MaliHizmetlerDerneŒi
YaynNo:7




KAYITDIbI7ST7HDAMVENEDENOLDU)UMAL7
KAYIPLARINBÜTÇEÜZER7NDEK7ETK7LER7:TÜRK7YE
ÖRNE)7






ErkanKARAARSLAN
MaliyeBakanlŒMuhasebatBaƔkontrolörüve
SGKPrimsizÖdemelerGenelMüdürlüŒü
KurumsalGeliƔimveOrtakVeriTabanDaireBaƔkan



Kasm–2010
ANKARA

II

Bu kitabn tüm yayn haklar Mali Hizmetler
DerneŒitarafndankorunmuƔtur.





YazarlarnveYayncnnizniolmaksznhiçbiramaçla
çoŒaltlamaz,kopyaedilemez,manyetikortamaaktarlamaz.
MakalelerinsorumluluŒutamamenyazarlarndadr.
YayncHesapBilgileri
MAL7H7ZMETLERDERNE)7HESAPNUMARALARI
GarantiBankasYeniƔehirbubesi








bubeKodu:411HesapNo:6296132
IBANBilgileri:TR090006200041100006296132
PostaÇeki:05625723
Fiyat:18TL

EdinimBilgileri:
www.malihizmet.org





www.erkankaraarslan.org
MaliHizmetlerDerneŒi7lTemsilcilikleri

Tasarm:7vme
03122306701
KapakTasarm:7drisDeniz
Bask:ÜmitOfset 03123842627

III

ÖNSÖZ

Kayt dƔ ekonomi ve kayt dƔ istihdam ülkemizde son derece
yaygn bir sosyoͲekonomik sorundur. Kayt dƔ istihdamn önemi,
özelliklesonyllardanüfusunyaƔlanmasvesosyalgüvenlikaçklarnn
bütçe üzerinde oluƔturduŒu yükün artmasyla birlikte daha çok
gündemegelmiƔvetartƔlrolmuƔtur.
Ülkemizde iƔsizlik, istihdamn yaps, iƔgücü arz ve talebi,
iƔgücünekatlmoranilebirliktekaytdƔistihdamiçiçegeçmiƔacil
çözümbekleyensorunalanlararasndayeralmaktadr.
Ülkemizde kayt dƔ istihdamn büyüklüŒü, bütçe üzerindeki
olumsuzmalietkilerivetoplumsalyaƔamüzerindeyarattŒolumsuz
etkiler acil çözümler gerektirmektedir. Kayt dƔlŒ önleme
konusunda gerekli admlar atlmadŒ takdirde sosyal güvenlik
açklarn finanse eden bir bütçe uygulamas ile saŒlksz bir maliye
politikas yürütülmeye devam edilecektir. Kayt dƔ çalƔmann
nedenleri sanldŒndan çok daha fazla ve daha karmaƔk olup söz
konusunedenlerbirbirinietkilemektevebirliktegerçekleƔmektedir.
Bu nedenle de kayt dƔ istihdamn genelde tek bir nedeni yoktur.
Dolaysyla sorunun çözümü de nedenleri orannda karƔktr. Kayt
dƔ çalƔmann önlenebilmesi için, öncelikle toplum yaps, gelir
daŒlm, sosyal yardm sistemi ve kamu harcamalarnn
derinlemesineanalizedilmesibirgereklilikolarakortayaçkmaktadr.
7stihdam ve üretimin geniƔlemesi, sosyal güvenliŒin
yaygnlaƔmas, saŒlk ve sosyal güvenlik hizmetlerinin belli bir
standarda kavuƔturulmas, sosyal güvenlik kurumlar ve devlet
maliyesindekimalikrizlerinortadankalkmasdoŒrultusundadevletin
bütünkurumvekuruluƔlarnnbirlikteliŒiyoluylakaytdƔistihdamla
mücadeleedilmesikaçnlmazdr.
Ülkemizde bir sorun yumaŒ haline gelmiƔ olan kayt dƔ
istihdamkonusunu,ilkveskolarakgündemegetirenlerdenbiriolan
vesononbeƔyldrbirçokkonudakatklarnaldŒmdeŒerlihocam
Sayn Prof. Dr. bükrü KIZILOT’a bu çalƔmadaki rehberliŒi için
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teƔekkürü borç bilirim. Ayrca akademik olarak bu çalƔmaya katk
sunanhocalarm,saynProfDr.T.MuratÖZDEN’e,saynProf.Dr.Aziz
KONUKMAN’a, sayn Doç. Dr. H. Hakan YILMAZ’a, en içten
Ɣükranlarm sunuyorum. Ayrca çalƔma sürecindeki destekleri için
baƔta eƔim Selma KARAARSLAN olmak üzere tüm aileme ve SGK
Kurumsal GeliƔim ve Ortak Veri Taban Dairemin personeline de
teƔekkürederim.
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G7R7b

