlerle gözlemlenen gösterge ve nedenleri bir arada ele 

almaktadır. Çoklu Göstergeler-Çoklu Nedenler Modeli (Multiple Indicators and 

Multiple Causes Model-MIMIC) ise, Yapısal Eşitlik Modellemesi’nin bir biçimi olup 

kayıt dışı ekonomiye neden olan faktörlerle kayıt dışı ekonominin göstergelerini bir 

arada ele almaktadır. Model, iki temel bileşenden oluşmaktadır. Ölçüm modeli 

gözlemlenmeyen değişken ile (kayıt dışı ekonominin büyüklüğü) göstergeleri 

ilişkilendirirken, yapısal eşitlik ise, gözlemlenmeyen değişken ile nedensel 

değişkenleri bir arada ele almaktadır.(Macias, 2008:6) 

 

Kayıt dışı ekonomi, kayıt dışı ekonominin göstergeleri ve kayıt dışı 

ekonomiye neden olan faktörler arasındaki ilişki şekil-2’de yer almaktadır. 

 

Şekil-2: Kayıt Dışı Ekonominin Zaman İçerisindeki Gelişimi 

 

Nedenler                                                                                         Göstergeler 

Z1t                                                                                                                                                                           Y1t 

Z2t                                                                                                                                                                          Y 2t                  

                                                                                                                              

Z3t                                                                                                                                                          Y3t 

Kaynak: Schneider, 2000 

 

Çoklu Göstergeler-Çoklu Nedenler Modeli, pek çok çalışmada kayıt dışı 

ekonominin büyüklüğünü ölçmek amacıyla kullanılmıştır. Schneider vd. (2010) 

 
 
      Kayıt Dışı Ekonominin Gelişimi                                                                                 
                                                                                                   
    Xt 



 
 

çalışmalarında, Çoklu Göstergeler-Çoklu Nedenler Modeli’ni kullanarak gelişmekte 

olan ülkeler, Doğu Avrupa ülkeleri, Merkez Asya ülkeleri ve yüksek gelirli OECD 

ülkelerinden oluşan 162 ülke için kayıt dışı ekonomiyi ölçmüştür. Çalışmada, 

nedensel değişken olarak; vergi yükü, kamu harcamaları, düzenlemeler, kamu 

sektörü hizmetlerinin kalitesi, kişi başı gelir, işsizlik, enflasyon ve dışa açıklık oranı 

kullanılmış; gösterge değişken olarak ise; nakit talebi, işgücü katılım oranı ve kişi 

başı gelir ele alınmıştır. Hesaplama sonuçlarına göre; 2006 yılında, kayıt dışı 

ekonomi oranı, 98 gelişmekte olan ülkede ortalama olarak %38.7, 21 Doğu ve 

Merkez Asya ülkelerinde %38.1, 25 yüksek gelirli OECD ülkesinde %18.7 olarak 

bulunmuştur. Giles (1998), Yeni Zelanda için kayıt dışı ekonomiyi, Çoklu 

Göstergeler-Çoklu Nedenler Modeli ile Schneider vd.’nin (2010) çalışmalarında 

kullandıkları aynı neden ve gösterge değişkenlerle hesaplamıştır. Macias (2008) 

çalışmasında, diğer iki çalışmasından farklı olarak ücretleri de nedensel değişken 

olarak ele almış ve Meksika’daki kayıt dışı ekonomi büyüklüğünün 1970’lerin 

başında %40 civarında iken, 2000’li yıllarda %30’a düştüğünü bulmuştur.  

 

2.3 Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğüne İlişkin 

Gerçekleştirilen Bazı Çalışmalar 

Bu bölümde son olarak, yukarıda ele alınan kayıt dışı  ekonomiyi ölçme 

yöntemlerini kullanarak bazı yazarlar tarafından Türkiye için hesaplanan kayıt dışı 

ekonomi rakamlarına yer verilmiştir. Tablo-5’te görüldüğü üzere 1999 yılı için farklı 

yöntemlerle gerçekleştirilen kayıt dışı ekonomi hesaplamalarında ulaşılan sonuçlar 

%7.53 ile %58.6 arasında değişmektedir. Ulaşılan sonuçların büyük ölçüde 

farklılaşması kullanılan yöntemlerin oldukça farklı varsayımlara dayanıyor 



 
 

olmasından kaynaklanmaktadır. Pınar (2001) ve Us (2004) tarafından aynı yıl için 

aynı yöntem kullanılarak gerçekleştirilen ölçümlerin farklılaşma nedeni ise, 

kullandıkları verilerin farklı kaynaklara dayanıyor olması olabilir. 2005 yılı için Kırcı 

(2006)’nın ekonometrik yaklaşım ve model yaklaşımı ile hesapladığı kayıt dışı 

ekonomi rakamları aynı iken söz konusu döneme ilişkin Schneider vd. (2010)’nin 

hesaplamalarıyla da paralellik arz etmektedir. 

 

Tablo-5: Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonominin Tahminine İlişkin Bazı 

Çalışmalar 

 

Çalışma Yıl Yöntem Kayıt Dışı Ekonominin 
GSYİH’ye Oranı 

Pınar (2001) 1997 Elektrik Tüketim 
Yöntemi 

%31 

Us (2004) 1997 Elektrik Tüketim 
Yöntemi 

%1 

Öğünç ve Yılmaz 
(2000) 

1999 Milli Gelir Farklılıkları 
Yöntemi 

%7.53 

Ilgın 1999 Sabit Oran Yöntemi %58.6 
Kırcı (2006) 1999 Ekonometrik Yöntem %16 
Kırcı (2006) 1999 Model Yöntemi %22 
Schneider vd. 
(2010) 

1999 Model Yöntemi %32 

Us (2004) 1999 Elektrik Tüketim 
Yöntemi 

%12 

Kırcı (2006) 2005 Ekonometrik Yöntem %33 
Kırcı (2006) 2005 Model Yöntemi %33 
Schneider vd. 
(2010) 

2005 Model Yöntemi %34 

Kaynak: Kaynakçada yer alan çeşitli çalışmalardan yararlanılarak oluşturulmuştur. 

 

 

 



 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

KAYIT DIŞI EKONOMİYİ ORTAYA ÇIKARAN NEDENLER 

 

Kayıt dışı ekonominin nedenlerinin belirlenmesi, kayıt dışı ile mücadelede 

uygulanacak politikaların etkinliğinin arttırılmasında önem taşımaktadır. Kayıt dışı 

ekonominin varolma sebeplerini ve yapısını açıklamak üzere alternatif teoriler 

geliştirilmiştir. (Williams ve Round:2008; Olmedo ve Murray, 2002; Portes ve 

Roberts:2004; Portes ve Schauffler,1993; Portes ve Hoffman:2003) Alternatif 

teorilerde, özellikle Washington Konsensüsü sonrasında Latin Amerika ülkelerinde 

yaşanan iktisadi program değişiminin kayıt dışı ekonomi ile ilişkisi kent toplumunun 

yapısı üzerinden araştırılmakta, özellikle neoliberal yaklaşımın kayıt dışı ekonominin 

en önemli nedeni olarak ele aldığı “aşırı düzenleme tezi” bu bağlamda farklı bir bakış 

açısıyla değerlendirilmektedir.  

 

Kayıt dışı ekonominin nedenlerinin analiz edilmesi, disiplinler arası bir 

yaklaşımı gerektirmektedir. Kavramın farklı tanımları her ne kadar ekonomik ve mali 

alana vurgu yapsa da, kurumsal, demografik ve psikolojik faktörler de kayıt dışı 

ekonominin oluşmasında en az ekonomik ve mali faktörler kadar etkilidir. Ancak, 

kurumsal, demografik ve psikolojik faktörler kayıt dışı ekonominin nedenlerine 

ilişkin ilk çalışmalarda ele alınmamıştır.  

 

Bireylerin vergiye karşı tutumlarını analiz eden literatürdeki temel çalışma  

Allingham ve Sandmo’ya (1972) aittir. Söz konusu çalışmada, Allingham ve Sandmo 

vergi mükellefinin optimizasyon kararında; vergi oranı, vergi kaçırma durumundaki 



 
 

yakalanma olasılığı ve ceza oranının etkili olduğu belirtmişlerdir. Çalışmanın 

sonunda ise, bireyin fayda fonksiyonuna, vergi kaçırma durumunda değişecek olan 

bireyin toplumdaki saygınlığına ilişkin değişkenin de ilave edilebileceğini belirterek 

kurumsal ve psikolojik faktörlerin önemine kısaca değinmişlerdir. İlerleyen 

dönemlerde, gerçekleştirilen çalışmalarda ise kurumsal, psikolojik ve demografik 

faktörler de kayıt dışı ekonominin nedenleri analizine dahil edilmiştir. (Dreher vd., 

2005; Feige, 1990; Bovi, 2000; 2002; Johnson vd., 1999; Friedman vd., 2000; 

Schneider ve Ernste, 2000; 2002, Schneider, 1997; 2000; Torgler ve Schneider, 

2007) 

 

İktisat alanında ortaya çıkan teorik gelişmeler, kayıt dışı ekonomi literatürüne 

de katkıda bulunmuştur. Bu noktada, insan davranışlarını kısıtlayan kurallar ile 

iktisadi kalkınma arasındaki ilişkiyi araştıran yeni kurumsal iktisat yaklaşımı; 

kurumların, kayıtlı ve kayıt dışı sektörün kombinasyonunu belirlemesine dikkati 

çekmektedir. İktisadi kalkınma sürecini araştıran neoklasik iktisat yaklaşımı, dar bir 

çerçevede girdilerin çıktılara dönüşmesini sağlayan dönüşüm fonksiyonu ile üretim 

teknolojisine dikkat çekmektedir. Yeni kurumsal iktisat ise, bu temel yaklaşımı, 

iktisadi değişimin kurallarını belirleyen kurumları da analize dahil ederek 

genişletmektedir. Yeni kurumsal iktisat yaklaşımının getirdiği en önemli yenilik 

mübadelenin maliyetini belirleyen işlem fonksiyonu kavramıdır. Yeni kurumsal 

iktisat yaklaşımının temel amacı, iktisadi kalkınma sürecini dönüşüm ve işlem 

maliyeti üzerinden ele almaktır. Dönüşüm ve işlem maliyetleri temel olarak, 

girdilerin sağlanabilirliği ve girdilerin bir araya getirilerek çıktıyı oluşturması 

aşaması ile değişim aşamasının etkinliği olarak tanımlanmaktadır. Bu sürecin 



 
 

etkinliği ise, yasalar, idari düzenlemeler, yaptırımlar gibi resmi kurallar tarafından 

belirlenmektedir. Bu çerçevede, bir iktisadi birim, uygulamaya konan resmi kurallar 

ve kurumsal yapı çerçevesinde faaliyetlerini gösteriyor ve bu yapı tarafından 

korunuyorsa, kayıtlı ekonominin bir üyesi olarak görülmektedir. Tersi durum ise, 

kayıt dışı ekonomide faaliyet göstermek olarak görülmektedir. Kayıtlı ekonomide yer 

alan bireyler kayıt dışı ekonomide yer alan bireylere göre daha fazla sayıdaki 

kurumsal kısıtlamalar ile farklı dönüşüm ve işlem maliyetleri ile karşı karşıya 

kalmaktadır. Kayıtlı ve kayıt dışı ekonomi arasındaki işlem ve dönüşüm maliyeti 

farklıkları ise, kalkınma süreci açısından önem taşımaktadır. (Feige,1990:1-4) 

 

Kamu tercihi teorisi de, kayıt dışı ekonominin nedenlerine ilişkin literatürü 

etkilemiştir. Tam rekabet koşulları altında iktisadi birimlerin kendi faydalarını 

maksimize edici davranışları sonucunda toplum veri kaynaklardan maksimum yarar 

elde eder ve etkinlik sağlanır. Ancak, bazı koşullar altında piyasa mekanizması 

toplumsal yararı maksimize edemez.  Dışsallıklar, kamu malları, doğal tekel, eksik 

bilgi ve eksik rekabetin söz konusu olduğu durumlarda piyasa başarısızlığı ortaya 

çıkar ve devletin piyasa mekanizmasına müdahalesi gerekir. Kamu tercihi teorisi, 

piyasanın etkin çalışmadığı “piyasa başarısızlıkları” teorilerine karşı “devlet 

başarısızlığı” kavramını ve devletin faaliyetlerini sınırlandırmak için anayasal 

iktisadı ortaya koymuştur. Kamu tercihi teorisi, piyasa başarısızlıklarını çözeceği 

iddia edilen siyasal sürecin kendisinin dengeye gelmeyeceğini, devletin büyümesinin 

ve yarattığı etkinsizliklerin sınırlandırılması gerektiğini savunmaktadır. Söz konusu 

teoriye göre, temsili demokraside tüm vatandaşları ilgilendiren kararlar oybirliği ile 

alındığında etkinlik sağlanır. Eğer kararlar oy çokluğu ile alınırsa, çoğunluğu ele 



 
 

geçirenler kararın maliyetini karara katılmayan diğer vatandaşlara yüklerler ve 

bedavacılık sorunu ortaya çıkar. Rasyonel birey varsayımını benimseyen kamu 

tercihi teorisine göre, siyasal süreçte, siyasal partilerin daha fazla oy alabilmek için 

vaadlerini arttırması kamu harcamalarının etkin olmayan bir şekilde artmasına yol 

açar. Rasyonellik varsayımına göre de politikacı ve bürokratların toplumsal çıkar 

yerine kendi çıkarlarını maksimize etmeleri, kamu kaynaklarının israfına yol açar. 

(Arın, 1997:42-49) Bu durumda, kamu sektöründeki aşırı harcama eğilimini gören 

bireyler kayıtlı ekonomide kalıp vergilerini ödemek ve aşırı düzenlemelerin getirdiği 

maliyetlere katlanmak yerine kayıt dışı ekonomide faaliyet göstermeyi tercih 

edeceklerdir. (Gerxhani, 2004:86-88) 

 

Artan kayıt dışı ekonomi devletin piyasa kurallarına aykırı, kaynak dağılımını 

bozucu müdahaleleriyle de açıklanabilmektedir. Bu çerçevede, yüksek vergi oranları 

ve sosyal güvenlik kesintileri ile aşırı düzenlemeler ilgili bölümde tekrar değinileceği 

üzere literatürde kayıt dışı ekonominin başlıca nedenleri arasında sayılmakta ve 

devletin bu konuda izlediği müdahaleci politikaların piyasa yapısını bozucu etki 

yaparak iktisadi birimlerin kayıt dışı ekonomiye yönelmelerine neden olduğu 

belirtilmekte, bu durum  da devlet başarısızlığı olarak ifade edilmektedir. (Schneider 

ve Enste, 2002:102-103)  

 

Şekil-3’te kayıt dışı ekonominin literatürde üzerinde durulan nedenlerine yer 

verilmiştir. Söz konusu nedenlerin ağırlık derecesi ülkeden ülkeye farklılık 

göstermektedir. İlgili literatürde kayıt dışı ekonominin nedenlere ilişkin gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkeler ayrımı yapılmaktadır. Gelişmiş ülkelere ilişkin çalışmalarda, 



 
 

kayıt dışı ekonominin üzerinde sıkça durulan nedenleri arasında; vergi ve sosyal 

güvenlik primlerinin yüksekliği, denetim sistemindeki eksiklikler ve hükümetin aşırı 

düzenlemeleri gösterilmekte iken, gelişmekte olan ülkelere ilişkin çalışmalarda ise; 

yüksek vergi oranları, karmaşık vergi sistemi, düşük orandaki sanayileşme, vasıfsız 

işgücü, yolsuzluklar, aşırı düzenlemeler ve bürokrasinin üzerinde durulmaktadır. 

(Gerxhani, 2004:276-283 ) 

 

Şekil-3: Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri 

 

Kaynak: Kaynakçada yer alan çeşitli çalışmalardan yararlanılarak 

oluşturulmuştur. 

 

 Kayıt dışı ekonominin nedenleri  (örneğin vergi oranlarının arttırılması) ve 

sonuçları (kayıt dışı ekonominin artması) makro temelde analiz edilmektedir. Ancak, 

konuya ilişkin politikalar uygulamaya konurken bireysel karar alma süreci ve bu 

süreci etkileyen faktörler gözden kaçırılmamalıdır. (Schneider ve Enste, 2002:54-56) 



 
 

Şekil-4’te kayıt dışı ekonominin ortaya çıkış süreci makro ve mikro temelde ele 

alınmıştır. 

 

Şekil.-4: Nedensel Analiz 

Makro Düzey 

 

 

 

       

             

 

                                                      

 

Mikro Düzey 

Kaynak: (Schneider ve Enste, 2002:56) 

 

Kayıt dışı ekonominin ortaya çıkış sürecine ilişkin mikro temelli yaklaşım bir 

bakıma kurumsal iktisat literatürü ile uyum içerisindedir. Bu yaklaşımda da 

neoklasik iktisadın tam bilgiye sahip, fayda maksimizasyonu yapan iktisadi ajanı-

homoekonomikus eleştirilmekte, homoekonomikusun kurumlar, kurallar, beklentiler 

ve içsel normlarla sınırlandırılmış “homososyolojikus” ile birlikte değerlendirilmesi 

önerilmektedir. (Schneider ve Enste, 2002:59) Homososyolojikusun davranış biçimi 

ise, şekil-5’te gösterilmektedir. Buna göre, bireyin davranışları dışsal normlar, 

yaptırımlar, beklentiler, içsel normlar, (karakter özellikleri) ve demografik durumu 

Nedenler: 
örneğin; 
vergi yükü 

Bireysel karar 
alma süreci 

Bireysel 
tercihler 

Sonuçlar: 
Kayıt dışı çalışmanın 
artması 

İktisadi 
politika 
sonuçları 

Kayıt dışı ekonomi 

Resmi ekonomi 



 
 

tarafından sınırlandırılmaktadır. Dışsal normlar, gelenekler, değerler ve alışkanlıklar 

gibi gayri resmi kurumlardan oluşurken, içsel normlar ise, din, vicdan ve vergi ahlakı 

gibi bireysel tercihlerdir. 

 

Şekil-5: Homososyolojikusun Sosyolojik Açıklaması 

 

 

 

                                                    

 

 

 

Kaynak: (Schneider ve Enste, 2002:56) 

 

Diğer taraftan, bireyin kayıt dışı sektörde faaliyet gösterme kararını, içsel ve 

dışsal normlar, beklentiler ve yaptırımlar tarafından da etkilenen vergi yükü, sosyal 

güvenlik primi katkıları, düzenlemelerin yoğunluğu gibi objektif faktörlerin birey 

tarafından algılanış biçimi de etkilemektedir. Birey bu aşamada, üzerindeki vergi 

yükünü diğer bireylerin vergi yükleriyle kıyaslamakta, kamu harcamalarını ve 

hükümetin etkinliğini değerlendirmektedir. Bunun sonucunda birey üzerindeki 

gerçek yük ile birey tarafından algılanan yük farklılaşabilmektedir. (Schneider ve 

Enste, 2002:89-91) 

 

Toplumsal 
beklentiler 

Toplumsal 
yaptırımlar 

İçsel normlar 
(kişisel özellikler) 

Dışsal normlar 
(içinde bulunulan şartın 
özellikleri) 

Demografik ve kişisel 
durum 

Davranış 



 
 

 Yukarıda bahsedilen hususlar çerçevesinde genişletilen kayıt dışı ekonomide 

faaliyet gösterme kararına ilişkin model şekil-6’da yer almaktadır. Buna göre, vergi 

yükü, sosyal güvenlik katkıları ve düzenlemeler gibi bireylerin kayıt dışı faaliyet 

gösterme kararını etkileyen faktörler; dışsal normlar, içsel normlar ve bireyin 

demografik durumu (yaş, cinsiyet, meslek, gelir) gibi subjektif hususlar çerçevesinde 

değerlendirilip bireysel algıyı oluşturmaktadır. Bunun sonucunda ise, kayıt dışı 

ekonomide faaliyet gösterip göstermeme kararı verilmektedir. 

