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ÖZET 

 
Bir ülkede toplumsal huzuru ve barışı tesis edebilmenin yollarından birisi, elde edilen gelirin toplumun 

çeşitli kesimleri arasında adil bir şekilde dağıtılmasıdır. Gelirin adil dağıtımı, devletlerin aktif bir rol 

üstlenmesine bağlıdır. Günümüzde ülke ekonomilerinin karşı karşıya kaldıkları en önemli sorunların 
başında gelir dağılımı eşitsizliği ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele gelmektedir. Gelir dağılımı 

eşitsizliği konusu, ekonomik, sosyal ve siyasal etkileri bakımından her zaman güncelliğini korumakta 

ve politikacıların çözüm bulmak amacıyla üzerinde en fazla zaman ayırdığı konular arasında 
gelmektedir. Diğer taraftan kayıt dışı ekonomi konusu, başta gelişmiş ülkeler olmak üzere tüm 

dünyada çeşitli etkileri bakımından tartışılmakta ve gündemde yer almaktadır. Özellikle Türkiye gibi 

gelişmekte olan ülke ekonomilerinde kayıt dışının ciddi boyutlarda olduğu iddia edilmektedir. Bu 

kapsamda araştırmanın amacı, Türkiye ekonomisinde kayıt dışı ekonomi ile gelir dağılımı eşitsizliği 
arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Bu çalışmada, Türkiye’de 1991-2015 dönemi için kayıt dışı 

ekonomi ve gelir dağılımı eşitsizliği arasındaki ilişki Toda-Yamamoto nedensellik testi ile 

incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgular, Türkiye’de gelir dağılımı eşitsizliğinden kayıt dışı 
ekonomiye doğru nedenselliğin olmadığını ancak kayıt dışı ekonomiden gelir dağılımı eşitsizliğine 

doğru nedenselliğin olduğunu göstermektedir. 
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ABSTRACT 

 

One of the ways to establish social peace and tranquility in a country is to distribute the income 

obtained fairly among various segments of the society. Fair distribution of income depends on the 

active role of states. Today, one of the most important problems faced by the country's economies is 

the inequality of income distribution and the fight against the informal economy. The issue of income 

inequality is always up-to-date in terms of its economic, social and political effects and is among the 

issues that politicians spend the most time on in order to find a solution. On the other hand, the issue 

of informal economy is discussed and placed on the agenda in terms of various effects all over the 

world, especially in developed countries. It is claimed that the informal economy is at a serious level, 

especially in the economies of developing countries such as Turkey. In this context, the aim of the 

research is to determine the relationship between the informal economy and income distribution 

inequality in the Turkish economy. In this study, the relationship between the informal economy and 

income distribution inequality for the period of 1991-2015 in Turkey was examined using the Toda-

Yamamoto causality test. The findings obtained from the study show that there is no causality from 

income inequality to informal economy, but there is causality from informal economy to income 

distribution inequality in Turkey. 
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