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ÖZET
KAYIT DIŞI EKONOMİ VE TÜRKİYE’DE VERGİ HARİTASI PROJESİ
EREN ALTIN
Ülkelerin en önemli gelir kaynağını vergiler oluşturmaktadır ve bu vergilerin adaletli bir şekilde
halktan toplanması vergi kaçakçılığı ve vergiden kaçınma gibi birey davranışlarını etkilemektedir. Bu
yüzden kayıt dışı ekonomi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için ekonominin içinde önemli bir etken
olmaktadır.
Uluslararası alanda, kayıt dışı ekonomi rakamları iç ve dış piyasalarda ülkenin yatırım
yapılabilirliğini ve kredi derecelendirmelerini ölçmede önemli bir göstergedir. Bu gösterge ülkeye
yabancı sermaye girişinde temsil etmektedir.
Bu yüksek lisans tezinde Türkiye’de ki ve Dünya’daki kayıt dışı ekonomi rakamlarının
değerlendirilmesi yapılacak, ülkenin kayıt dışı ekonomi rakamlarının sektörel bazda değerlendirilecek,
vergi denetim teknikleri ve kayıt dışı ekonomiyi önlenmesi için Maliye Bakanlığı bünyesinde alınması
gereken önlemler değerlendirilecek ve kayıt dışılığın önüne geçilmesi için vergi haritası projesi ile
çözüm önerileri sunulmaya çalışılacaktır.
Çözüm önerisi olan proje, gelir vergisi, kurumlar vergisi ve gayrimenkul sermaye iratlarında kayıt
dışılığın önünce geçilmesi ve vergi denetim elemanlarının inceleme ve denetimlerini daha etkin hale
getirilmesi için mevcut mevzuatın eksikleri değerlendirecek ve daha etkin denetimlerin yapılması için
teknik gereksinimlerine ilişkin çözüm önerisi sunulacaktır.
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ABSTRACT
SHADOW ECONOMY AND TAX MAP PROJECT IN TURKEY
EREN ALTIN
Taxes constitute the most important income source of countries and taxes collected from the public
in fair manner affect tax evasion and tax avoidance in an individual behavior. Therefore, the informal
economy is being an important factor for both developed and developing countries’ economies.
In the international arena, the informal economy ratios are an indicator to evaluate the internal and
external markets for feasibility of investment and credit rating of the country. And also this indicator is
represented for the entry of foreign capital property bears.
This master thesis figures to be assessed the informal economy in Turkey and in the world, Turkey’s
informal economy figures on a sectorial basis, a tax audit techniques and the informal economy for the
prevention of the Ministry of Finance on the measures to be taken will be evaluated and informality, and
also the tax map project to be presented with solutions.
The map project will represent proposed solutions for the informality of income taxes, corporation
taxes, real estate capital revenues; for the activation of proper tax auditors, proper techniques for review
and investigations of shortcomings of existing legislations.
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