 

Şekil-6: Kayıt Dışında Faaliyet Gösterme Davranışına İlişkin Bütünleştirilmiş 

Model  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: (Schneider ve Enste, 2002:56) 
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3.1 Kayıt Dışı Ekonominin Ekonomik Nedenleri 

Kayıt dışı ekonominin ekonomik nedenleri arasında; ülkenin kalkınma 

seviyesi ve kişi başı gelir düzeyi, enflasyon,  işsizlik, tarım ve hizmetler sektörünün 

ekonomideki payı, gelir dağılımı,  küreselleşme ve dış ticaret gösterilmektedir. Söz 

konusu nedenlerden bir kısmının kayıt dışı ekonomiye etkileri konusunda literatürde 

görüş birliği bulunmamaktadır. Nedenlere ilişkin ampirik çalışmalar da, ilgili 

bölümde görüleceği üzere farklı sonuçlar verebilmektedir.  

 

3.1.1 Ülkenin Kalkınma Seviyesi ve Kişi Başı Gelir Düzeyi  

Kayıt dışı ekonomiye ilişkin erken dönem çalışmalarda, kayıt dışılık sorunun 

az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin sorunu olduğuna vurgu yapılmış, kalkınma 

süreci ile birlikte bu sorunun hafifletilebileceği belirtilmiştir.  (Kuehn, 2007:1) Buna 

göre, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde gerekli yatırımlar yapılamamakta, 

kayıtlı istihdam olanakları yaratılamamakta, kurumsal kalite (etkin düzenleme ve 

denetleme mekanizmalarının sağlanması) arttırılamamaktadır. Öte yandan, az 

gelişmiş ülkelerde tasarruf miktarı düşük olacağı için kayıt dışı ekonomide faaliyet 

gösterme olasılığı yüksek olan küçük ölçekli firmaların daha fazla olacağı 

belirtilmektedir.  

 

İktisadi kalkınma sürecinde ülkelerdeki hakim sektörün ağırlığı da 

değişmektedir. Bu çerçevede, izleme ve denetleme olasılığının az olduğu tarım 

sektörünün ekonomideki payı azalmaktadır. (Ilgın, 1999:24-25) Bu durum da kayıt 

dışı kalma olasılığını azaltarak kalkınmanın kayıt dışı ekonomi üzerindeki dolaylı 

etkisini göstermektedir. Diğer taraftan, ekonomik gelişme ile birlikte işlemlerin nakit 



 
 

yerine daha çok bankalar aracılığıyla yapılmasının da kayıt dışı ekonomiyi azaltacağı 

belirtilmektedir. Kredi kartı kullanımı kayıt dışı ekonomi ile mücadelede önemli bir 

politika aracı olarak görülmektedir. Kredi kartı ile yapılan işlemler banka kayıtlarına 

girmekte vergi denetimini kolaylaştırmakta ve mükellefleri belge düzenine uymaya 

zorlamaktadır. Bu çerçevede, Türkiye için yapılan ampirik çalışmaya göre, kredi 

kartı harcamaları %1 arttığında vergi gelirleri %0.5 artmaktadır. Vergi gelirlerindeki 

bu artış da kayıt dışı ekonomideki azalmanın göstergesi olarak ele 

alınmaktadır.(Kızılot vd., 2010:77-89) Ancak, kayıt dışı ekonominin sadece iktisadi 

kalkınma ile çözülebilecek bir sorun olmadığını, kayıt dışı ekonominin günümüzde 

gelişmiş ülkelerde de önemli boyutlara ulaşmış olması göstermektedir. Bu durum, 

kayıt dışılığın çok boyutlu bir sorun olduğu gerçeğini bir kez daha gözler önüne 

sermektedir. Portes (1987) çalışmasında, Latin Amerika ülkeleri örneğinde II. Dünya 

Savaşı’ndan sonra hızlı endüstriyel gelişme sürecine rağmen, kayıt dışı ekonomide 

belirgin bir düşüş yaşanmadığı gerçeğini göz önünde bulundurarak kayıt dışı 

ekonominin iktisadi kalkınma ile ortadan kalkacak geçici bir sorun olmadığını ifade 

etmiştir. Öte yandan, Schneider vd. (2010:18-32),  1999- 2007 döneminde 162 ülke 

için kayıt dışı ekonominin büyüklüğünü ve nedenlerini araştırdıkları çalışmalarında 

kişi başı gelir düzeyi arttıkça kayıt dışı ekonominin azaldığını bulmuşlardır.  Şekil-

7’de kayıt dışı ekonomi ile kişi başı gelir büyüme hızı arasındaki ilişki yer 

almaktadır. Grafiğe göre ele alınan ülke örnekleri ve dönemde kayıt dışı ekonominin 

büyüklüğü ile kişi başı gelir büyüme hızı arasında ters yönlü bir ilişki 

bulunmaktadır.3 

 
                                                
3 Ele alınan dönem 1999-2007 yılları arasını kapsamaktadır. Ülkeler, Ek-1’deki listede yer almaktadır. 
Kullanılan kayıt dışı ekonomi verileri Schneider vd.’nin (2010) hesaplamalarına, diğer veriler ise, 
Dünya Bankası ve Heritage Foundation veri tabanına dayanmaktadır. 



 
 

Şekil-7: Kayıt Dışı Ekonomi- Kişi Başı Gelir Büyüme Hızı İlişkisi4 

 

                               

3.1.2 Enflasyon 

Ekonomide istikrarsızlık yaratan faktörlerden olan enflasyonun, kayıt dışı 

ekonominin nedenlerinden biri olduğu literatürde sıkça vurgulanmaktadır. Buna 

göre, yüksek enflasyon nedeniyle reel gelirleri azalan bireyler bu azalışı telafi 

edebilmek için kayıt dışı sektöre yöneleceklerdir. Firmalar da üretim maliyetlerinde 

enflasyon nedeniyle ortaya çıkacak artışı telafi edebilmek için yasal maliyetlerden 

kaçınarak kayıt dışı ekonomide faaliyet göstermeye başlayacaklardır. Vergi 

tarifelerinin enflasyona endekslenmediği durumlarda enflasyon nedeniyle nominal 

gelirleri artan bireyler, reel gelirlerinde bir artış olmadığı halde daha yüksek vergi 

tarifelerinden vergilenecekler bu durum da reel gelirlerinin azalmasına neden olarak, 

başlangıçtakinden daha kötü durumda olmalarına yol açacaktır. Bunun sonucunda 

ise, bireyler kayıt dışı ekonomide çalışmayı tercih edebilecektir. (Ilgın,1999:25) 

Diğer taraftan, kayıt dışı ekonomide faaliyet gösteren firmaların durumunu 
                                                
4 Şekil 7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20’deki X ve Y eksenlerindeki değişkenlerin açıklamaları 
Ek-2‘de yer almaktadır. 
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enflasyonist ortamda değerlendirilerek enflasyonun etkilerine ilişkin farklı  bir bakış 

açısı getirilebilir. Buna göre, kayıt dışı ekonomide faaliyet gösteren işletmeler 

marjinalizm tezine göre, küçük ölçeklidir ve üretimi sürdürebilme mücadelesi 

vermektedirler. Yüksek enflasyon bu firmaların üretimde kullandıkları girdilerin 

fiyatlarının artmasına neden olarak firmaların üretimlerini durdurmalarına yol 

açabilecektir. Kayıt dışı faaliyet gösteren firmaların piyasadan çekilmeleri sonucunda 

ise kayıt dışı ekonomi azalabilecektir. Konuya ilişkin ampirik çalışmalarda, 

enflasyon arttıkça kayıt dışı ekonominin artacağı sonucuna ulaşılmıştır. Macias 

(2006, 11-13), Meksika ekonomisine ilişkin MIMIC metoduyla gerçekleştirdiği 

çalışmasında, 1970-2006 yılları arasında enflasyonun kayıt dışı ekonomi ile aynı 

yönlü hareket ettiği sonucuna ulaşmıştır. Schneider vd., (2010:18-32) gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkeler için yaptıkları çalışmalarında enflasyon arttıkça kayıt dışı 

ekonominin de arttığını bulmuşlardır. Kayıt dışı ekonomi ve enflasyon arasındaki 

ilişki şekil-8’de görülmektedir. Az sayıdaki ülke için geçerli olan pozitif yönlü ilişki 

nin geçerli olduğu söylenebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Şekil-8: Kayıt Dışı Ekonomi Enflasyon İlişkisi 

                 

 

3.1.3 İşsizlik 

Ekonomide istikrarsızlık yaratan faktörlerden bir diğeri olan işsizlik arttıkça, 

resmi ekonomide iş bulamayan bireyler kayıt dışı ekonomide faaliyet göstermeye 

başlamakta bu durum da kayıt dışı ekonominin artmasına neden olmaktadır. Diğer 

taraftan, yüksek seviyelerdeki işsizlilik ekonomideki durgunluk ve krizin 

göstergesidir. Ekonominin, kayıtlı ve kayıt dışı sektörlerin toplamından oluştuğu 

düşünülürse ekonomideki kötü gidişattan kayıt dışı sektör de etkilenecek bu durum 

kayıt dışı ekonominin büyüklüğünün azalmasına neden olabilecektir. (Macias, 2008: 

9) Yapılan ampirik çalışmalarda her iki yönde de sonuçlar mevcuttur. Schneider vd., 

(2010:18-32) ile Torgler ve Schneider (2007:15-22)  çalışmalarında gelişmekte olan 

ve gelişmiş ülkeler için işsizlik oranı arttıkça kayıt dışı ekonominin arttığını 

bulmuşlardır. Macias (2008:11-13) ise, Meksika ekonomisi için gerçekleştirdiği 

çalışmada işsizlik arttıkça kayıt dışı ekonominin azaldığı sonucuna ulaşmıştır. Şekil-
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9’da5 kayıt dışı ekonomi ile işsizlik arasındaki ilişki grafiksel olarak 

gösterilmektedir. Grafiğe göre işsizlik oranı arttıkça kayıt dışı ekonomi artmaktadır. 

 

Şekil-9: Kayıt Dışı Ekonomi İşsizlik İlişkisi 

 

    

3.1.4 Tarım ve Hizmetler Sektörünün Ekonomideki Payı 

Tarım ve hizmetler sektörünün ekonomideki payının yüksek olması kayıt 

dışılığa neden olan faktörlerden biridir. Tarım ve hizmetler sektöründeki küçük 

işletmelerin yaygın yapısı izleme ve denetim olasılığını zorlaştırmaktadır. (Ilgın, 

1999:25 ve DPT, 2001:2-3) Tarım ve hizmetler sektörünün ekonomideki 

büyüklüğünün kayıt dışı ekonomiye etkileri konusundaki ampirik çalışmalar tarım 

sektörünün etkilerine odaklanmıştır. Torgler ve Schneider (2007:15-22) 

çalışmalarında, tarım sektörünün ekonomideki payı arttıkça kayıt dışı ekonominin 

arttığını bulmuşlardır. Şekil-10’da6 tarım sektörünün ekonomideki büyüklüğü ile 

                                                
5 Ele alınan dönem 1999-2007 yılları arasını kapsamaktadır. Ülkeler, Ek-1’deki listede yer almaktadır. 
 
6 Ele alınan dönem 1999-2007 yılları arasını kapsamaktadır. Ülkeler, Ek-1’deki listede yer almaktadır. 
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kayıt dışı ekonomi arasındaki pozitif yönlü ilişki görülmektedir. Diğer taraftan, şekil-

11’de7 kayıt dışı ekonomi ile hizmetler sektörünün büyüklüğü arasında beklenilenin 

aksine ters yönlü ilişki gözlenmektedir. Bunun nedeni, kullanılan hizmetler sektörü 

verilerinin kayıtlı ekonomide yer alan kamu sektörü hizmetlerini de içermesidir. 

 

Şekil-10: Kayıt Dışı Ekonomi-Tarım Sektörü İlişkisi  

                  

Şekil-11: Kayıt Dışı Ekonomi-Hizmet Sektörü İlişkisi 

                   

                                                                                                                                     
 
7 Ele alınan dönem 1999-2007 yılları arasını kapsamaktadır. Ülkeler, Ek-1’deki listede yer almaktadır. 
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3.1.5 Gelir Dağılımı  

Gelir dağılımındaki eşitsizlik de bir ülkedeki kayıt dışı ekonominin 

büyüklüğünü etkileyen faktörlerden birisidir. Bir ülkede elde edilen gelirden alt ve 

orta sınıfın aldığı pay azaldıkça bireyler yaşam seviyelerini arttırabilmek amacıyla ya 

ek iş olarak kayıt dışı ekonomide faaliyet gösterecekler ya da kayıtlı ekonomideki 

birinci işlerinden elde ettikleri gelirin mali yükünden kurtulmak amacıyla doğrudan 

kayıt dışı ekonomide çalışacaklardır. Öte yandan gelir dağılımında üst gelir diliminde 

bulunan bireyler de vergi ve diğer yükümlülüklerden kaçınma amacıyla gelirlerini 

saklama eğiliminde olacaklardır. (Ilgın, 1999:25 ve DPT, 2001:3)  

 

3.1.6 Küreselleşme ve Dış Ticaret 

Küreselleşme ile birlikte dış ticaretin yol açtığı rekabetin kayıt dışı ekonomi 

üzerindeki etkilerine ilişkin iki temel yaklaşım vardır. Bunlardan birincisine göre dış 

ticaretin önündeki engellerin kaldırılması sonucunda kayıt dışı ekonomi azalacaktır. 

(Schneider vd., 2010:8) Tarife, kota ve tarife dışı engellerle ticaret yasaklandığında 

iktisadi birimler kayıt dışı olarak ticaret yapmayı tercih edeceklerdir. Schneider vd., 

(2010, 18-32) çalışmalarında, ülkelerin dışa açıklığı arttıkça kayıt dışı ekonominin 

azaldığı sonucuna ulaşmışlardır. Diğer görüşe göre ise, küreselleşme ve dış ticaretle 

birlikte artan rekabet, fiyatları ve karları azaltmakta, firmalar maliyet avantajları 

arayarak kayıt dışı ekonomiye yönelmektedirler. Karlinger (2009) çalışmasında, 

küreselleşme ile birlikte artan rekabetin kayıt dışı ekonomideki genişleme ile 

ilgisinin olup olmadığını araştırmıştır. Çalışmada, bireylerin kayıtlı ya da kayıt dışı 

ekonomide çalışmayı özgürce seçebilecekleri varsayılmıştır. Karlinger’in modeline 

göre, kayıt dışında faaliyet gösteren firmalar girdilerini özellikle emek girdisini 



 
 

düşük fiyatlardan sağlayabilecekler; vergi ödemekten ve sağlık ve güvenlik 

standartlarına uymaktan kaçınabileceklerdir. Böylece fiyatlarını azaltıp rakiplerin 

karlarını düşürebileceklerdir.( Karlinger, 2009:1601) OECD, Latin Amerika ve Asya 

ülkeleri içerisinden seçilen 45 ülke için yapılan ampirik çalışmada, rekabetin kayıt 

dışı ekonomiyi arttırdığı bulunmuştur. Rekabetin etkisi, vergi oranlarının düşük, 

yolsuzluğun az olduğu ülkelerde daha düşük seviyededir. Ampirik çalışma sonuçları 

piyasaların liberalizasyonunun kayıt dışı ekonominin artması yönünde bir maliyet 

getirebileceğini göstermiştir. Bu yüzden hükümetler, özellikle az sanayileşmiş 

ülkelerde, liberalizasyonun bu ters yönlü etkisini göz önünde bulundurarak 

liberalizasyona, kurumsal ve idari kapasitenin geliştirilmesinin eşlik etmesini 

sağlamalıdırlar. ( Karlinger, 2009:1608-1609) Küreselleşme ve teknolojik gelişme ile 

yaygınlaşan elektronik ticaret de, internet üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 

evrensel normların oluşturulamamış olması, bu işlemleri takip etmenin zorluğu ve 

vergi mükellefiyeti tesis ettirmemiş olanların bu işlemlere aracılık etmesi gibi 

nedenlerle kayıt dışı ekonomiyi arttırabilmektedir. (Çomaklı, 2007:93-94)Şekil-

12’de8 kayıt dışı ekonomi ile ticaret serbestisi arasındaki ilişki yer almaktadır. 

Heritage Foundation tarafından oluşturulan ticaret serbestisi endeksi tarife ve tarife 

dışı engellerden oluşmaktadır. Buna göre, ticaret serbestisi arttıkça kayıt dışı 

ekonomi azalmaktadır.  

 

 

 

 

                                                
8 Ele alınan dönem 1999-2007 yılları arasını kapsamaktadır. Ülkeler, Ek-1’deki listede yer alan 
yüksek gelirli OECD ülkelerinden oluşmaktadır. 



 
 

Şekil-12:Kayıt Dışı Ekonomi Ticaret Serbestisi İlişkisi 

                

 

3.2 Kayıt Dışı Ekonominin Mali Nedenleri 

Kayıt dışı ekonominin mali nedenleri arasında vergi ve sosyal güvenlik 

primlerinin yüksekliği, sosyal transferler ve kamu harcamaları sayılmaktadır. Vergi 

ve sosyal güvenlik primlerinin yüksekliği başlangıçtan itibaren kayıt dışı ekonomi 

literatüründe sıkça vurgulanmakta iken, kamu harcamaları ise, kamu tercihi 

teorisinde yaşanan gelişmeler neticesinde dikkat çeken bir alan olmaya başlamıştır. 

 

3.2.1. Vergi ve Sosyal Güvenlik Primlerinin Yüksekliği 

 Kayıt dışı ekonomi kavramı vergi konusuyla iç içe ele alınmaktadır. Kayıt 

dışı ekonominin pek çok tanımında, “vergiden kaçınma ya da vergiden kaçma” 

kavramları ön plana çıkmaktadır. Vergi oranlarının yüksekliği konusundaki 

tartışmalar kayıt dışı ekonomi ile ilgili yapılan çalışmaların önemli bir kısmını 

oluşturmaktadır. Buna göre, vergi oranlarının yüksekliği, gelirin önemli bir kısmının 

elden çıkmasına, sermayenin azalmasına neden olmakta, bu durum ise ticari 

10 

15 

20 

25 

30 

ke 

60 70 80 90 
ticaret_ö 

ue Fitted values 



 
 

faaliyetin büyümesine engel olmaktadır. Bunun sonucunda ise bireyler kayıt dışı 

kalmayı tercih etmektedirler.(DPT, 2001:33) 

 

 Bireylerin kayıt dışı kalma kararlarına vergi oranlarının etkisini araştıran 

öncü çalışma Allingham ve Sandmo’ya (1972) aittir.  Allingham ve Sandmo’ya göre; 

vergi beyanı belirsizlik altında verilen bir karardır. Çünkü bir kişinin gelirinin altında 

beyanda bulunması otomatik olarak vergi otoritelerince tespit ve cezalandırma ile 

karşılanmayacaktır. Bu nedenle, vergi ödeyicisinin seçeceği iki temel strateji 

bulunmaktadır. Birincisi, gerçek gelirini beyan etmek; ikincisi ise; gelirini 

olduğundan düşük beyan etmektir. Eğer ikinci stratejiyi seçerse durumu vergi 

denetimine tabi tutulup tutulmayacağına bağlı olacaktır. Eğer vergi denetimine tabi 

olmazsa birinci durumdan daha iyi durumda olurken vergi denetimine tabi olursa 

daha kötü durumda olacaktır.Model, sadece vergisel faktörlerin bireyin kayıt dışı 

kalma kararını etkilediği düşüncesinden hareketle eleştirilebilir. Ancak, çalışmanın 

sonunda, modelin bu eksikliliğinden bahsedilmiş; kurumsal faktörlerinden bireyin 

vergi verme kararsında etkili olduğu belirtilmiştir. Buna göre; bireyin toplumdaki 

saygınlığı vergi ödeme ve ödememe durumlarında farklı olacaktır. Eğer toplumdaki 

saygınlık bireyin fayda fonksiyonunda yer alan bir değişkense vergi ödeme kararını 

etkileyecektir.  

 

Neoklasik iktisat çerçevesinde, bireylerin kayıt dışı çalışma kararları Laffer 

Eğrisi ile ele alınabilir. Buna göre, vergi oranlarındaki artış belli bir noktaya kadar 

gelir etkisinin ikame etkisinden büyük olması nedeniyle vergi gelirlerini arttırır. 

Ancak optimal oran aşıldıktan sonra ikame etkisi gelir etkisinden fazla olur; çalışma-



 
 

boş zaman dağılımı etkilenir. Bireylerin aynı zamanda kayıt dışı ekonomide faaliyet 

gösterebileceği düşünülürse ikame etkisinin gelir etkisinden büyük olduğu durumda, 

kişiler kayıt dışı ekonomide çalışmayı tercih ederler. (Schneider, 2000:16-20; 

Schneider ve Klinglmair, 2004:16-19) Laffer Eğrisi yaklaşımı çerçevesinde, vergi 

oranları kayıt dışı ekonomi ilişkisi şekil-13’te yer almaktadır. Şeklin üst kısmında yer 

alan Laffer Eğrisinde, yatay eksende vergi oranları yer alırken dikey eksende vergi 

gelirleri yer almaktadır.  En fazla vergi geliri, vergi oranı t* iken elde edilmektedir. 

(S) Bu nokta aşıldığında, vergi oranlarındaki artışa rağmen, vatandaşlar vergi 

ödemekten kaçınacağı için vergi gelirleri azalacaktır. Bu noktada, vergi oranlarındaki 

azalma vergi gelirlerini arttıracaktır. Şeklin alt kısmı ise, kayıt dışı ekonomi ile olan 

ilişkiyi göstermektedir. Ekonomi; kamu sektörü, kayıt dışı ekonomi ve resmi 

ekonomi olmak üzere üç kısma ayrılmıştır. Ekonominin zaman içerisindeki gelişmesi 

incelenirse, kayıt dışı ekonominin başlangıçtaki büyüklüğü göze çarpmaktadır. 

Resmi ekonominin büyümesi hükümet faaliyetleri olmadan mümkün 

gözükmemektedir. Vergiler bir kere uygulamaya konduğunda pozitif etkisi daha 

baskındır. Eğer mülkiyet hakları korunuyorsa, resmi ekonomide faaliyet göstermek 

için müşevvikler mevcuttur. Öte yandan, ülkeden ülkeye değişen optimal vergi oranı 

aşıldığında ve aşırı düzenlemeler uygulamaya konduğunda bireyler kayıt dışı 

ekonomide faaliyet göstermeye başlayacaklardır. Eğer politikacılar ve bürokratlar 

kamu tercihi teorisinde olduğu gibi kendi faydalarını maksimize etmeye yönelirlerse, 

sahip oldukları bütçeyi arttırarak kamu sektörünün büyümesine neden olurlar. Bu 

durumda, bireyler yüksek vergi oranları ve aşırı düzenlemeler nedeniyle 

özgürlüklerinin kısıtlanmasını kabul edemezler.  Kayıt dışı ekonomiye olan bu 

yöneliş, var olan kurum ve kurallara olan tepkiyi ifade etmektedir. Bu durum yeni 



 
 

kuralların uygulamaya konmasını gerektirmektedir. Yeni hükümet, yasalar ve 

kurallar uygulamaya koyacaktır. Anarşi olarak ifade edilen hiçbir devlet faaliyetinin 

olmaması durumu-tüm bireylerin kayıt dışı ekonomide faaliyet göstermesi  arzu 

edilen bir durum değildir. Kayıt dışı ekonomideki artış yeni kurumların 

oluşturulmasına kadar devam edecektir. Ancak devlet tarafından yeni kurumların 

oluşturulması kaynak gerektirdiği için,  bazı faaliyetler, kamu sektörüne geçecektir. 

(Schneider ve Enste; 2002:97-101; Enste;2003:9-11)  
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Vergi oranlarının kayıt dışı ekonomi üzerindeki etkisini ölçmek üzere 

gerçekleştirilen ampirik çalışmaların bir kısmında, yüksek vergi oranlarının kayıt dışı 

ekonomiyi arttırdığı sonucuna ulaşılırken; diğer kısmında ise, kayıt dışı ekonomiyi 

arttıran faktörün yüksek vergi oranları olmadığı belirtilmekte, kurumsal faktörlerin 

bu aşamada belirleyici olduğu, iyi bir kurumsal yapı ile yüksek vergi oranları ve 

yüksek vergi gelirinin başarılabileceği ifade edilmektedir. 

 

Giles (1998), Yeni Zelanda ekonomisine ilişkin yaptığı çalışmada, 1968-1994 

yılları arasında yüksek vergi oranlarının kayıt dışı ekonomiyi artırdığı sonucuna 

ulaşmıştır. Schneider (1997), Avusturya ekonomisi için yaptığı çalışmada, 1965-

1995 döneminde doğrudan vergi yükünün kayıt dışı ekonominin en önemli nedeni 

olduğu sonucuna ulaşmıştır. Söz konusu dönemde vergi yükünün kayıt dışı 

ekonominin en önemli nedeni olmasına rağmen, 1977 yılında, kayıt dışı ekonominin 

yaklaşık %50’si doğrudan vergi yükünden kaynaklanırken bu oran 1990’da 

%28.7’ye düşmüştür. Tam tersine, 1960’da kayıt dışı ekonominin %12’si dolaylı 

vergi yükünden kaynaklanırken, 1995’te bu oran %26.6’ya ulaşmıştır. Macias 

(2008,11-13) çalışmasında, Meksika’da vergi oranları arttıkça kayıt dışı ekonominin 

arttığı sonucuna ulaşmıştır. Kuehn (2007), yüksek gelirli OECD ülkelerinde kayıt 

dışı ekonomi, vergi oranları ve vergi politikası ilişkisini araştırdığı modelde, vergi 

oranları arttıkça kayıt dışı ekonominin artığı sonucuna ulaşmıştır. Schneider  ve 

Ersnte (2002,143-145), Avusturya'daki kayıt dışı  ekonomiyi nakit para talebi 

yaklaşımıyla ölçtükleri çalışmalarında, doğrudan ve dolaylı vergi oranları arttıkça 

kayıt dışı ekonominin de arttığını bulmuşlardır. Schneider vd., (2010,18-32), 162 

ülkede 1999-2007 yılları arasında, kayıt dışı ekonominin nedenlerini araştırdıkları 



 
 

çalışmalarında, mali yük arttıkça kayıt dışı ekonominin arttığı sonucuna 

ulaşmışlardır. 

 

Friedman vd. ‘ye göre (2000), iktisadi ajanları kayıt dışına iten faktörleri ele 

alan iki temel teori vardır. Bunlardan birincisine göre yüksek vergi oranları kayıt dışı 

ekonomiye neden olmaktadır. İkincisine göre ise, iktisadi ajanlar, kayıt dışına 

vergilerden kaçınmak için değil, bürokrasi ve yolsuzluğun yükünü azaltmak için 

yönelmektedirler. Çalışmada, Latin Amerika, OECD ve geçiş ekonomilerinden 

oluşan 69 ülke için bu iki teori araştırılmıştır. Ampirik çalışmanın sonuçlarına göre, 

yüksek doğrudan ya da dolaylı vergilerin kayıt dışı ekonomi ile ilişkisi 

bulunamamıştır. Hatta yüksek vergi oranlarının küçük kayıt dışı ekonomi ile ilişkisi 

bulunmuştur. Öte yandan, daha fazla bürokrasi, yolsuzluk ve zayıf yasal çerçeve 

kayıt dışı ekonomi ile ilişkilidir. 

 

Johnson vd. (1999), vergi oranları, vergi gelirleri, kamu mal ve hizmetlerinin 

kalitesi ve düzenlemeler ile kayıt dışı ekonomi arasındaki ilişkiyi Latin Amerika, 

OECD ve Doğu Avrupa ülkeleri için araştırdıkları çalışmalarında, vergi oranlarının 

etkilerine ilişkin farklı bölgelerde farklı sonuçlara ulaşmışlardır. Bazılarında vergi 

oranları arttıkça kayıt dışı ekonomi artarken, bazılarında azalmaktadır. Bu durumun 

temel nedeni olarak da, kurumsal yapıdaki farklılıkları göstermişlerdir. Öte yandan, 

çalışmanın sonuçlarına göre vergi gelirleri arttıkça kayıt dışı ekonomi azalmaktadır. 

 

Sosyal güvenlik katkıları da vergilere benzer şekilde maliyetleri arttırarak işçi 

ve işvereni kayıt dışında çalışmaya yönlendirmektedir. Ancak sosyal güvenlik 



 
 

sistemine dahil olmanın (sağlık sigortası, emekli maaşı, işsizlik sigortası vb.) uzun 

dönemde sağlayacağı faydaların fazla olmasına rağmen, etkin çalışan bir sosyal 

güvenlik sisteminin bulunmadığı durumlarda, bireyler bu sistemde kalmanın 

sağlayacağı faydalar yerine kayıt dışı çalışmayı (kayıt dışı çalışma sonucunda sosyal 

güvenlik primi yükünden kurtularak elde edecekleri ilave ücreti) tercih etmektedir. 

İşverenler de etkin bir denetim ve yaptırım sisteminin bulunmadığı durumlarda 

sosyal güvenlik priminin istihdam üzerinde yarattığı ilave yükten kurtulup kayıt dışı 

işçi çalıştırmayı tercih etmektedirler. (Schneider ve Enste, 2002:106-107) Diğer 

taraftan sosyal güvenlik primlerinin toplam vergi yükünden ayrı olarak kayıt dışı 

ekonomi üzerindeki etkisini araştıran pek fazla ampirik çalışma bulunmamaktadır. 

Bovi (2002:17-18), OECD ülkeleri için gerçekleştirdiği ampirik çalışmada, sosyal 

güvenlik katkılarının adil olduğu takdirde kayıt dışı ekonomiyi arttırmadığı sonucuna 

ulaşmıştır.  

 

3.2.2 Sosyal Transferler 

Devletler, sosyal güvenlik sistemi vasıtasıyla resmi ekonomide gelir elde 

etmeyen ya da düşük gelir elde eden hanehalkına gelir benzeri çeşitli ödemeler 

yapmaktadırlar. İşsizlik sigortası, işsizlik yardımı gibi transfer ödemeleri, kayıt dışı 

ekonomide faaliyet göstermeyi arttırabilmektedir. (Schneider ve Ernste, 2002:123) 

Bu sistemlerde resmi ekonomide iş arayıp sosyal transfer alan bireylerin, bir taraftan 

kayıt dışı ekonomide çalışıp diğer taraftan bu transferleri almaya devam etme 

olasılıkları bulunmaktadır. (Schneider, 2000:21; Schneider ve Ernste, 2000:86) 

 

 



 
 

3.2.3 Kamu Harcamaları 

Kayıt dışı ekonomi, uzun bir dönem boyunca, devlet gelirlerinde meydana 

getirdiği azalmaya vurgu yapılarak değerlendirilmiş, konuya harcama tarafından pek 

fazla bakılmamıştır.  Ancak; vergi mükellefinin de ödediği vergi karşılığı kamu 

hizmeti satın alan bir tüketici olarak ele alınması, toplanan vergilerin nereye nasıl 

harcandığı konusunda bilgilendirilmesi hususunu ortaya koyar. (Şengül, 1997:12-16) 

Bu noktada, kamu harcamalarının kayıt dışı ekonomiyi arttırıp arttırmayacağı 

konusuna iki farklı şekilde bakılabilir. Kamu tercihi teorisi ve anayasal iktisat 

tartışmalarından etkilenen ilk görüşe göre, siyasetçi, bürokrat ve seçmenlerin kendi 

faydalarını maksimize edici davranışları sonucunda kamu harcamaları israfa yol 

açacak şekilde artar. Devlet başarısızlığı olarak tanımlanan bu süreci gören bireyler 

ödedikleri vergilerin etkin olmayan bir biçimde kullanılacağını, kayıtlı kalarak elde 

edecekleri kamusal mal ve hizmetlerin miktar ve kalitesinin azalacağını düşünerek 

kayıt dışı sektöre geçerler.  (Gerxhani,2001:276-283) Siyasal sürecin mutlaka “devlet 

başarısızlığı” ile sonuçlanmayacağını kabul eden ikinci görüşe göre, artan kamu 

harcamalarıyla, artan kurumsal kapasite (etkin vergi idaresi ve etkin kurumlar) ile 

kamusal mal ve hizmetler, bireyleri kayıt içinde kalarak kamusal mal ve 

hizmetlerden yararlanmaya teşvik edecektir.  

 

Diğer taraftan, kayıt dışı ekonomideki artış da kamu harcamalarının miktar ve 

kalitesini etkileyecektir. Buna göre, kayıt dışı ekonominin artması vergi gelirlerinin 

azalmasına yol açacak, kamu harcaması azalacak, üretilen kamusal mal ve hizmet 

miktarı düşecektir. Vergi gelirlerini arttırmak amacıyla kayıtlı bireylerin vergi yükü 

artacak, yararlandıkları kamusal mal ve hizmetlerin kalitesi azalan ve vergi yükleri 



 
 

artan bireyler ise kayıt dışı ekonomide faaliyet göstermeyi tercih edeceklerdir. 

(Schneider, 2000: 21; Schneider ve Klinglmair, 2004:20-21; Schneider ve Enste, 

2000:87-88) 

 

Giles (1998), Yeni Zelanda ekonomisi için gerçekleştirdiği ampirik çalışmada 

hükümetin büyüklüğü arttıkça kayıt dışı ekonominin de arttığı sonucuna ulaşmıştır. 

Schneider vd., (2010:18-32), Macias (2008:11-13), Torgler ve Schneider (2007:15-

23) çalışmalarında, kamu harcamalarının gayri safi yurtiçi hasıladaki payı arttıkça 

kayıt dışı ekonominin büyüklüğünün arttığı sonucuna ulaşmışlardır. Diğer taraftan,  

kamu harcamalarının mutlaka israfa neden olacağını peşinen kabul eden yaklaşımın 

yerine, söz konusu harcamaların vergi idaresinin yapısını geliştirmek ve kamu mal ve 

hizmetlerinin kalitesini arttırmak amacıyla da kullanılabileceği düşünülürse kamu 

harcamalarının artmasının kayıt dışı ekonomiyi azaltacağı söylenebilir. 

 

Şekil-14’te kayıt dışı ekonomi-kamu harcamaları arasındaki ilişki grafiksel 

olarak gösterilmektedir.9 Söz konusu dönemde ele alınan ülke örnekleri için kamu 

harcamaları arttıkça kayıt dışı ekonomi azalmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

                                                
9 Ele alınan dönem 1999-2007 yılları arasını kapsamaktadır. Ülkeler, Ek-1’deki listede yer almaktadır. 
 



 
 

Şekil-14: Kayıt Dışı Ekonomi Kamu Harcamaları İlişkisi 

             

 

3.3 Kayıt Dışı Ekonominin Kurumsal Demografik Psikolojik Nedenleri  

Kayıt dışı ekonominin nedenlerine ilişkin iki temel yaklaşım bulunmaktadır. 

Birinci görüşe göre, vergi ve sosyal güvenlik primi yükleri kayıt dışı ekonominin 

temel nedenleridir. Ekonomik  birimler yüksek oranda vergi ödemek istemedikleri 

için kayıt dışı ekonomide yer alırlar. İkinci görüşe göre ise, bürokrasi, düzenleyici 

çerçeve, hukuk devleti anlayışı ve yolsuzluklara ilişkin bakış açısının bileşiminden 

oluşan kurumsal kalite kayıt dışı ekonominin temel belirleyicisidir. (Dreher vd, 

2005) Kurumlar, yeni kurumsal iktisat yaklaşımına göre, bir toplumda oynanan 

oyunun kuralları; insanlar arasındaki etkileşimi biçimlendiren insanların getirdiği 

kısıtlamalardır. Kurumlar, iktisadi birimlerin önündeki seçenekleri belirler; değişim 

ve üretim maliyetleri aracılığıyla ekonomik performansı etkilerler.(North, 2002:9-12) 

Yeni kurumsal iktisat yaklaşımı, neoklasik iktisadı tümüyle reddetmeden ülkeler 

arasındaki ekonomik performans farklılıklarını kurumsal farklılıklara dayanarak 

açıklamaya çalışmaktadır. (Demir, 1996:202-238; North, 2002) Yeni kurumsal iktisat 

0 

20 

40 

60 

80 

ke 

0 10 20 30 40 50 
h_gdp 

ue Fitted values 



 
 

yaklaşımının kayıt dışı ekonomi literatürüne ilişkin değerlendirmelerinde ise, kayıtlı 

ve kayıt dışı ekonomi arasındaki kurumsal farklılıklara vurgu yapılmakta resmi 

ekonomideki kurumsal kısıtlamaların maliyetleri yükselterek bireyleri kayıt dışı 

ekonomide faaliyet göstermeye yönelttiği ifade edilmektedir. (Feige,1990:1-4)   

 

Son dönemlerde yapılan ampirik çalışmalarda da kurumsal kalitenin kayıt dışı 

ekonomi üzerindeki etkisi sıklıkla araştırılmaya başlanmıştır. Bovi (2002) 

çalışmasında, yüksek vergi oranları yerine kurumsal kalitenin ve düzenlemelerin 

kayıt dışı ekonomi üzerindeki önemine işaret etmektedir. OECD ülkeleri için 

gerçekleştirdiği çalışmasında iki farklı denge durumu bulmuştur. Buna göre, 

Güneybatı Avrupa ülkelerinde, (Yunanistan, İtalya, Portekiz ve İspanya’da) zayıf 

kurumlar, gereksiz düzenlemeler, dar vergi tabanı, düşük vergi oranları, düşük vergi 

gelirleri ve yüksek kayıt dışı ekonomi söz konusuyken, İskandinav ülkelerinde 

(Norveç, İsveç, Finlandiya, Danimarka) ise, kaliteli kurumlar ve düzenleyici çerçeve, 

geniş vergi tabanı, yüksek vergi oranı ve yüksek vergi geliri ile düşük kayıt dışı 

ekonomi söz konusudur.  

 

Johnson vd. (1999) çalışmalarında, kayıt dışı ekonomiye ilişkin çalışmaların 

iş piyasasına yönelik düzenlemelere vurgu yaptığını oysa konuya politik iktisat 

perspektifinden yaklaşmak gerektiğini belirtmişlerdir. Buna göre, kayıt dışı ekonomi 

ekonomik faaliyetlerin siyasallaştırılması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Ekonomik 

faaliyetlerin siyasallaştırılması ise, politikacıların ve bürokratların iktisadi ajanlar 

üzerinde kontrol haklarına sahip olmalarıdır. Politikacılar düzenleyici çerçeve ve 

vergi oranlarını kendilerine oy veren seçmenlerin ödüllendirilmesi için 



 
 

kullanabilirler. Diğer seçmenleri ise, cezalandıracak yönde politikalar 

uygulayabilirler bu uygulamalara maruz kalan seçmenler ise kayıt dışı ekonomiye 

yöneleceklerdir. Dolayısıyla, düzenleyici çerçevenin kalitesi, hukuk devleti ilkesinin 

sağlanıp sağlanmaması ile yolsuzlukların yaygın olup olmaması kayıt dışı ekonomiyi 

etkilemektedir. 1990’lı yıllar için, Latin Amerika, OECD ve Doğu Avrupa 

ülkelerinden oluşan 49 ülke için yaptıkları çalışmalarında, vergi yükünün kayıt dışı 

ekonomiyi arttırdığı konusunda belirgin bir ilişki bulunmazken, bürokratik kalitenin,  

düzenleyici çerçevenin ve yolsuzlukların kayıt dışı ekonomiyi etkilediği sonucuna 

ulaşmışlardır.  

 

Öte yandan, nüfus artışı, köyden kente göç ve bireylerin eğitim seviyesi kayıt 

dışılığa etki eden demografik faktörlerdendir.  Vergi ödeme konusundaki içsel 

motivasyon anlamına gelebilecek vergi ahlakı da kayıt dışı ekonomiyi 

etkilemektedir.  

 

3.3.1 Düzenlemelerin Yoğunluğu ve Etkinliği 

İktisadi ajanların özgürlükleri sadece vergileri yükselterek kısıtlanmaz aynı 

zamanda işlem maliyetlerini yükselten düzenlemelerle de kısıtlanabilir. Bu 

düzenlemeler yasal ya da idari olabilir. Resmi ekonomide artan düzenlemeler 

nedeniyle iktisadi özgürlükleri azalan bireyler de kayıt dışı ekonomide faaliyet 

göstermeye yönelirler. Bu çerçevede, en çok emek piyasasına yönelik 

düzenlemelerin etkilerine işaret edilmektedir. Emek piyasasına yönelik 

düzenlemelerin yalnızca işten çıkarma durumunda maliyetleri arttırmadığı, aynı 

zamanda iş arayan bireyler için de piyasaya giriş engeli yaratarak bireyleri kayıt dışı 



 
 

çalışmaya sevk ettiği ifade edilmektedir. (Schneider ve Ernste, 2002: 124-145) Emek 

piyasasında işçi ve işveren için maliyetleri arttırarak kayıt dışılığa yönlendiren 

başlıca düzenlemeler ise; asgari ücret çalışma saatleri, yasal ihbar süresi, zorunlu 

kıdem tazminatı, işten çıkarmayı zorlaştıran düzenlemelerdir.  Öte yandan yeni bir iş 

yeri açma veya kapama safhasında karşılaşılan düzenlemeler de ülkeden ülkeye 

farklılık göstererek işlem maliyetlerini etkilemektedir. (North, 2002:137-182) Bu 

aşamalarda karşılaşılan bürokratik engeller, minimum sermayeye ilişkin gereklilikler, 

işlemlerin tamamlanma süresi, yabancı yatırıma ilişkin kısıtlar maliyetleri etkileyerek 

kayıtlı ekonomide faaliyet gösterme kararında belirleyici bir unsur olmaktadır.  

Düzenleyici çerçevenin kalitesi ve düzenlemelerin yoğunluğu oluşturulan endekslerle 

hesaplanmaktadır. Kaliteyi ölçmek amacıyla iktisadi ajanlara anketler 

uygulanmaktayken, düzenlemelerin yoğunluğu ise karşı karşıya kalınan prosedür 

sayısı ve işlemlerin tamamlanması için gereken gün sayısı ile ölçülmektedir.  

 

Kayıt dışı ekonomi ve düzenleyici çerçeve arasındaki ilişkiler dualist 

(marjinallik yaklaşımı), legalist ve yapısalcı okul tarafından farklı şekilde ele 

alınmaktadır. Dualistler neoklasik yaklaşımla benzer şekilde emek piyasasına 

yapılacak müdahalelerin ücret katılıklarına ve kayıt dışı istihdama yol açacağını 

belirtmektedirler. Legalistlere göre, deregülasyon ekonomik özgürlük ve işçiler 

arasındaki girişimciliği arttıracaktır. Aşırı düzenleme ise, kayıtlı çalışmaya yönelik 

engel yaratacaktır. Ayrıca fazla düzenlemeler sadece kayıtlı çalışmaya yönelik engel 

ve maliyetleri arttırmayacak kayıt dışı çalışmaya yönelik maliyetleri de arttıracaktır. 

(Chen, 2007: 10-11) Schneider vd., (2010:18-32) çalışmalarında, gelişmiş ve 

gelişmekte olan 162 ülke için düzenleyici çerçevenin kalitesi arttıkça ve 



 
 

düzenlemelerin sayısı azaldıkça kayıt dışı ekonominin azaldığı sonucuna 

ulaşmışlardır. Friedman vd, (2000:276-277) çalışmalarında, kullandıkları farklı 

ölçütlerde düzenleme arttıkça kayıt dışı ekonominin arttığı sonucuna ulaşmışlardır. 

Schneider (1997:46-47) Avusturya ekonomisine ilişkin yaptığı çalışmada, 1960-1970 

yılları arasında aşırı düzenlemeler kayıt dışı ekonominin %10-12’sini açıklamakta 

iken 1994-1995 yılları arasında bu oran %25-26’ya çıkmıştır. Torgler ve Schneider 

(2007:11-23), 1990-1999 yılları arasında 55 ülke için yaptıkları çalışmalarında 

düzenlemelerin kayıt dışı ekonomiyi arttırdığı sonucuna ulaşmışlardır. Schneider ve 

Ernste (2002:143-144), Avusturya ekonomisine ilişkin çalışmalarında emek piyasası 

ve sosyal güvenlik sistemine ilişkin düzenlemelerin sayısı arttıkça kayıt dışı 

ekonominin arttığını bulmuşlardır. Şekil-15’te Dünya Bankası tarafından oluşturulan 

düzenleyici çerçevesinin kalitesine ilişkin endeks ile kayıt dışı ekonomi arasındaki 

ilişki yer almaktadır.10 Söz konusu endeks hükümetin özel sektöre izin veren özel 

sektörü teşvik eden düzenlemeleri oluşturabilme ve uygulayabilmesine yönelik 

algıları içermektedir. Buna göre, düzenleyici çerçevenin kalitesi arttıkça kayıt dışı 

ekonomi azalmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
10  Ele alınan dönem 1999-2007 yılları arasını kapsamaktadır. Ülkeler, Ek-1’deki listede yer alan 
yüksek gelirli OECD ülkelerinden oluşmaktadır. 
 



 
 

Şekil-15: Kayıt Dışı Ekonomi Düzenleyici Çerçeve İlişkisi 

 

 

3.3.2 Devlet-Vatandaş İlişkisi ve Devlete Karşı Bakış Açısı 

 Kayıt dışı ekonomiye ilişkin çalışmalar geleneksel olarak iş piyasasına ilişkin 

düzenlemelere vurgu yapılarak iş piyasası çerçevesinde ele alınmıştır. Ancak kayıt 

dışı ekonomi sorununa politik iktisat çerçevesinden  de bakılabilir. Ekonomik 

faaliyetlerin siyasallaştırılması politikacıların ve bürokratların iktisadi ajanlar 

üzerinde kontrol hakkına sahip olmalarıdır. Bu duruma, Eski Sovyetler Birliği’nde 

olduğu gibi, iktisadi ajanlar yer altına inerek tepki göstermişler, kamusal mal ve 

hizmetlerden yararlanmak yerine vergi ödememeyi tercih etmişlerdir. (Johnson 

vd,1999) 

 

Kamu tercihi teorisinin rasyonel birey varsayımına göre, politikacılar ve  

bürokratlar toplumsal fayda yerine kendi faydalarını maksimize etmeye çalışırlar. 

Buna göre, politikacıların amacı yeniden seçilebilmek, daha fazla miktardaki 

kamusal kaynaklara sahip olabilmek, bürokratların amacı daha fazla kişi ve bütçeyi 
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yönetebilmektir. Diğer taraftan, seçmenler ise daha fazla kamu malı talep ederler. 

Söz konusu iktisadi birimlerin kendi faydalarını maksimize edici davranışları 

sonucunda ise kamu sektörü etkin olmayan bir şekilde büyür, kamusal kaynaklar 

israf edilir, etkin olmayan düzenlemeler artar. Diğer taraftan politikacı ve bürokratlar 

düzenlemeleri, kendilerine yakın olan iktisadi ajanların ödüllendirilmesi ve 

diğerlerinin cezalandırılması amacıyla da kullanabilirler. Bu tür etkin olmayan 

politikalara  maruz kalan iktisadi birimler ise kayıt dışı ekonomiye yöneleceklerdir.  

 

Kayıt dışı ekonominin olumlu ve olumsuz yanlarına ilişkin görüşler de 

politikacıların bu konudaki tavırlarını etkilemektedir. Birinci görüşe göre, kayıt dışı 

ekonomi vergi gelirlerinin azalmasına bütçe açıklarının artmasına, ekonomideki 

istikrarın bozulmasına, kaynak dağılımında etkinliğin sağlanamamasına, bireylerin 

sosyal güvenceden mahrum kalması gibi sorunlara yol açmakta ve siyasal olarak 

mücadele edilmesi gereken bir konu olmaktadır. Diğer görüşe göre ise, kayıt dışı 

ekonomi yüksek vergi ve düzenlemeler arasında serbest bir alan yaramaktadır. 

(Ernste,2003:3-6) Kayıt dışı ekonomide gerçekleştirilen düşük maliyetli üretim 

ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkileyecek, devlete ödenmeyen vergiler 

yatırımlara yönelecek ve niteliksiz işgücü için istihdam yaratılması da işsizlik 

oranlarının azalmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla politika yapıcıların kayıt dışı 

ekonominin olumlu ve olumsuz yönlerine ilişkin değerlendirmeleri ile kayıt dışı 

ekonomide faaliyet gösteren seçmenleri olumsuz yönde etkileyecek politika 

tercihlerini oy kaybı pahasına uygulayabilme kararlılıkları kayıt dışı ekonominin 

düzeyini etkileyecektir. 

 



 
 

Bireylerin politika oluşturma sürecine etki derecesi de kayıt dışı ekonomi 

düzeyini belirleyen bir başka faktördür. Eğer vatandaşlar kendi tercihlerinin politik 

kurumlarda temsil edildiğini görürlerse vergi ve diğer yükümlülüklere uymalarına 

ilişkin müşevvikler artacaktır. Bu durum “ifade (voice)-çıkış (exit) seçeneği 

(option)” kavramı çerçevesinde ele alınabilir. Demokratik sistemlerde bireyler 

uygulanacak politikalara ilişkin tercihlerini seçimler aracılığı ile ortaya koyabilirler. 

Bireylerin uygulanacak politikaları referandum, sivil toplum kuruluşlarına üye olmak 

gibi diğer demokratik kanallarla da etkileyebilirler. Diğer taraftan medyanın gündem 

belirleyici fonksiyonu, belirli konuları kamuoyunun görüşüne sunması, kamuoyu ve 

seçim sonuçlarını etkileyebilmektedir. Politik danışmanlıklar da bu süreçte önemli 

rol oynamaktadır. Bu kuruluşlar oluşturdukları çeşitli raporlarla politikacıların 

tercihlerini etkileyebilmektedir. “İfade” seçeneğinin başarısız olması durumunda 

piyasa buna “çıkış” seçeneklerini tercih ederek tepki gösterecektir. Bu noktada, çıkış 

seçeneklerinden biri, serbest ticaret firmalarının bulundukları yerleri değiştirerek 

istemeyen düzenleme, vergi ve sosyal güvenlik yükünden kurtulmaları hane 

halklarının ise başka ülkelere göç etmesidir. Kayıt dışı ekonomide faaliyet göstermek 

ise bir diğer “çıkış” seçeneğidir. “İfade ve çıkış seçeneği” görüşüne göre,  kayıt dışı 

ekonominin azaltılması için, çıkış seçeneğinin çekiciliği azaltırken, ifade seçeneği ise 

güçlendirilmelidir. Bu çerçevede, en temel öneri vergi oranlarının azaltılmasıdır. 

Diğer yandan, vergi tabanı genişletilmeli ve vergi sistemi basitleştirilmelidir. Sosyal 

güvenlik yükü azaltılmalıdır. Vergi idaresinde şeffaflık sağlanmalı, kamu 

yönetiminde etkin ve yolsuzluklarla mücadele eden bir yönetim anlayışı hakim 

olmalıdır. Düzenlemelerin yoğunluğu azaltılmalı, mülkiyet haklarını garanti altına 

alan piyasada rekabeti sağlayan bir ekonomi politikası uygulanmalıdır.   “İfade” 



 
 

seçeneğinin güçlendirilmesi için ise, bireylerin politika oluşturma sürecindeki etkileri 

arttırılmalıdır. Diğer taraftan, vergi ve benzeri yükümlülüklerin devlet tarafından 

uygulanmasının gereklerinin anlatılması da bu sürece katkı sağlayacaktır. (Ernste, 

2003:3-6; Scheneider ve Ernste;2002:178:189) Schneider ve Torgler (2007:11-23) 

çalışmalarında gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde vatandaşların politika 

oluşturma sürecine doğrudan katılımları arttıkça kayıt dışı ekonominin azaldığı 

sonucuna ulaşmışlardır.  

 

Şekil-16’da11 kayıt dışı ekonomi ile algılanan demokrasi ve hesap verebilirlik 

arasındaki ilişki yer almaktadır. Buna göre algılanan demokrasi ve hesap verebilirlik 

arttıkça kayıt dışı ekonomi azalmaktadır.  

 

Şekil-16: Kayıt Dışı Ekonomi-Demokrasi ve Hesapverebilirlik İlişkisi 

 

 

                                                
11 Ele alınan dönem 1999-2007 yılları arasını kapsamaktadır. Ülkeler, Ek-1’deki listede yer 
almaktadır. 
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Ekonomik teoriye göre, bürokratik etkinlik ve yolsuzluklar kayıt dışı 

ekonomiye etki eden temel faktörlerdendir. Çünkü daha etkili bir bürokrasinin kayıt 

dışı ekonomide faaliyet gösteren ajanların cezalarını arttıracağı beklenmektedir. 

Ancak kayıt dışı ekonomi ile yolsuzluk arasındaki ilişki belirsizdir. Bazı çalışmalar 

ikame oldukları sonucuna ulaşırken diğerleri tamamlayıcı olduklarını ifade 

etmektedir. (Bovi, 2002:13-16)   

 

 Kamu gücünün özel çıkar amacıyla kullanılması anlamına gelen yolsuzluk, 

genel yerleşik ve yaygındır. (Dreher vd.,2005:1-3) Yolsuzluk bir yandan bireylerin 

devlete olan güvenlerini azaltacak diğer yandan üretilen kamu mal ve hizmetlerinin 

kalitesini düşürecektir. Bu durumda ise bireyler kayıtlı ekonomide kalarak yeterli 

kalite ve düzeyde sağlanamayan kamusal mallardan faydalanmak yerine kayıt dışı 

faaliyet göstererek maliyetlerini düşürmeyi tercih edeceklerdir.Yolsuzluk ve kayıt 

dışı ekonomi arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalardan bazıları yüksek gelirli ve 

düşük gelirli ülkelerde yolsuzluk ve kayıt dışı ekonomi arasındaki ilişkide bir 

farklılık olabileceğini ifade etmektedir. Buna göre, yüksek gelirli ülkelerde yolsuzluk 

ve kayıt dışı ekonomi ikamedir. Yüksek gelirli ülkelerde, hükümet yetkililerine 

rüşvet verirken aynı zamanda kayıt dışı ekonomide yer almak nadir rastlanan bir 

durumdur. Yüksek gelirli ülkelerde kayıt dışı ekonomide faaliyet gösteren bireyler 

yakalandıklarında rüşvet vererek cezadan kurtulamayacaklarını bilirler ve bu nedenle 

rüşvet vermezler. Öte yandan, düşük gelirli ülkelerde hukuk devleti ilkesi tam olarak 

sağlanamadığı için kayıt dışı ekonomide faaliyet gösteren bireyler rüşvet vererek 

ceza almaktan kurtulabileceklerini düşünürler bu nedenle yolsuzluk ve kayıt dışı 

ekonomi tamamlayıcıdır. Yapılan ampirik çalışma sonuçlarına göre, yüksek gelirli 



 
 

ülkelerde kayıt dışı ekonomide faaliyet göstermek yolsuzluğa bir alternatif iken, 

düşük gelirli ülkelerde ise tamamlayıcıdır. (Dreher ve Schneider, 2006) Düşük ve 

yüksek gelirli ülkelerde yolsuzluğun kayıt dışı ekonomi üzerindeki etkilerini 

araştıran bir başka çalışmada da, yolsuzluğun yüksek gelirli ülkelerde kayıt dışı 

ekonomiyi azalttığı düşük gelirli ülkelerde ise arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır. 

(Scheneider, 2006) Dreher vd. (2005) 18 OECD ülkesi için gerçekleştirdiği 

çalışmasında yolsuzluk ile kayıt dışı ekonominin ikame olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Artan ekonomik rekabetin kayıt dışı ekonomi üzerindeki etkisini araştıran 

çalışmasında Karlinger (2009) yolsuzlukların fazla olduğu ve kamu gelirlerinin 

düşük olduğu ülkelerde, hükümetin kamu hizmetlerini sağlayamadığından dolayı 

firmaların resmi sektörden ve vergi ödemekten uzaklaştığı ve bu ülkelerin rekabet 

şokuna karşı daha savunmasız olduğunu bulmuştur. Şekil-17’de12 yolsuzluğun 

kontrolüne ilişkin politikalarla ile kayıt dışı ekonomi  arasındaki ilişki yer 

almaktadır. Görüldüğü üzere yolsuzluğu önleme yönelik politikalar arttıkça kayıt dışı 

ekonomi azalmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
12 Ele alınan dönem 1999-2007 yılları arasını kapsamaktadır. Ülkeler, Ek-1’deki listede yer alan 
yüksek gelirli OECD ülkelerinden oluşmaktadır. 
 



 
 

Şekil-17:Kayıt Dışı Ekonomi –Yolsuzluğu Önlemeye Yönelik Politikalar 

Arasındaki  İlişki 

 

 

3.3.3 Vergi İdaresinin ve Denetiminin Etkinliği 

Vergi idaresinin etkinliği ve vergi denetiminin yeterliliği kayıt dışı 

ekonomiye etki eden kurumsal faktörlerden bir diğeridir. Gerçek ve tüzel kişilerin 

bulundukları ekonomik faaliyetler sırasında, vergi kanununa uygun hareket edip 

etmediklerinin tespit edilmesi anlamına gelen vergi denetiminin (DPT, 2001:37) 

etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi kayıt dışı ekonominin azaltılmasında rol oynayan 

en önemli faktörlerden biridir. Etkin bir vergi denetimi sisteminin oluşturulması 

durumunda mükellefler vergi idaresi tarafından izlenip denetime tabi tutulacaklarını 

düşünerek kayıt dışı sektörde faaliyet göstermeyi seçmezler. Diğer taraftan, etkin 

denetim sisteminin yokluğu kayıtlı ve kayıt dışı çalışan mükellefler arasında haksız 

rekabete yol açacaktır. (DPT, 2001: 34) Tablo-6’da Türkiye’de tüm denetim 

birimlerince 2005-2009 yılları arasında yapılan inceleme sonuçları yer almaktadır. 

2005, 2006 ve 2008 yıllarında bulunan matrah farkı incelenen matrahın üzerinde 
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gerçekleşmiştir. Diğer yandan 2009 yılında 47.787 vergi mükellefi incelemeye tabi 

tutulmuştur.  

 

Tablo--6: Türkiye’de Tüm Denetim Birimlerince Yapılan İncelemelerin 

Sonuçları (2005-2009) 

YIL İNCELENEN 

MÜKELLEF 

SAYISI 

RAPOR 

SAYISI 

İNCELENEN 

MATRAH 

BULUNAN 

MATRAH 

FARKI 

2005 - 104.578 32.548.467.217 38.715.354.165 

2006 - 110.442 46.796.638.680 47.419.483.413 

2007 - 135.847 63.409.073.436 30.450.980.150 

2008 - 113.073 78.838.889.618 211.092.889.340 

2009 47.787 92.752 125.603.952.419 7.532.176.228 

Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı 2009 Yılı Faaliyet Raporu 

 

  Kayıt dışı ekonomiye etki eden, vergi idaresinden kaynaklanan bir diğer 

sorun ise, vergileme ortamının belirsizliğidir. Mükelleflerin tabi oldukları mevzuatın 

çok karmaşık olması, ne kadar vergiyi ne zaman ödeyeceklerini bilmemeleri, vergi 

sisteminin yarattığı bürokrasi fazlalığı, vergi cezalarının yeterli seviyede olmaması 

bireyleri vergi yasalarına uymayarak kayıt dışı faaliyet göstermeye yöneltmektedir. 

Diğer taraftan, sık sık çıkarılan vergi afları da vergi ödemek istemeyen bir kısım 

mükelleflere cesaret kaynağı oluşturmaktadır. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen 

mükellefler, kısa bir süre içerisinde vergi affının çıkacağından emin olarak rahat bir 

şekilde kayıt dışına yönelmektedirler. (Aydemir, 1995:63-66) Vergi afları vergisini 



 
 

düzenli ödeyen mükellefler aleyhine haksız rekabete yol açmakta, kayıtlı 

mükelleflerin kayıt dışı faaliyet göstermelerini teşvik etmektedir. Schneider 

(1997:46-57) çalışmasında, Avusturya ekonomisinde 1970 yılında kayıt dışılığın 

%23’ünün vergi sisteminden kaynaklandığını bulmuştur. Şekil-18’de13 kayıt dışı 

ekonomi ile vergi14 beyannamelerini hazırlamak ve vergi ödemek için bir yılda 

gereken süre arasındaki ilişki yer almaktadır. Buna göre, vergi mevzuatının 

karmaşıklığı ile vergi idaresi ağının gelişmemiş olması ve etkin çalışmaması 

harcanan zamanı arttırmakta bu durum da kayıt dışı ekonomimin genişlemesine 

neden olmaktadır. 

 

Şekil-18: Kayıt Dışı Ekonomi Vergiye İlişkin İşlemlerde Harcanan Zaman 

İlişkisi 

 

 

 

 

                                                
13 Ele alınan dönem 1999-2007 yılları arasını kapsamaktadır. Ülkeler, Ek-1’deki listede yer 
almaktadır. 
 
14 Söz konusu süre, kurumlar, katma değer ücret üzerinden kesilen vergiler ile sosyal güvenlik 
primlerine ilişkindir. 
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3.3.4 Nüfus Artışı ve Köyden Kente Göç 

Tarımın ekonomideki payının azalması sonucunda kırsal kesimde istihdam 

olanağı bulamayan bireylerin kentlere göç etmesi ve nüfus artışı da kayıt dışı 

ekonomiye yol açmaktadır. Köyden kente göç ve artan nüfusa paralel olarak kayıtlı 

ekonomide istihdam olanaklarının yaratılamaması bireyleri kayıt dışı ekonomide 

faaliyet göstermeye zorlamaktadır. Özellikle köyden kente göç eden bireylerin 

faaliyetleri kamu otoritesi tarafından yeterince denetlememekte ve yasal çerçevenin 

dışında faaliyette bulunmalarına göz yumulmaktadır. (Ilgın, 1999:32)  

 

3.3.5 Bireylerin Eğitim Seviyesi 

Bir toplumdaki bireylerin eğitim seviyesi yükseldikçe, bireyler vergi ve benzeri 

yükümlülüklerin ekonomik ve sosyal işlevlerinin bilincinde olacak ve kayıtlı 

ekonomide çalışmanın avantajlarını bilerek hareket edeceklerdir. (Ilgın, 1997:31) 

Diğer yandan, eğitim düzeyi yüksek olan mükellefler yasaları daha iyi anlayacak ve 

değişikliklere daha kolay uyum sağlayacaklardır. (GİB,2007:20)  Bu durumda, kayıt 

dışı ekonominin düzeyi azalacaktır. Ayrıca özellikle kentlerde eğitim seviyesi yüksek 

olan bireylerin resmi ekonomide çalışma eğiliminde oldukları 

belirtilmektedir.(Losby vd.,2002:22-23)  

 

 3.3.6 Vergi Ahlakı 

Vergi ödeme konusundaki içsel motivasyon olarak tanımlanabilecek olan 

vergi ahlakı, kayıt dışı ekonomi düzeyini belirleyen psikolojik bir faktör olup, aslında 

kayıt dışı ekonomiyi doğrudan etkileyen pek çok faktörün etkisi sonucu meydana 

gelmektedir. Buna göre vergi ahlakının oluşmasında, sosyo-demografik ve 



 
 

sosyoekonomik faktörlerin yanı sıra din ve milli değerler gibi kültürel faktörler; 

bireylerin politika oluşturma sürecinde söz sahibi olması gibi hükümet sistemine 

ilişkin özelliklerin yanı sıra, vergi idaresinin yapısı ve algılanan vergi yükü de etkili 

olmaktadır.  (Torgler ve Schaltegger, 2005:2)  

 

Vergi ahlaki, mükelleflerin vergi ödemenin ahlaki bir yükümlülük olduğunu 

düşündükleri bir tutumu ifade etmektedir. (GİB, 2007:23) Vergi ahlakına ilişkin 

çalışmalar, bireylerin vergi ödeme kararlarını açıklayan neoklasik yaklaşımın 

genişletilmesiyle önem kazanmıştır. Allingham ve Sandmo (1972), vergi ödeme 

konusundaki kararın yakalanma olasılığı ve bu durumda uygulanacak olan ceza 

miktarına bağlı olduğunu ifade ettikleri çalışmaları, pek çok ülkede düşük yakalanma 

olasılığı ve ceza oranı olduğu halde vergi uyumunun yüksek olduğu gerekçesiyle 

eleştirilmiştir. Buna göre, vergi ödeme gönüllü bir süreçtir ve sadece yaptırım 

olasılıkları bireyleri vergi ödemeye zorlayamaz. (Frey, 2003; 385) Bu noktada ise 

vergi ahlakının vergi ödeme kararına etkisi önem taşımaktadır. (Torgler ve 

Schneider, 2007:8) 

 

Kayıt dışı ekonominin nedenlerini araştıran pek çok çalışmada vergi ahlakının 

kayıt dışı ekonomiyi etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Torgler (2003) ve Torgler 

(2004), Latin Amerika ve Asya ülkelerinde vergi ahlakı arttıkça kayıt dışı 

ekonominin azaldığı sonucuna ulaşmışlardır. Torgler ve Schneider (2007) kurumsal 

kalite, yönetişim ve vergi ahlakının kayıt dışı ekonomi üzerindeki etkilerini 

araştırdıkları çalışmalarında ele aldıkları 55 gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede vergi 

ahlakı arttıkça kayıt dışı ekonominin azaldığını bulmuşlardır. 



 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN İKTİSADİ MALİ VE KURUMSAL 

NEDENLERİ-PANEL VERİ ANALİZİ 

 

Çalışmada, kayıt dışı ekonominin ekonomik, mali ve kurumsal nedenlerini 

araştırmak amacıyla 56 ülke için, 1999-2007 yılları arasında panel veri analizi 

yapılmıştır. 

 

4.1 Metodoloji ve Modeller 

4.1.1 Metodoloji 

Panel veri analizi yöntemi, çalışanlar, firmalar, hanehalkları, ülke vb. kesit 

gözlemlerin belli bir zaman dönemi içerisinde bir araya getirilmesinden 

oluşmaktadır. (Baltagi, 2001:1; Arellano, 2003:1) Örneğin, farklı ülkelerin belirli bir 

zaman periyodundaki ekonomik göstergelerinin bir araya getirilmesi durumunda ülke 

paneli (country panel) elde edilmiş olurken; firmaların, hanehalklarının anket, idari 

kayıt vb. işlemler sonucunda elde edilen gözlemleri ise, mikro panelleri 

(micropanels) oluşturmaktadır. (Arellano, 2003:1) Çalışmada, 56 ülkenin 1999-2007 

yılları arasındaki kayıt dışı ekonomi ve kayıt dışı ekonomiye etki eden çeşitli  

faktörlere ilişkin gözlemleri kullanılarak ülke paneli elde edilmiştir. Panel veri 

regresyonu Stata 8.0 programı ile tahmin edilmiştir. Panel veri analizinin tercih 

edilmesinin en önemli nedeni; kayıt dışı ekonomi ve belirleyicilerine ilişkin 

gözlemlerin zaman serisi boyutunun sınırlı olması ve bu durumun tahmin 

sonuçlarının güvenilirliğine ilişkin sorun yaratmasıdır. Panel veri analizi kesit ve 

zaman serisi gözlemleri birleştirdiğinden gözlem sayısı artmaktadır. Panel veri 



 
 

yönteminin seçilmesinin bir diğer önemli nedeni ise, panel veri analizinin ülke 

gruplarının heterojenliklerini kesite özgü bazı değişkenler vererek hesaba katmasıdır. 

15(Baltagi, 2001:5-9)  

 

Panel veri analizi yönteminde; sabit, eğim ve hata terimine ilişkin varsayımlar 

farklılaştığında tahmin yöntemi de değişmektedir. Üzerinde ayrıntısıyla 

durulmayacak farklı varsayımlara göre panel veri analizinde “sabit etkiler modeli” ve 

“rassal etkiler modeli” kullanılmaktadır. Sabit etkiler modeli genellikle, kesit 

büyüklüğünün küçük, zaman boyutunun büyük olduğu durumda kullanılırken rassal 

etkiler modeli tersi duruma daha uygun olmaktadır.  Hangi modelin kullanılmasının 

uygun olduğu ise Haussman Testi ile belirlenebilmektedir. Söz konusu test, yatay 

kesite ilişkin özellikler ile bağımsız değişkenler arasında korelasyon olup olmadığına 

dayanmaktadır. Eğer korelasyon katsayısı sıfır ise, rassal etki  modelinin kullanılması 

gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır. (Baltagi, 2001:11 -20) Çalışmada, Hausmann 

Testi uygulamaları ile farklı kayıt dışı verilerinin kullanıldığı altı modellin de rassal 

etki varsayımına dayanarak oluşturulması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Söz 

konusu sonucun, kesit büyüklüğünün zaman büyüklüğünün üzerinde olduğu göz 

önünde bulundurulursa sabit ve rassal etki modellerinin varsayımlarıyla uyumlu 

olduğu görülür.  

 

Uygulanan panel veri analizinde dikkat edilmesi gereken bir nokta, kayıt dışı 

ekonominin nedenlerine ilişkin oluşturulan üç modelin farklı yöntemlerle elde 

edilmiş kayıt dışı ekonomi büyüklükleriyle ayrı ayrı tahmin edilmiş olmasıdır. Bu 
                                                
15 Çalışmada, dinamik panel veri analizi kullanılmamıştır. Bunun nedeni, kayıt dışı ekonominin, 
ekonominin temelinde yer alan çeşitli faktörlerce belirlenmesi ve bu nedenle söz konusu değişkende 
kısa dönemde büyük miktarda değişiklikler gözlemlenmemesidir. 



 
 

çerçevede, elektrik tüketim yöntemi kullanılarak hesaplanan kayıt dışı ekonomi 

verileri ve Schneider vd.’nin (2010) MIMIC yöntemiyle hesapladığı kayıt dışı 

ekonomi büyüklükleri kullanılmıştır. Bölüm 2.2.4’te ele alındığı üzere her iki yöntem 

de oldukça farklı varsayımlara dayanmakta ve oldukça farklı sonuçlar vermektedir. 

Diğer taraftan, Karlinger’in (2009) belirttiği gibi Schneider vd.’nin (2010) kayıt dışı 

ekonomi hesaplamaları kullandığı bağımsız değişkenlere bağlı olarak önemli ölçüde 

değişebilmektedir. Ayrıca panel veri regresyonunda söz konusu hesaplamada yer 

almayan bağımsız değişkenlerin yer alması da sorun yaratabilecektir. Diğer taraftan, 

elektrik tüketim yönteminin varsayımlarından kaynaklanan sorunlar da göz önünde 

bulundurulmalıdır. Dolayısıyla panel veri analizi ile ulaşılan tahminler kesin 

sonuçtan ziyade bir öneri niteliği taşımaktadır.16 

 

4.1.1.2. Veri Setinde Yer Alan Ülkelerin Seçimi 

Veri setinde yer alan ülke örnekleri Dünya Bankası’nın kişi başına milli gelir 

seviyesine göre yaptığı sınıflandırmaya göre belirlemiştir.  

 

Dünya Bankası, Atlas Yöntemi17 çerçevesinde hesaplanan 2009 yılı kişi 

başına milli gelir rakamlarını dikkate alarak, ülkeleri; düşük gelirli ülkeler, düşük ve 

orta gelirli ülkeler, üst ve orta gelirli ülkeler ve yüksek gelirli ülkeler olmak üzere 4 

temel gruba ayırmıştır. Buna göre, düşük gelirli ülkelerde yıllık kişi başına milli 

                                                
16 Kayıt dışı ekonominin nedenleriyle ilişkisinin karmaşık olması da bir diğer sorunu gündeme 
getirmektedir. Burada örneğin; gerçekten kurumsal kalite zayıf olduğu için mi kayıt dışı ekonomi 
artmaktadır, yoksa kayıt dışı ekonomi vergi gelirlerinin azalmasına yol açarak kamu mal ve hizmet 
arzını etkilemekte ve kurumsal yapıyı zayıflatmaktadır konusu gündeme gelmektedir.   
 
17 Dünya Bankası; gayri safi milli hasıla ve kişi başına gayri safi milli hasılanın Amerikan Doları 
cinsinden hesaplanması esnasında Atlas Dönüşüm Faktörünü kullanmaktadır. Atlas Dönüşüm 
Faktörünün kullanılmasının amacı ülkeler arasında milli gelir rakamları arasında döviz kurundan 
kaynaklanan dalgalanmaları azaltmaktır.  



 
 

gelir, 995 $ ve altı, düşük ve orta gelirli ülkelerde 996$-3,945$, üst ve orta gelirli 

ülkelerde 3,946$-12,195$, yüksek gelirli ülkelerde ise 12,196$ ve üzerinde yer 

almaktadır. Bu çerçevede, panel veri analizinde ele alınan ülkeler, üst ve orta gelirli 

29 ülke ile yüksek gelirli 27 OECD ülkesinden oluşmaktadır.18  

 

4.1.2Modeller 

Kayıt dışı ekonominin ekonomik, mali ve kurumsal nedenlerini analiz etmek 

üzere üç model oluşturulmuştur. Modellere ilişkin açıklamalar Tablo-7’da yer 

almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
18 Sözü edilen ülkelere ilişkin liste Ek-1’de yer almaktadır. 



 
 

Tablo-7: Modeller ve Değişkenler

MODELLER BAĞIMLI DEĞİŞKEN BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLER 
Model 1: 
keit=α+β1ekonit+ β2işit+ β3enfit+ β4gdpkbüyit+ β5h_gdpit 
+ β6tar_gdpit    (1)        

i=1.....56 

t=1.....9 

 

ke: Kayıt dışı ekonominin GSYİH’ye 
oranı 
 

Bağımsız değişkenler: 

ekon: Ekonomik özgürlük endeksi 
 
iş: İşsizlik oranı 
 
enf:Enflasyon oranı 
 
gdpperkbüy: Kişi başına gelir büyüme hızı 
 
h_gdp:Hükümet harcamalarının gayri safi 
yurtiçi hasılaya oranı 
 
tar_gdp: Tarım sektörünün yarattığı katma 
değerin gayri safi milli hasılaya oranı 
 

Model 2: 
keit=α+β1ekonit+β2işit+β3enfit+ β4gdpkbüyit+ β5h_gdpit+ 
β6hiz_gdpit+ β7marbverit+ β8markverit  (2) 

i=1.....56 

t=1.....9 

 

 

ke: Kayıt dışı ekonominin GSYİH’ye 
oranı 
 

Bağımsız değişkenler: 

ekon: Ekonomik özgürlük endeksi 
 
iş: İşsizlik oranı 
 
enf: Enflasyon oranı 
 
gdpperkbüy: Kişi başına gelir büyüme hızı 
 
h_gdp: Hükümet harcamalarının gayri safi 
yurtiçi hasılaya oranı 
 
hiz_gdp: Hizmet sektörünün yarattığı katma 
değerin gayri safi milli hasılaya oranı 
 
marbver: Marjinal en yüksek bireysel vergi 
oranı 
 
markver: Marjinal en yüksek kurumsal vergi 
oranı 
 



 
 

 

 
MODELLER BAĞIMLI DEĞİŞKEN BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLER 

Model 3: 
keit=α+β1ekonit+β2işit+β3enfit+β4gdpkbüyit+β5h_gdpit+β6pidoksit+β7demhesit 
(3) 

i=1.....56 

t=1.....9 

 

ke: Kayıt dışı ekonominin 
GSYİH’ye oranı 
 

Bağımsız değişkenler: 
ekon: Ekonomik özgürlük endeksi 
 
iş: İşsizlik oranı 
 
enf: Enflasyon oranı 
 
gdpperkbüy: Kişi başına gelir büyüme 
hızı 
 
h_gdp: Hükümet harcamalarının gayri 
safi yurtiçi hasılaya oranı 
 
pidoks: Piyasa dostu siyasi ve kurumsal 
yapı 
 
demhes: Algılanan demokrasi ve hesap 
verilebilirlik 
 
 



 
 

4.1.2.1.Modelin Değişkenleri 

Bu bölümde, bağımlı ve bağımsız değişkenlerin tanımlarına ve elde 

edildikleri veri kaynaklarına ilişkin bilgi verilecektir. Ayrıca bağımsız değişkenlerin 

katsayılarının beklenen işaretleri de üçüncü bölümde tartışılan teorik çerçeve ışığında 

belirtilecektir. 

 

1. Kayıt Dışı Ekonominin Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya Oranı: 

Model 1, model 2 ve model 3’ün tahmininde Schneider vd. (2010) tarafından 

MIMIC yöntemi ile hesaplanan kayıt dışı ekonomi oranlarının yanı sıra, ikinci 

bölümde hesaplama sonuçlarına yer verilen basit elektrik tüketimi yöntemine ilişkin 

kayıt dışı ekonomi rakamları da kullanılmıştır. Her iki yöntemin avantaj ve 

dezavantajları ile farklı yönleri göz önünde bulundurulduğunda sonuçlar pür bir 

karşılaştırma için uygun olmamakla birlikte bir öneri niteliği taşımaktadır. 

 

2. Ekonomik Özgürlük Endeksi:  

Heritage Foundation tarafından oluşturulan, iş özgürlüğü, ticaret özgürlüğü ve 

mali özgürlük endekslerinin aritmetik ortalamasının alınmasıyla oluşturulmuştur. 

  

a. İş Özgürlüğü Endeksi: 

İş özgürlüğü endeksi, işe başlama, faaliyetleri yürütme ve işyerini kapatmaya 

ilişkin düzenlemelerin maliyetini ve bu konudaki hükümetin etkinliğini ortaya 

koymaktadır. Endeks 0 ile 100 arasında değer alırken, daha yüksek endeks değeri 

daha özgür iş ortamını ifade etmektedir. Endeks değeri, Dünya Bankası’nın Doing 



 
 

Business çalışmasından iş yapmaya ilişkin 10 ayrı faktörün ortalamasının alınmasıyla 

oluşmuştur.  

 

Bunlar: 

 İşe başlamak için yerine getirilmesi gereken prosedür sayısı 

 İşe başlamak için gereken gün sayısı 

 İşe başlama maliyetinin kişi başı gelire oranı 

 İşe başlamak için gereken minimum sermayenin kişi başı gelire oranı 

 Lisans almak için yerine getirilmesi gereken prosedür sayısı 

 Lisans almak için gereken gün sayısı 

 Lisans alma maliyetinin kişi başı gelire oranı 

 İş yerini kapatabilmek için gereken zaman 

 İş yeri kapatma maliyetinin terekeye oranı 

 İş yeri kapatma maliyeti 

 

Literatüre göre, işe başlama, faaliyetleri sürdürme ve işe son vermeye ilişkin 

maliyetler arttıkça ekonomik ajanlar kayıt dışı ekonomide faaliyet göstermeyi tercih 

edeceklerdir. Buna göre; iş özgürlüğü endeksi arttıkça kayıt dışı ekonomi azalacaktır. 

(Schneider ve Enste, 2000, 2002; Friedman vd., 2000; Johnson vd., 1999) 

 

b. Ticaret Özgürlüğü: 

İthalat ve ihracatı yapılan mal ve hizmetler üzerindeki tarife ve tarife dışı 

engellerin ağırlıklı ortalamasından oluşmaktadır. Endeks 0 ile 100 arasında değer 

almakta, daha yüksek endeks değeri ticaret özgürlüğünün arttığını ifade etmektedir. 



 
 

Ticaret özgürlüğü arttıkça ekonomik ajanların kayıt dışı ekonomide faaliyet 

göstermelerine yönelik müşevvik azalmaktadır. (Schneider vd., 2010) Öte yandan, 

artan ticaret sonucu,  firmaların rekabet güçlerini arttırmak amacıyla kayıt dışı 

ekonomide faaliyetlerini sürdürecekleri de belirtilmektedir. (Karlinger, 2009) Ancak, 

literatürdeki hakim görüş, ticaret serbestisinin kayıt dışılığı azaltacağı yönündedir. 

 

c. Mali Özgürlük: 

Mali özgürlük, endeksi toplam vergi yükünün göstergesidir. En yüksek 

kurumsal, bireysel vergi oranlarıyla toplam vergi gelirinin gayri safi yurtiçi hasılaya 

oranından oluşmaktadır. Kaliteli kurumsal yapı ile desteklendiğinde, yüksek vergi 

oranlarının kayıt dışı ekonomiyi arttırmayacağı aksine, yüksek vergi geliri, iyi 

kurumsal yapı ve düşük kayıt dışı ekonomi şeklindeki denge durumunun sağlanacağı 

şeklindeki görüş her ne kadar sıklıkla dile getirilmeye başlansa da (Bovi, 2000; 2002; 

Friedman vd., 2000; Johnson vd., 1999) literatürdeki hakim görüş (Schneider, 2000; 

Schneider ve Enste, 2000;2002; Giles, 1998; Kuehn, 2007) mali yük arttığında kayıt 

dışı ekonominin artacağı yönündedir. Dolayısıyla burada 0-100 arasında ifade edilen 

ve daha yüksek endeks değerinin mali yükün daha az olduğu durumu belirttiği 

dikkate alındığında, mali özgürlük endeksi arttığında kayıt dışı ekonomi 

azalmaktadır. 

 

  Dolayısıyla, hesaplanan ekonomik özgürlük endeksi değişkeninin katsayısının 

beklenen değeri negatiftir. 

 

 



 
 

3. İşsizlik Oranı: 

İşsizlik oranı; işgücünün işi olmayan (iş arayan) bölümünün işgücüne oranı 

olarak ifade edilmektedir.  İşsizlik oranı verileri Dünya Bankası veri tabanından elde 

edilmiştir. İşsizliğin kayıt dışı ekonomi üzerindeki etkisine ilişkin bir yandan, formel 

sektörde iş bulamayan kişilerin enformel sektörde çalışmaya yönelmeleri sonucu 

kayıt dışı ekonominin artacağı belirtilirken (Schneider vd., 2010) diğer yanda ise, 

işsizliğin ekonomideki kriz ve durgunluğun göstergesi olduğu, bu durum hem kayıtlı 

hem de kayıt dışı ekonomiyi etkileyeceği belirtilmektedir.(Macias, 2008) Dolayısıyla 

katsayının beklenen işareti belirsizdir. 

 

4. Tüketici Fiyatlarıyla Enflasyon Oranı: 

Genel fiyat düzeyinde meydana gelen sürekli artış anlamına gelen enflasyon, 

işsizlik gibi ekonomik istikrarsızlığın bir göstergesidir. Enflasyon oranı verileri 

Dünya Bankası veri tabanından elde edilmiştir. Enflasyon arttığında enflasyon 

nedeniyle gelirleri azalan bireyler gelir azalmasını telafi etmek için kayıt dışı 

ekonomiye yönelebileceklerdir. Üreticiler de enflasyon nedeniyle artan üretim 

maliyetlerinin düşürebilmek amacıyla yasal yükümlülüklerden kaçınarak kayıt dışı 

ekonomide faaliyet gösterebileceklerdir. Diğer taraftan, enflasyon nedeniyle 

ekonomik birimlerin nominal gelirleri artacak ve yüksek vergi tarifelerinden 

vergilendirilebileceklerdir. Bu durum da bireyleri kayıt dışı ekonomide faaliyet 

göstermeye sevk edecektir. (Ilgın, 1999:25) Öte yandan, enflasyon, kayıt dışı 

ekonomide faaliyet gösteren işletmelerin durumunu da etkileyecektir. Enflasyon bu 

firmaların kullandıkları girdilerin fiyatlarının artmasına ve firmaların üretimlerini 

sürdüremeyecek duruma gelmelerine neden olabilir. Böylece kayıt dışı çalışan 



 
 

firmaların piyasadan çekilmeleri sonucunda kayıt dışı ekonomi oranı azalabilecektir. 

Belirtilen iki etki göz önünde bulundurulduğunda enflasyon oranının beklenen işareti 

iki etkiden hangisinin daha büyük olduğuna bağlı olarak belirsizdir.  

 

5. Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Büyüme Hızı: 

Kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla büyüme hızı; kişi başına gayri safi yurtiçi 

hasılada meydana gelen yıllık artıştır. Kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla büyüme 

hızı verileri Dünya Bankası veri tabanından elde edilmiştir. Kayıt dışı ekonomi ile 

ilgili çalışmaların yapıldığı ilk dönemlerden bu yana, gelir düzeyi düşük olan 

bireylerin ek gelir elde etmek amacıyla kayıtlı olduğu işin yanı sıra kayıt dışı 

ekonomi faaliyet gösterebileceği belirtilmektedir. Bu noktada, kişi başına gelir 

düzeyi düşük, dolayısıyla tasarruf miktarının az olduğu ülkelerde kayıt dışı 

ekonomide faaliyet gösterme olasılığı yüksek olan küçük ölçekli firmaların daha 

fazla olacağı belirtilmektedir. Öte yandan, ülkelerin gelişmişlik düzeyi arttıkça 

ekonomide kayıt dışı çalışma olanağının olmadığı sektörlerin payının artacağı ifade 

edilmektedir. (Kuehn, 2007:1; Ilgın, 1999:24-25) Ancak, yapılan ampirik çalışmalar 

özellikle Latin Amerika ülkelerinde yüksek büyüme oranlarına rağmen kayıt dışı 

ekonominin azalmadığını göstermiştir. (Portes, 1987) Dolayısıyla, kişi başına yurtiçi 

hasıla büyüme hızının katsayısının beklenen işareti belirsizdir. 

 

 

 

 

 



 
 

6. Kamu Harcamalarının Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya Oranı: 

Kamu harcamalarının GSYH’ye oranı hükümetin kamu mal ve hizmetlerini 

üretmek ve diğer faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla yaptığı harcamaların 

GSYH’ye oranını ifade etmektedir. Kamu harcamalarının GSYH’ye oranına ilişkin 

veriler Dünya Bankası veritabanından elde edilmiştir. Kamu harcamaları arttıkça 

kayıt dışı ekonominin artacağı beklenmektedir. Bu görüşe göre, kamu harcamaları 

etkinlik ve verimlilik esaslarına göre yapılmamakta israfa yol açmaktadır. Bu 

nedenle bireyler,  ödedikleri verginin verimlilik esaslarına uygun olarak 

kullanılmadığını düşünerek vergi ödemekten kaçınıp kayıt dışına çıkacaklardır. 

(Gerxhani, 2001:276-283) Diğer taraftan, kamu harcamaları etkin olarak 

yapıldığında, kurumsal kapasitenin geliştirilmesine katkıda bulunacaktır. Bu 

çerçevede, daha etkin vergi idaresi vergi kaçırma olasılığının azalmasını sağlayarak 

kayıt dışı ekonominin azalmasına katkıda bulunacaktır. Bu iki etki göz önünde 

bulundurulduğunda kamu harcamalarının GSYİH’ye oranı değişkeninin beklenen 

işareti belirsizdir. 

 

7. Tarım Sektörünün GSYİH İçindeki Payı: 

Tarım sektörüne ilişkin veriler Dünya Bankası veri tabanından elde edilmiştir. 

Tarım sektörü, denetim ve izleme olanağının diğer sektörlere göre daha az olduğu, 

bu nedenle kayıt dışılığı yüksek olduğu sektörlerden biridir. (Ilgın, 1999:25; DPT, 

2001:2-3) Tarım sektörünün GSYİH içindeki payı arttıkça, kayıt dışı ekonominin 

büyüklüğü artar. Değişkenin katsayısının beklenen işareti pozitiftir.  

 

 



 
 

8. Hizmet Sektörünün GSYİH İçindeki Payı: 

Dünya Bankası tarafından yapılan tanıma göre; hizmet sektörü, toptan ve 

perakende ticaret, ulaşım, kamu hizmetleri, profesyonel hizmetler ve sağlık, eğitim 

ve emlak hizmetlerini içermektedir. Hizmet sektörü de tarım sektörü gibi denetim ve 

izlemenin zor olduğu, kayıt dışılığın fazla olabileceği sektörlerden biridir. (Ilgın, 

1999:25; DPT, 2001:2-3) Hizmet sektörünün GSYİH’deki payı arttığında kayıt dışı 

ekonomi oranı da artacaktır. Katsayının beklenen işareti pozitiftir. Öte yandan, 

kullanılan hizmet sektörü tanımında kamu hizmetlerinin de yer aldığına dikkate 

edilmelidir. Kamu hizmetlerinin kayıtlı ekonomide gerçekleştirildiği dikkate alınırsa, 

kamu sektörünün farklı ülkelerdeki büyüklüğü doğrultusunda hizmet sektöründeki 

kayıt dışılık oranı ve dolayısıyla katsayının beklenen işareti değişebilecektir.  

 

9. Marjinal En Yüksek Kurumlar Vergisi Oranı: 

Kurumların vergilenebilir gelirine uygulanan vergi tarifesinde gösterilen en 

yüksek vergi oranını ifade etmektedir. Marjinal en yüksek kurumlar vergisi oranına 

ilişkin veriler Dünya Bankası veri tabanından elde edilmiştir. Vergi oranı arttıkça, 

maliyetler artacak ve kayıt dışında faaliyet göstermek tercih edilecektir. (Allingham 

ve Sandmo, 1972; Schneider, 2000:16-20; Schneider ve Klinglmair, 2004:16-19; 

Schneider ve Enste, 2002: 97-101; Enste, 2003:9-10) Katsayının beklenen işareti 

pozitiftir. Ancak, üçüncü tartışmalar dikkate alındığında yüksek vergi oranlarının her 

zaman daha yüksek kayıt dışı ekonomiye neden olmayabileceği gerçeği de göz 

önünde bulundurulmalıdır. 

 

 



 
 

10. Marjinal En Yüksek Bireysel Vergi Oranı: 

Bireylerin vergilenebilir gelirine uygulanan vergi tarifesinde gösterilen en 

yüksek vergi oranını ifade eden marjinal en yüksek bireysel vergi oranı verileri 

Dünya Bankası veri tabanından elde edilmiştir. Laffer Eğrisi yaklaşımına göre vergi 

oranları optimalin üzerine çıktığında vergi gelirleri azalmakta, bireyler kayıtlı 

ekonomi yerine kayıt dışı ekonomide faaliyet göstermektedir. (Schneider ve Enste, 

2002: 97-101; Enste,2003:9-10) Katsayının beklenen işareti pozitiftir. Öte yandan, 

vergi yüküne ilişkin üçüncü bölümde yapılan tartışmalar marjinal en yüksek bireysel 

vergi oranına ilişkin sonuçlar değerlendirilirken de gözden kaçırılmamalıdır.  

 

11. Piyasa Dostu Siyasi ve Kurumsal Yapı Endeksi: 

Piyasa dostu siyasi ve kurumsal yapı endeksi Dünya Bankası Dünya 

Yönetişim Göstergeleri (World Governance Indicators) veri tabanında yer alan 4 

farklı göstergenin ortalamasından oluşmaktadır. Göstergeler, dünyada 33 farklı 

kurum tarafından oluşturulan 35 farklı veri kaynağından elde edilmektedir. Söz 

konusu göstergeler; firmalar, hanehalkı, özel sektörde çalışan uzmanlar, sivil toplum 

kuruluşları ve kamu sektörü ajanlarının yönetişime ilişkin algılarını yansıtmaktadır. 

Gösterge değerleri -2.5 ile 2.5 arasında değişmektedir. Gösterge değerinin yüksek 

olması daha iyi durumu ifade etmektedir. Sözü edilen göstergeler: (Kaufmann vd, 

2009:4-12) 

 

 

 

 



 
 

a.Şiddetin Olmaması ve Politik İstikrar: 

Şiddet ve kurumsal olmayan motivasyonlar ya da terör nedeniyle politik 

istikrarın bozulma olasılığına ilişkin algıları içermektedir. İstikrarın olduğu bir 

ortamda, iktisadi ajanlar kayıtlı ekonomide faaliyet göstermeyi tercih edeceklerdir. 

 

b.Hükümetin Etkililiği: 

Kamu hizmetlerinin kalitesi, politik etkilerden bağımsızlığı politika oluşturma 

ve uygulama kalitesine yönelik algıları içermektedir. Endeks değeri arttıkça, iktisadi 

ajanlar ödedikleri vergilerin etkin ve yerinde düşünecekler, kaliteli kamu 

hizmetlerinden yararlanmak için kayıtlı ekonomide faaliyet göstereceklerdir. 

 

c.Düzenleme Kalitesi: 

Hükümetin özel sektörü teşvik eden, özgürlükleri kısıtlamayan, maliyetleri 

arttırmayan politikaları oluşturabilme ve uygulayabilmesine yönelik algıları 

içermektedir. Kayıt dışı ekonominin nedenleri ele alınırken, düzenlemelerin kalitesi 

ve yoğunluğu üzerinde sıkça durulmaktadır. Buna göre; aşırı düzenleme resmi 

ekonomide faaliyet gösteren iktisadi birimlerin maliyetlerini arttırarak, kayıt dışı 

ekonomide faaliyet göstermelerine neden olacaktır. (Feige, 1990:1-4; Friedman vd., 

2000; Johnson vd., 1999) 

 

 

 

 

 



 
 

d.Hukuk Devleti İlkesi: 

Hukuki güvenlik, sözleşmelerin uygulanabilmesi ve mülkiyet haklarının 

koruma altında olmasına yönelik algılamayı içermektedir. İlgili bölümde bahsedildiği 

üzere, kurumsal iktisat literatüründe ekonomik büyüme ve gelişme açısından 

sözleşmelerin uygulanabilmesi ve mülkiyet haklarına vurgu yapılmaktadır.(Demir, 

1996:202-238; North,2002) Söz konusu faktörler kayıtlı ekonomide faaliyet 

gösterme kararında da etkili olmaktadır. Hukuk devleti ilkesinin sağlanması 

durumunda kayıt dışı ekonomi azalmaktadır. (Friedman vd., 2000; Johnson vd., 

1999; Feige, 1990:1-4) 

 

Yukarıda ele alınan dört göstergenin ortalamasından oluşan piyasa dostu 

siyasi ve kurumsal yapılar endeksinin değeri arttıkça kayıt dışı ekonominin azalması 

beklenmektedir.  

 

12. Algılanan Demokrasi ve Hesap Verebilirlik Endeksi: 

Algılanan demokrasi ve hesap verebilirlik endeksi Dünya Bankası Dünya 

Yönetişim Göstergeleri veri tabanından elde edilmiştir. Ülke vatandaşlarının 

hükümetlerini belirlemeye ne ölçüde katkıda bulunabildiklerini göstermektedir. Aynı 

zamanda algılanan ifade özgürlüğü, dernek kurma özgürlüğü ve medya özgürlüğünü 

de yansıtmaktadır. Vatandaşlar politika oluşum süreçlerinde söz sahibi oldukça 

(örneğin vergi yasalarının oluşturulması) kayıtlı ekonomide faaliyet göstermeyi 

tercih edeceklerdir. Diğer taraftan, özgür bir ortamın bulunması da kayıtlı ekonomide 

bulunmayı teşvik edecektir. (Enste, 2003:9-10; Schneider ve Enste, 2002:178-189) 

Algılanan demokrasi ve hesap verebilirlik endeksinin katsayısının beklenen işareti 



 
 

negatiftir. Algılanan demokrasi ve hesap verebilirlik arttıkça kayıt dışı ekonomi 

azalmaktadır. 

Yukarıda yer alan bağımsız değişkenlerin beklenen işaretlerine ilişkin özet 

tablo aşağıda yer almaktadır.19 

 

Tablo-8: Bağımsız Değişkenlerin Beklenen İşaretleri 

Değişkenin Adı Değişkenin Beklenen İşareti 
ekon - 
iş ? 
enf ? 
gdpperbüy ? 
h_gdp ? 
tar_gdp + 
hiz_gdp20 - 
marbver + 
markvar  + 
pidoks - 
demhes - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
19 Değişkenlerin kovaryanslarına ilişkin tablo Ek-3’te yer almaktadır. 
20 Değişkenin katsayısının işaretinin negatif beklenmesinin nedeni kullanılan veri setinde kamu 
hizmetlerinin de dahil edilmiş olmasıdır. 



 
 

4.2 Panel Veri Analizinin Sonuçları 

Kayıt dışı ekonominin ekonomik, mali ve kurumsal nedenlerini araştırmak 

üzere oluşturulan üç modele ilişkin sonuçlar aşağıda yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tablo-9:Model 1’e İlişkin Sonuçlar  

Schneider vd. (2010) 
xtreg ke ekon iş enf gdperkbüy h_gdp tar_gdp, re 

Elektrik Tüketimi Yöntemi 
xtreg ke ekon iş enf gdperkbüy h_gdp tar_gdp, re 

Random-effects GLS regression                    Number of obs      =       318 Random-effects GLS regression Number of obs      =       306 
Group variable (i): code1                        Number of groups   =        48 Group variable (i): code1 Number of groups   =        46 
R-sq:  within  = 0.5851                                                                     
 between = 0.4795                                                                
overall = 0.4573                                                                  
Obs per group: min = 1 
avg =  6.6 
max = 9 

R-sq:  within  = 0.0335                                                                       
between = 0.2375                                                              
 overall = 0.1251 
Obs per group: min =         1 
avg =       6.7 
 max =         9 

Random effects u_i ~ Gaussian                    Wald chi2(6)       =   252.07 Random effects u_i ~ Gaussian                    Wald chi2(6)       =     19.03 
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                 Prob > chi2        =    0.0000 corr(u_i, X)       = 0 (assumed)    Prob > chi2        =    0.0041 
ke Coef.    Std. Err.       z P>|z|      [95% Conf. 

Interval] 
ke Coef.    Std. Err.       z P>|z|      [95% Conf. 

Interval] 
ekon .0060195    .0073843      0.82    0.415     -.0084535    

.0204926 
ekon .0333743    .0347359      0.96    0.337     -.0347068    

.1014555 
gdpperkb
üy 

1.691408    .2287554      7.39    0.000      1.243056     
2.13976 

gdpperkb
üy 

.8783188    .7343974      1.20    0.232     -.5610736    
2.317711 

  enf -.0176611    .0138015 -1.28    0.201     -.0447115    
.0093893 

 enf .0719456     .061985      1.16    0.246     -.0495426    
.1934339 

iş -.1951571    .0307191     -6.35    0.000     -.2553654   
 -.1349489 

iş .0249697    .0863438      0.29    0.772     -.1442611    
.1942005 

h_gdp .0045622    .0240333      0.19    0.849     -.0425422    
.0516666 

h_gdp -.1231702    .0586754     -2.10    0.036      -.238172   -
.0081685 

tar_gdp .0941701    .0840595      1.12    0.263     -.0705836    
.2589238 

tar_gdp .5333523    .2206184      2.42    0.016      .1009483    
.9657563 

cons 12.23637     2.91374      4.20    0.000      6.525546     
17.9472 

cons -6.849981    7.702861     -0.89    0.374     -21.94731    
8.247349 

sigma_u 4.757335 sigma_u 3.0686551 
sigma_e 5.3619939 sigma_e 3.6403771 
Rho .44045972   (fraction of variance due to 

u_i) 
sigma_e .41539761   (fraction of variance due 

to u_i) 



 
 

Schneider’ın vd. (2010) kayıt dışı ekonomi verilerine dayanan model 1’in 

sonuçlarına göre, testin açıklama gücüne ilişkin istatistiklere bakıldığında, tüm 

açıklayıcı değişkenlerin katsayılarının sıfır olduğuna dair hipotez %1 anlamlılık 

düzeyinde reddedilir.(Ho: β1= β2= β3=β4= β5=β6= 0)  R2 değerleri düşük çıkmakla 

birlikte panel veri analizi yapıldığı için bu durum dikkate alınmayabilir. Katsayılara 

ilişkin anlamlılık sınaması sonuçlarına bakıldığında ise, p değerlerine göre; kişi başı 

gayri safi milli hasıla büyüme hızı ve işsizlik oranı değişkeni %1 düzeyinde anlamlı 

çıkmıştır. Buna göre beklenen tersine gayri safi milli hasıla büyüme hızı arttıkça 

kayıt dışı ekonomi artmaktadır, ekonomik gelişme sağlandıkça kayıt dışı 

sektörlerden kayıtlı sektöre geçiş yaşanmamakta ya da gelir düzeyinin yükselmesine 

paralel olarak kayıtlı sektörde çalışmayı tercih etmemektedirler. İşsizlik oranı 

arttıkça kayıt dışı ekonomi azalmaktadır. Enflasyon ve  tarımın GSYİH’ye oranı 

değişkenlerinin anlamsız çıkmasına karşın standart hataları dikkate alındığında 

katsayı işaretlerin değişmediği görülmektedir. Buna göre, enflasyon arttıkça kayıt 

dışı ekonomi azalırken, beklendiği gibi tarımın GSYİH’deki payı arttıkça kayıt dışı 

ekonomi artmaktadır. Enflasyon oranı değişkeninin katsayısının negatif çıkması kayıt 

dışı ekonomide faaliyet gösteren ekonomik birimlerin enflasyon nedeniyle 

maliyetlerinin artması ve piyasadan çekilmeleri ile açıklanabilir 

   

Elektrik tüketim metodu kullanılarak hesaplanan kayıt dışı ekonomi 

verileriyle yapılan hesaplamalara göre; bağımsız değişkenlerin katsayılarının sıfır 

olduğuna ilişkin hipotez %1 anlamlılık düzeyinde reddedilmiştir.  Schneider’ın vd. 

(2010) kayıt dışı ekonomiye ilişkin verilerinin kullanıldığı sonuçlardan farklı olarak, 

tarımın GSYİH’ deki payı ve kamu harcamalarının GSYİH’ deki payı  %5 düzeyinde 



 
 

anlamlı çıkmıştır.  Hükümet harcamaları arttıkça kayıt dışı ekonomi azalırken, 

tarımın GSYİH’deki payı arttıkça kayıt dışı ekonomi artmaktadır. Buna göre, kamu 

harcamalarındaki artış kurumsal kapasitenin geliştirilmesini sağlayarak kayıt dışı 

ekonominin azalmasına katkı yapmaktadır. Kişi başı gelir büyüme hızı ve enflasyon 

oranı değişkenleri anlamsız çıkmakla birlikte standart hataları dikkate alındığında 

katsayıların işaretinin değişmediği görülmektedir. Buna göre kişi başı gelir büyüme 

hızı ve enflasyon arttıkça kayıt dışı ekonomi artmaktadır. Enflasyon nedeniyle reel 

gelirleri azalan bireyler bu azalışı telafi edebilmek için ve üreticiler de artan üretim 

maliyetlerini telafi edebilmek için yasal yükümlülüklerden kaçınarak kayıt dışı 

ekonomide  faaliyet gösterdikleri söylenebilir. 

  

Model 1’in farklı iki veri grubu kullanılarak elde edilen analiz sonuçları 

birlikte değerlendirildiğinde, enflasyon değişkenin katsayısının işareti beklendiği gibi 

belirsiz, tarımının GSYİH’deki payı değişkeninin katsayısının işareti beklendiği gibi 

pozitif çıkmıştır. Beklenenin tersine, kişi başı gelir büyüme hızı arttıkça kayıt dışı 

ekonomi artmaktadır. İşsizlik oranı ve kamu harcamaları arttıkça kayıt dışı ekonomi 

azalmaktadır. 

 

 



 
 

Tablo-10:Model 2’ye İlişkin Sonuçlar 

 

Schneider 
xtreg ue economic inf unem gdppercagrowth g_gdp ser_gdp marcor marin, fe 

Elektrik Tüketimi Yöntemi 
xtreg ug economic gdppercagrowth inf unem g_gdp ser_gdp marcor marin, 
fe 

Random-effects GLS regression                             Number of obs      =       172 Random-effects GLS regression                         Number of obs      =       164 

Group variable (i): code1                        Number of groups   =        41 Group variable (i): code1                        Number of groups   =        40 

R-sq:  within  = 0.6859                                                                       
between = 0.5575                                                                 
overall = 0.5279   
Obs per group: min = 1 
avg = 4.2 
max = 7 

R-sq:  within  = 0.2279                                                                      
between = 0.0755                                                               
overall = 0.1088   
Obs per group: min =         1 
avg =       4.1 
max =         5 
 

corr(u_i, Xb)  = -0.8129   F(8,123)           =     33.58 corr(u_i, Xb)  = -0.8421  F(8,116)           =      4.28 

 Prob > F           =    0.0000  Prob > F           =    0.0002 

ue Coef. Std. Err.       T     P>|t|      [95% Conf. 
Interval] 

ue Coef. Std. Err.       t P>|t|      [95% Conf. 
Interval] 

ekon -.0005354    .0055296     -0.10    0.923     -.0114808      
.01041 

ekon .0614502    .0458944      1.34    0.183     -.0294494    
.1523498 
 

enf -.0343824    .0240539     -1.43    0.155     -.0819956    
.0132307 

gdpperkb
üy 

2.29586    2.283941      0.97    0.336     -2.317772    
6.729493 

iş -.1083058    .0414929     -2.61    0.010     -.1904384   -
.0261731 

enf .1064626    .2098607      0.51    0.613     -.3091929    
.5221181 

gdpperkb
üy 

2.432033    .2700583      9.01    0.000      1.897469    
2.966597 

iş .1724363    .3488069      0.49    0.622     -.5184196    
.8632923 

h_gdp .0473849    .0223333      2.12    0.036      .0031776    
.0915923 

h_gdp .0552635     .185973      0.30    0.767     -.3130795    
.4236065 



 
 

hiz_gdp -.0557176    .0302171     -1.84    0.068     -.1155304    
.0040953 

hiz_gdp -1.038752    .2649596     -3.92    0.000     -1.563537   -
.5139658 

Markver .0002967    .0212594      0.01    0.989      -.041785    
.0423783 

Markver .1700561    .1954839      0.87    0.386     -.2171244    
.5572366 

Marbver .0066188    .0133939      0.49    0.622     -.0198936    
.0331312 

Marbver .2358835    .1164191      2.03    0.045      .0053009    
.4664662 

cons 3.819413    4.019617      0.95    0.344     -4.137173      
11.776 

cons 28.32786    34.87319      0.81    0.418     -40.74289    
97.39861 

sigma_u 15.400919 
 

sigma_u 6.7614544 
 

sigma_e .42671723 
 

sigma_e 3.5090249 
 

Rho .9992329   (fraction of variance due to 
u_i) 

 rho .78781415   (fraction of variance due 
to u_i) 
 

F test that all u_i=0:     F(40, 123) =  1322.44           
Prob > F = 0.0000 

F test that all u_i=0:     F(39, 116) =     2.31     
 Prob > F = 0.0003 

 



 
 

Model 1’den tarım sektörünün GSYİH’ye oranı değişkeni çıkarılıp, hizmet 

sektörünün GSYİH’ye oranı, marjinal en yüksek bireysel vergi oranı ve marjinal en 

yüksek kurumsal vergi oranı değişkenleri eklenerek model 2 elde edilmiştir. Bu 

çerçevede,  Schneider vd., (2010) verileriyle yapılan hesaplamalara göre tüm 

açıklayıcı değişkenlerin katsayılarının sıfıra eşit olduğuna ilişkin hipotez 

reddedilirken, işsizlik oranı ve kişi başı gelir büyüme hızı %1, kamu harcamalarının 

GSYİH’ye oranı % 5, hizmet sektörünün katma değerdeki payı %10 düzeyinde 

anlamlı çıkmıştır. Öte yandan bu modelde, önceki modele benzer şekilde, kişi başı 

gelir büyüme hızı, arttıkça kayıt dışı ekonomi artarken, işsizlik, oranı artınca kayıt 

dışı ekonomi azalmaktadır.  Modelde, hizmet sektörünün GSYİH’ deki payı arttıkça 

kayıt dışı ekonomi oranı azalmaktadır. Bunun nedeni ise; hizmetler sektörü tanımının 

içerisinde kayıtlı ekonomide yer alması zorunlu olan kamu hizmetlerinin de dahil 

olmasıdır. Model 1’den farklı olarak, kamu harcamalarının GSYİH’deki payı arttıkça 

kayıt dışı ekonomi artmaktadır. Ekonomik özgürlük ve enflasyon oranı değişkenleri 

anlamsız çıkmakla birlikte standart hataları dikkate alındında katsayıların 

işaretlerinin değişmediği görülmektedir. Buna göre ekonomik özgürlük ve enflasyon 

arttıkça kayıt dışı ekonomi azalmaktadır. 

 

Elektrik tüketim metodu verilerine dayanan hesaplamalara göre; bağımsız 

değişkenlerin katsayılarının sıfır olduğuna ilişkin hipotez %1 anlamlılık düzeyinde 

reddedilmiştir.  Schneider vd.’nin kayıt dışı ekonomiye ilişkin hesaplamalarının 

kullanıldığı sonuçlarla benzer şekilde hizmet sektörünün GSYİH’ deki payı %1 

düzeyinde anlamlı çıkarken, model 2 den farklı olarak marjinal en yüksek bireysel 

vergi oranı %5 düzeyinde anlamlı çıkmıştır. Sözü edilen sonuçlara paralel olarak 



 
 

hizmet sektörünün GSYİH’deki payı arttıkça kayıt dışı ekonomi azalmaktadır. Diğer 

taraftan, marjinal kurumsal vergi oranı arttıkça kayıt dışı ekonomi artmaktadır. 

Ekonomik özgürlük ve kişi başı gelir büyüme hızı değişkenleri anlamsız çıkmakla 

birlikte standart hataları dikkate alındığında katsayılarının işaretlerinin değişmediği 

görülmektedir. Buna göre, ekonomik özgürlük ve kişi başı gelir büyüme hızı arttıkça 

kayıt dışı ekonomi de artmaktadır. 

 

 Model 2 her iki veri grubunun sonuçlarıyla bir bütün olarak 

değerlendirildiğinde, model 1 ile benzer şekilde kişibaşı gelir büyüme hızı arttıkça bu 

modelde de kayıt dışı ekonomi oranının arttığı görülmektedir. Öte yandan, hizmet 

sektörünün katsayısının işareti de beklendiği gibi negatiftir.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tablo-11: Model 3’e İlişkin Sonuçlar 

Schneider 
xtreg ue economic inf unem gdppercagrowth g_gdp v_a market, fe 

Elektrik Tüketim Yöntemi 
xtreg ue economic inf unem gdppercagrowth g_gdp v_a market, fe 

Random-effects GLS regression                          Number of obs      =       263 Random-effects GLS regression                         Number of obs      =       253 

Group variable (i): code1    Number of groups   =        47 Group variable (i): code1                        Number of groups   =        45 

R-sq:  within  = 0.6038                                                                      
between = 0.4910                                                                
overall = 0.4802  
Obs per group: min =         1 
avg =       5.6 
max =         7 

R-sq:  within  = 0.0551                                                                      
 between = 0.0027                     
overall = 0.0152  
Obs per group: min =         1 
avg =       5.6 
max =         7 
 

corr(u_i, Xb)  = -0.7815                         F(7,209)           =     45.49 corr(u_i, Xb)  = -0.6651                              F(7,201)           =      1.68 

 Prob > F           =    0.0000       Prob > F           =    0.1167 

          ue Coef. Std. Err.       T P>|t|      [95% Conf. 
Interval] 

          ue Coef. Std. Err.       T P>|t|      [95% Conf. 
Interval] 

Ekon .0166447 .0091327      1.82    0.070     -.0013593    
.0346487 

Ekon .0346076    .0615552      0.56    0.575     -.0867691    
.1559844 

Enf -.00987    .0126532     -0.78    0.436     -.0348142    
.0150742 

Enf .1918277    .0845886      2.27    0.024      .0250328    
.3586227 

İş -.2097772      .03187     -6.58    0.000      -.272605   - İş -.1800131     .212467     -0.85    0.398     -.5989633    



 
 

.1469494 .2389371 
gdpperkb
üy 

1.653054    .1743794      9.48    0.000      1.309286    
1.996822 

gdpperkb
üy 

.6628521    1.168216      0.57    0.571     -1.640678    
2.966383 

 h_gdp .0184737    .0235036      0.79    0.433     -.0278607    
.0648082 

 h_gdp -.3132319    .1561099     -2.01    0.046     -.6210552   -
.0054087 

demhes .5553493    .4031866      1.38    0.170     -.2394845    
1.350183 

demhes 2.186803     2.69721      0.81    0.418     -3.131654    
7.505261 

Pidoks -.0539501    .0316027     -1.71    0.089      -.116251    
.0083509 

Pidoks .0053337    .2112525      0.03    0.980     -.4112216     
.421889 

cons 9.253132    1.833399      5.05    0.000      5.638806    
12.86746 

cons 2.1733    12.28747      0.18    0.860     -22.05557    
26.40217 

sigma_u 15.461928 sigma_u 5.0134925 
 

sigma_e .59492155 sigma_e 3.9407472 
 

 Rho .99852174   (fraction of variance due to 
u_i) 
 

rho .61810788   (fraction of variance due 
to u_i) 

F test that all u_i=0:     F(46, 209) =   804.99             
Prob > F = 0.0000 

F test that all u_i=0:     F(44, 201) =     2.15             
Prob > F = 0.0002 

 



 
 

Model 2’den, hizmetler sektörünün GSYİH’ye oranı, marjinal en yüksek 

bireysel ve kurumsal vergi oranı değişkenleri çıkarılıp, algılanan demokrasi ve hesap 

verilebilirlik ile piyasa dostu kurumsal ve siyasi yapıya ilişkin değişkenler eklenerek 

model 3 oluşturulmuştur. Schneider vd., (2010) verileriyle yapılan hesaplamalara 

göre; bağımsız değişkenlerin katsayılarının sıfır olduğuna ilişkin hipotez %1 

anlamlılık düzeyinde reddedilirken; işsizlik oranı,  kişi başına gelirin büyüme hızı 

%1 anlamlılık düzeyinde anlamlı çıkmıştır. Ekonomik özgürlük, piyasa dostu siyasi 

ve kurumsal yapı endeksi %10, işsizlik ve kişi başı gelir büyüme hızı endeksi ise %1 

düzeyinde anlamlı çıkmıştır. Katsayı işaretlerine bakıldığında ise,  model 1 ve model 

2 ile benzer şekilde kişi başı gelir büyüme hızı arttığında kayıt dışı ekonomi artarken, 

model 1’in Schneider vd. (2010) verilerine ilişkin sonuçlarıyla paralel olarak işsizlik 

arttıkça kayıt dışı ekonomi azalmaktadır. Diğer taraftan, beklendiği üzere piyasa 

dostu siyasal ve kurumsal yapı endeksi arttığında kayıt dışı ekonomi azalırken, 

beklenenin tersine ekonomik özgürlük arttığında kayıt dışı ekonomi de artmaktadır. 

Enflasyon ve algılanan demokrasi ve hesap verebilirlik değişkenleri anlamsız 

çıkmıştır. Ancak standart hatalar dikkate alındığında değişkenlerin işaretinin 

değişmediği görülmektedir. Buna göre, enflasyon arttıkça kayıt dışı ekonomi 

azalırken, beklenenin tersine algılanan demokrasi ve hesapverebilirlik arttıkça kayıt 

dışı ekonomi de artmaktadır.  

 

Elektrik tüketim metodu verileriyle yapılan hesaplamalara göre bağımsız 

değişkenlerin katsayılarının sıfır olduğuna ilişkin hipotez %10 anlamlılık düzeyinde 

reddedilmiştir. Tüm değişkenlerin anlamsız olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  Ancak, 

standart hatalar dikkate alındığında, enflasyon işsizlik ve kamu harcamalarının 



 
 

GSYİH’deki payı değişkenlerinin katsayılarının işaretinin değişmediği 

görülmektedir. Buna göre, enflasyon işsizlik ve kamu harcamaları arttıkça kayıt dışı 

ekonomi azalmaktadır. 

 

 Model 3’ün her iki veri grubuna ilişkin sonuçları birlikte değerlendirildiğinde, 

enflasyon ve işsizlik azaldıkça kayıt dışı ekonominin azaldığı görülmektedir. 

 

4.3 Genel Değerlendirme 

Panel veri analizi sonuçlarına göre, her üç modelde de kişi başı gelir büyüme 

hızı arttıkça kayıt dışı ekonomi artarken, işsizlik arttıkça kayıt dışı ekonomi 

azalmaktadır. Kişi başı gelir büyüme hızı arttıkça kayıt dışı ekonominin azalmaması, 

Portes vd.’nin (1987) gerçekleştirdikleri çalışmalarında ulaştıkları ekonomik gelişme 

ile birlikte kayıt dışı ekonominin azalmayacağı sonucu ile uyumludur. Söz konusu 

ülke örnekleri ve dönem için işsizliğin artmasına yol açan ekonomik sorunların kayıt 

dışı ekonomiyi azaltıcı etkisinin bireylerin resmi ekonomide iş bulamayıp kayıt dışı 

ekonomiye yönelmelerine yol açan etkisinden yüksek olduğu söylenebilir. 

Enflasyon, ekonomik özgürlük ve hükümet harcamalarının kayıt dışı ekonomi 

üzerindeki etkisi belirsizken, tarımın ekonomideki payı ve marjinal en yüksek 

kurumlar vergisi oranı arttıkça kayıt dışı ekonomi artacağı, hizmetler sektörünün 

(hükümet hizmetlerinin dahil olduğu) payı arttıkça kayıt dışı ekonominin azalacağı 

söylenebilir. Piyasa dostu kurumsal yapı endeksi artınca kayıt dışı ekonomi 

azalırken, demokrasi ve hesap verebilirlik endeksi arttıkça kayıt dışı ekonomi 

artmaktadır.  

 



 
 

Panel veri analizi sonuçları, kayıt dışı ekonominin ortaya çıkış nedenlerini ele 

alan yaklaşımlarla bilirlikte değerlendirildiğinde söz konusu sonuçların yapısalcı 

görüş ile uyumlu olduğu görülmektedir. Yapısalcı yaklaşıma göre, kayıt dışı 

ekonomi, marjinalist ve neoklasik yaklaşımda olduğu gibi basitçe emek arz fazlası ve 

aşırı düzenleme ile açıklanamaz. Panel veri analizi sonuçlarına göre, işsizlik arttıkça 

kayıt dışı ekonomi azalmaktadır. Oysa, marjianalist ve neoklasik yaklaşım işsizlik 

arttıkça kayıt dışı ekonominin de artacağını beklemektedir. Diğer taraftan, neoklasik 

yaklaşımın vurguladığı aşırı düzenleme tezi de panel veri analizi sonuçlarıyla 

doğrulanmamaktadır. Piyasa dostu kurumsal yapı endeksi düzenlemeleri en alt 

seviyede tutmayı değil, piyasa ekonomisi için gerekli olan yapıyı sağlamayı 

içermektedir. Yapısalcılara göre de düzenlemelerin ortadan kaldırılması piyasa 

ekonomisi için uygun yapıyı sağlamaktan ziyade, resmi ekonomi ile kayıt dışı 

ekonomi arasındaki ayrımı bulanıklaştırmakta, piyasa ekonomisinin tamamen kayıt 

dışı gerçekleşmesinin önünü açmaktadır. Nitekim, özellikle Latin Amerika 

ülkelerinde ithal ikameci sanayileşme döneminden sonra uygulanan yapısal uyum 

programları resmi ve gayri resmi ekonomi arasındaki ayrımı bulanıklaştırmış, resmi 

ekonomide faaliyet gösteren bireyler sosyal devletin sağladığı olanaklardan 

yararlanamaz hale gelmişlerdir. Diğer yandan, panel veri analizi ile ulaşılan kişi başı 

gelir büyüme hızı arttıkça kayıt dışı ekonominin de artacağı sonucu yine yapısalcılar 

tarafından ortaya konan 1980’lerden itibaren uygulanamaya konan piyasa merkezli 

ekonomi modeli ile sağlanan yüksek büyüme oranlarına rağmen kayıt dışı 

ekonominin de artması gözlemi ile uyumludur. Yapısalcıların bu durumu açıklamaya 

ilişkin görüşleri, kayıt dışı ekonomi literatürüne ilişkin yapısalcıların en önemli 

katkısı olarak değerlendirilmektedir. Buna göre, kayıt dışı ekonomi kapitalist 



 
 

üreticinin yeni ekonomik sistemde en büyük desteği olmaktadır. Küreselleşme ile 

birlikte artan rekabeti karşılayabilmek için kapitalist üretici kayıt dışı ekonomideki 

maliyet avantajlarından yararlanmakta, örneğin kayıt dışı işçi çalıştırmakta ya da 

kayıt dışı ekonomide  faaliyet gösteren firmalardan düşük maliyetle girdi 

sağlamaktadır. Bu durum kayıt dışı ekonominin kapitalist üretim sürecine doğrudan 

katkısını yansıtmaktadır. Öte yandan, resmi ekonomideki üretici kayıt dışı 

ekonomiden herhangi bir girdi sağlamasa bile, çalıştırdığı işçilerin kayıt dışı 

ekonomiden düşük fiyatlı temel ihtiyaç maddelerini sağlamaları kapitalist üretici için 

dolaylı bir sübvansiyon yaratmaktadır. Piyasa merkezli üretim ile birlikte sağlanan  

ekonomik büyümeye rağmen kayıt dışı ekonominin de artmasını kayıt dışı ekonomi 

ile kapitalist üretim arasındaki bu yoğun ilişki ağı açıklamaktadır. (Portes ve 

Schauffler, 1993; Yusuf, 2011; Portes ve Haller, 2005) 

 

Yukarıda belirtilen faktörlerin kayıt dışı ekonomiyi arttırması, doğrudan 

kamu maliyesini etkilecek, birinci bölümde ele alındığı üzere, devletin en temel 

devletin en temel gelir kaynağı olan vergi gelirlerinin azalmasına yol açarak bütçe 

açıklarının artmasına neden olacaktır. Artan bütçe açıklarını kapatmak üzere 

hükümetler harcamalarını kısma, kamusal mal ve hizmetlerin miktar ve kalitesini 

azaltma ya da iç ve dış borçlanma yöntemlerine başvurabileceklerdir. Panel veri 

analizi sonuçlarına göre kayıt dışı ekonomiye etki eden faktörler doğrudan ya da 

dolaylı olarak kamu maliyesine ilişkindir. Tarım sektörünün payı arttıkça kayıt dışı 

ekonominin artması ve hizmetler sektörünün payı (kamu hizmetlerinin dahil olduğu) 

arttıkça kayıt dışı ekonominin azalması kamu maliyesi alanında kayıt sisteminin 

etkinliğinin arttırılmasına yönelik reformlarının önemini ortaya koymaktadır. Panel 



 
 

veri analizinde ortaya çıkan kurumlar vergisi arttıkça kayıt dışı ekonominin de 

artacağı sonucunu ise ihtiyatla değerlendirmek gerekmektedir. Özellikle İskandinav 

ülkeleri göz önünde bulundurulduğunda yüksek vergi oranı-düşük kayıt dışı ekonomi 

dengesinin sağlanması kayıt dışı ekonomi ile mücadelenin salt vergi oranlarının 

düşürülmesinden daha öte sonuçlarının olduğunu göstermektedir.  

 

Söz konusu sonuçlar kesin bir yargıdan ziyade bir öneri niteliği taşımaktadır. 

Bunun nedeni, her şeyden  önce oluşturulan her üç modelin iki farklı yöntemle 

hesaplanmış kayıt dışı ekonomi verileriyle tahmin edilmiş olmasıdır. Elektrik 

tüketim yöntemi ve model yöntemi oldukça farklı varsayımlara dayanmakta, farklı 

kayıt dışı ekonomi büyüklükleri vermektedir. Diğer yandan, kayıt dışı ekonomiyi 

ölçme yöntemlerinin değerlendirildiği ilgili bölümde ele alındığı üzere söz konusu 

yöntemlerin bazı zayıf yönleri bulunmaktadır. Buna ek olarak, Karlinger’in (2009) 

çalışmasında da belirttiği üzere model yönteminde kayıt dışı ekonominin tahmininde 

kullanılan neden değişkenlerden farklı değişkenlerin panel veri analizinde 

kullanılması da farklı sonuçlara yol açabilecektir. Dolayısıyla söz konusu sonuçlara 

ihtiyatla yaklaşmak gerekmektedir. 

 

 



 
 

Tablo-12: Model 1, 2 ve 3’ün İki Farklı Veri Grubuna İlişkin Ortak Sonuçları 

 

Model Değişkenin Adı İşareti 
gdpperkbüy* + 
enf ? 
tar_gdp + 
iş* - 

Model 1 

h_gdp - 
gdpperkbüy* + 
hiz_gdp _ 
iş* - 
h_gdp + 
enf - 
markver + 

Model 2 

ekon ? 
gdpperkbüy* + 
h_gdp _ 
iş* - 
pidoks - 
ekon + 
enf - 

Model 3 

demoks + 
 

 



 
 

SONUÇ 

 

 Kayıt dışı ekonomi, içerisinde farklı kavramları barındıran bu nedenle de ele 

alınması disiplinler arası yaklaşımı gerektiren bir yapıdır. II. Dünya Savaşı’ndan 

itibaren iktisadi tartışmalarda sıklıkla değerlendirilmesine rağmen, tanımlanmasında, 

ölçülmesinde ve ortaya çıkış dinamiklerin belirlenmesinde henüz bir fikir birliğine 

varılamamış olması, kayıt dışı ekonomiyi azaltmak yolunda uygulanan politikaların 

başarı düzeyini düşürmekte hatta “kayıt dışı  ekonomi, ekonomik performansı 

arttırmaktadır” görüşünden hareketle “kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmeli mi?” 

sorusunu gündeme getirmektedir. Bu  sorunun yanıtı hiç şüphesiz “edilmeli” 

olmalıdır. Ekonomik performansın, ekonomik, mali ve kurumsal yapıdaki çeşitli 

sorunlardan ortaya çıkan kayıt dışı ekonomi ile arttırılması istikrarlı ve dinamik bir 

ekonomik yapı oluşturmada bir yöntem olarak değerlendirilemez. 

 

Kayıt dışı ekonominin ortaya çıkış dinamiklerini ele alan yaklaşımlar konuyu 

farklı bakış açılarından ele alsalar da kayıt dışı ekonomiyi bir bütün olarak 

değerlendirebilmek için kayıt dışı ekonominin resmi ekonomi ile olan ilişkisinin 

üzerinde durulması en önemli noktayı oluşturmaktadır. Bu çerçevede kayıt dışı 

ekonomi marjinal bir yapıdan ziyade resmi ekonomi ve buradaki ilişkilerden ayrı 

düşünülemeyecek ana bir unsurdur. Kayıt dışı ekonomi ve resmi ekonomi arasındaki 

ilişki kayıt dışı ekonominin mali, iktisadi ve kurumsal nedenleri ele alınırken 

mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.  

 



 
 

 Kayıt dışı ekonominin nedenleri hakkında kesin bir yargıya varabilmek  hem 

literatürde yer alan diğer çalışmalar hem de dördüncü bölümde gerçekleştirilen panel 

veri analizi göz önünde bulundurulduğunda mümkün gözükmemektedir.  

 

 Kayıt dışı ekonomi çok sayıdaki motivasyonun oluşturduğu bir yapı olduğu 

için kayıt dışı ekonomi ile gerçekleştirilecek mücadele de çok boyutlu olmalıdır. 

Kayıt dışı ekonomi ile mücadelede uygulanacak tek yönlü bir politikanın 

başarısızlıkla sonuçlanma ihtimali yüksek olacaktır. Bu çerçevede, kamu tercihi 

teorisinin ileri sürdüğü “devlet başarısızlığı”nın  kayıt dışı ekonomiye yol açtığı 

görüşü ve bu noktadan hareketle devletin ekonomideki rolünün azaltılması yönünde 

uygulanacak politikalar, salt deregüleasyon, ya da devletin kayıt dışı ekonomiyi 

azaltmak için “aşırı müdaheleci” politikaları kayıt dışı ekonomiyi azaltmada çözüm 

olarak görünmemektedir. Doğru politika için, kayıt dışı ekonomiyi ortaya çıkaran 

faktörler bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Oluşturulacak politika paketi, devlet- 

özel sektör işbirliğinin, kayıt dışı ekonomi ile mücadelede gerçekleşmesini 

sağlamalıdır. Kamu tercihi teorisinde “devlet başarısızlığı” olarak ifade edilen 

kavramı tamamen kabul edip ya da tamamen reddetmek yerine devletin işleyiş 

sisteminde ortaya çıkabilecek sorunlara (yolsuzluk, israf gibi) çözüm olabilecek 

politika alternatifleri geliştirilmeli ve vatandaşların karar alma sürecine katılımında 

etkinlik arttırılmalıdır.  

 

 Kayıt dışı ekonominin en önemli nedenleri arasında gösterilen vergi oranları 

makul düzeyde belirlenmeli, vergi ödeme konusundaki müşevvikleri arttırmak 

amacıyla ceza oranları arttırılmalı, vergi idaresinin kapasitesi güçlendirilmelidir. 



 
 

Bireylerin resmi ekonomideki maliyetlerini arttırarak kayıt dışı ekonomide faaliyet 

göstermelerine neden olan aşırı düzenlemeler yerine ekonomi politikasının farklı 

amaçlarıyla uyum halinde olan ekonominin dinamizmine zarar vermeyecek yerinde 

düzenlemeler uygulanmalıdır. Diğer taraftan, yolsuzluk, devlet-vatandaş ilişkisi, 

vergi ahlakı, bireylerin eğitim düzeyi de bugünden yarına değiştirilemeyecek kayıt 

dışı ekonomi oranını etkileyen diğer önemli faktörlerdir. Dolayısıyla, kayıt dışı 

ekonomi ile mücadelede  uygulamaya konacak politika paketi iktisadi, mali ve 

kurumsal pek çok faktörü içermeli, özel sektör ile birlikte oluşturulmalı, söz konusu 

politika paketinin farklı alanlarda meydana getireceği etkilerin gerçekleşmesi zaman 

alabileceğinden sonuçları görmede acele etmeden siyasi kararlılık ve özel sektörün 

eşgüdümü ile uygulanmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

EK-1: ÜLKE SINIFLANDIRMASI  

ORTA VE ÜST GELİRLİ ÜLKELER YÜKSEK GELİRLİ OECD ÜLKELERİ 
Cezayir Avustralya 
Arjantin Avusturya 
Belarus Belçika 
Bosna Hersek Kanada 
Botsvana Çek Cumhuriyeti 
Brezilya Danimarka 
Şili Finlandiya 
Kolombiya Fransa 
Kostarika Almanya 
Dominik Cumhuriyeti Yunanistan 
Fiji İzlanda  
Macaristan İrlanda 
Jamaika İtalya 
Kazakistan Kore 
Lübnan Japonya 
Libya Lüksemburg 
Litvanya Hollanda 
Makedonya Yeni Zelanda 
Mauritus Norveç 
Meksika Portekiz 
Namibya Slovakya 
Peru İspanya 
Romanya İsveç 
Rusya İsviçre 
Güney Afrika İngiltere 
Surinam ABD 
Türkiye 
Uruguay  
Venezüella 

 



 
 

EK-2:DEĞİŞKENLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

Ke Kayıt dışı ekonominin GSYİH’ye oranı 

Gdpperkbüy Kişi başı gelir büyüme hızı 

Enf Enflasyon oranı 

İş İşsizlik Oranı 

tar_gdp Tarım sektörünün GSYİH’deki payı 

hiz_gdp Hizmet sektörünün GSYİH’deki payı 

ticaret_ö Ticaret özgürlüğü endeksi 

h_gdp Hükümet harcamalarının GSYİH’ye oranı 

Düzka Düzenleyici çerçevenin kalitesi endeksi 

Demhes Algılanan demokrasi ve hesapverebilirlik endeksi 

Kontyol Yolsuzluk kontrolü endeksi 

Zaman Vergiye ilişkin işlemlerde harcanan zaman 

 

 

 

 



 
 

EK-3: KOVARYANS MATRİSİ 

 

 

 

 ke hiz_gdp tar_gdp enf iş h_gdp demhes markver marbver ekon pidoks gdpperkbüy 

ke 1.0000            
Hiz_gdp -0.5184   1.0000           
Tar_gdp   0.6766   -0.5895    1.0000          
enf 0.4113   -0.4647    0.4874    1.0000         
iş 0.3048   -0.2483    0.2857    0.3379    1.0000        
H_gdp -0.3785   0.5306   -0.4373   -0.2511   -0.0699   1.0000       
demhes -0.8105   0.6064   -0.6743   -0.6280   -0.3710   0.5021    1.0000      
markver 0.0045    0.3269   -0.1383   -0.0538   0.3078    0.0660   -0.0263 1.0000     
marbver 0.5134    0.4449   -0.5023   -0.4571   -0.1785   0.4437    0.5816 0.2755    1.0000    
ekon -0.1446   0.1447   -0.2008   -0.1716   -0.2593   -0.0086   0.1881 -0.2154   -0.0743    1.0000   
pidoks -0.7289   0.5720   -0.7266   -0.5463   -0.4567   0.5378    0.7560 0.0318    0.5021    0.3348    1.0000  
gdpperkbüy -0.7706   0.6425   -0.7865   -0.5750   -0.5619   0.4739    0.8121 0.0268    0.5664    0.2212    0.8640    1.0000 
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ÖZET 

 

Kayıt dışı ekonomi; tanımı nedenleri ve göstergeleriyle birlikte bir bütün 

olarak değerlendirilmesi gereken, önceleri daha çok gelişmekte olan ülkeler 

bağlamında tartışılırken, bugün gelişmiş ülkelerde de önemli boyutlara ulaşmış 

olan bir kavramdır. Vergi, sosyal güvenlik primi gibi gibi mali yükleri 

ödemekten ve emek piyasasına ilişkin düzenlemelerle idari prosedürlere 

uymaktan kaçınmak amacıyla yasal mal ve hizmetlerin kamu otoritelerinden 

gizlenmesi olarak tanımlanabilecek kayıt dışı ekonomi vergi gelirlerini 

azaltarak kamusal mal ve hizmet arzını sınırlamakta, bütçe açıklarına neden 

olmakta, kayıtlı ekonomide çalışanlar aleyhine haksız rekabete yol açmakta, 

maliye ve para politikalarının etkinliğini azaltmaktadır.  

 

Kayıt dışı ekonomi ile mücadelede uygulanacak politikaların başarısını 

arttırabilmek için kayıt dışı ekonomiye etki eden faktörlerin belirlenmesi önem 

taşımaktadır. İlgili literatür ve çalışmada gerçekleştirilen panel veri analizi 

dikkate alındığında, enflasyon, ekonomik özgürlük ve hükümet harcamalarının 

kayıt dışı ekonomi üzerindeki etkisi belirsizdir. Kişi başı gelir büyüme hızı, 

tarımın ekonomideki payı, marjinal en yüksek kurumlar vergisi oranı, 

demokrasi ve hesap verebilirlik arttıkça kayıt dışı ekonomi artarken; işsizlik, 

hizmet sektörünün ekonomideki payı, piyasa dostu kurumsal yapı endeksi 

arttıkça kayıt dışı ekonomi azalmaktadır.  

 



 
 

Kayıt dışı ekonomi çok sayıdaki motivasyonun oluşturduğu bir yapı 

olduğu için kayıt dışı ekonomi ile gerçekleştirilecek mücadele de çok boyutlu 

olmalıdır. Kayıt dışı ekonomi ile mücadelede uygulanacak tek yönlü bir 

politikanın başarısızlıkla sonuçlanma ihtimali yüksek olacaktır. Bu çerçevede, 

kamu tercihi teorisinin ileri sürdüğü “devlet başarısızlığı”nın kayıt dışı 

ekonomiye yol açtığı görüşü ve bu noktadan hareketle devletin ekonomideki 

rolünün azaltılması yönünde uygulanacak politikalar, salt deregüleasyon, ya da 

devletin kayıt dışı ekonomiyi azaltmak için “aşırı müdahaleci” politikaları kayıt 

dışı ekonomiyi azaltmada çözüm olarak görünmemektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Kayıt Dışı Ekonomi, Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri, 

Yapısalcı Yaklaşım, Kamu Tercihi Teorisi, Kurumsal İktisat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ABSTRACT 

 

Shadow economy is a concept that needs to be evaluated as a whole by its 

definition, reasons and indicators, and while it was a concept which was 

previously discussed mostly within the context of developing countries, now it 

becomes a concept that has gained significant importance in developed 

countries. Shadow economy that could be defined as hiding the legal goods and 

services from public authorities in order  to avoid from paying financial 

burdens such as tax, social security premium and to avoid from obeying the 

administrative procedures related to the labor market limits the demand for 

public goods and services by decreasing tax incomes, results in budget deficits, 

leads to unfair competition against those who works under registered economy, 

decreases the effectiveness of financial and monetary policies.  

 

Determining the factors that affect the shadow economy is important in 

order to increase the success of policies to be implemented in the struggle with 

shadow economy. When the panel data analysis performed in relevant literature 

and study is taken into consideration, the effect of inflation, economic freedom 

and government spending on shadow economy is indefinite. While the income 

growth rate per capita, the share of agriculture on economy, the highest rate of 

marginal corporate tax, democracy and accountability increase, as the 

unemployment, the share of service sector on economy, market friendly 

corporate structure index increase, the shadow economy decreases.  



 
 

Since the shadow economy is a structure that is formed by many 

motivations, the struggle against shadow economy must also be multi – 

dimensional. The possibility of unilateral policy that would be implemented in 

the struggle against shadow economy to result in fail is high. Within this 

framework, the view put forward by public choice theory stating that “state 

failure” leads to shadow economy, and from this point of view policies to be 

implemented in order to decrease the role of state on economy, absolute 

deregulation, or policies of the state for decreasing the rate of shadow economy 

are not considered as solutions to decrease the rate of shadow economy.  

 

Key Words: Shadow Economy, Reasons of Shadow Economy, Structural 

Approach, Public choice theory, Institutional Economics.  

 

 
 