Günümüz ekonomilerinin önemli sorunlarndan birisi olan kayt
dƔekonomiveistihdam,nedenleri,sonuçlarveiƔleyiƔibakmndan
karmaƔk bir kavram olarak karƔmza çkmaktadr. Bu nedenle kayt
dƔekonomivekaytdƔistihdamnkaytaltnaalnmastümülkeler
için çözümlenmesi gereken ciddi bir sorundur. Bunun giderilmesi
hükümetlerin uyguladklar ekonomik ve sosyal politikalarn baƔar
kazanmasndaetkinbirroloynamaktadr.
KaytdƔekonomiveistihdamortayaçkaransebeplerülkeden
ülkeye farkllk göstermektedir. Bu nedenle, kayt dƔlŒa yol açan
faktörlerinnelerolduŒuiyibelirlenmelidir.Ayrca,kaytdƔekonomi
istatistiki verilerin güvenilirliŒini azaltmaktadr. Bu eksik ve yanlƔ
göstergeler dikkate alnarak oluƔturulan ekonomik ve sosyal
politikalarnhayatageçirilmesibaƔarszlklasonuçlanmaktadr.
Sosyal güvenlik sisteminin, nüfusun yaƔ ortalamas çok yüksek
olmadŒhalde,bugünkarƔlaƔtŒsorunlargelecekiçintümtoplumu
endiƔelendirmesi gereken bir husustur. Sosyal güvenlik sisteminin
karƔlaƔtŒfinansmankrizi,kamufinansmanüzerindeciddibirbask
yaratmaya baƔlamƔ ve merkezi hükümet bütçesinden sosyal
güvenliŒe yaplan transferler borç faizi ödemelerini de geçerek
bütçenin en önemli kalemi haline gelmiƔtir. Bu doŒrultuda, sosyal
güvenlik sisteminin bizzat kendisi, Türk ekonomisinde istikrarszlk
yaratanbirolguhalinialmƔtr.
Türkiye’de1980’liyllarnsonlarndanitibarenkaytdƔekonomi
ve kayt dƔ istihdamn  katlanarak artmƔ olduŒu söylenebilir. Basit
parasal oran yöntemiyle ülkemizde kayt dƔekonominin 1991Ͳ2009
devresindeki ortalamasyüzde64.4 olup, vergi inceleme sonuçlarna
görebelirlenenortalamaiseyaklaƔkyüzde65’tir.Avrupaülkeleriile
karƔlaƔtrldŒnda bu oranlarn ülkemiz açsndan oldukça yüksek
olduŒugörülmektedir.
Kayt dƔ ekonominin en önemli boyutlarndan birini ise kayt
dƔ istihdam oluƔturmaktadr. Bugün ücretli olarak çalƔanlarn
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yaklaƔk yüzde 55’inin kayt dƔ çalƔtŒ tahmin edilmektedir.
ÇalƔanlarn yüzde 45’i ise çalƔmalar dolaysyla sosyal güvenlik
kurumlarnahiçbildirilmemektedir.
7Ɣsizlik,gelirdaŒlmndakibozukluk,yoksulluk,istihdamnyaps,
formel sektörde yaƔanan daralma, iƔgücü arznda yaƔanan
dalgalanma, ekonomik krizler ve küreselleƔme iç içe geçerek ve
birbirlerini etkileyerek kayt dƔ istihdama ve kayt dƔ ekonomiye
nedenolmaktadr.
Türkiye’de çok önemli bir kayt dƔlk nedeni olan ve bu gözle
pek deŒerlendirilmeyen mevcut sosyal yardm sistemindeki sorunlar
ve sosyal yardm için geliƔtirilen standartlar da bizatihi kayt dƔ
istihdamanedenolmaktadr.
Ülkemizde, iƔçi ve iƔverenlerde sosyal güvenlik bilincinin
yerleƔmemiƔ olmas ve sosyal güvenlik sistemimizdeki yanlƔ
uygulamalar fertlerin sosyal sigorta kuruluƔlarna olan güvenlerini
sarsmƔtr. Ayrca, sosyal güvenliŒin finansmanna devlet katksnn
olmamasiƔçiveiƔverenlerüzerindekimaliyüküartrmaktadr.Bütün
bunlara, iƔletmelerin küçük ve kurumsallaƔamamƔ olmas ile
ürettikleri ürünlerin markalaƔamamƔ, rekabete dayanksz olmas;
göç, nüfus artƔ ve çarpk kentleƔme gibi etkiler eklendiŒinde;
sigortal çalƔandan fazla kayt dƔ çalƔan yüksek bir nüfus ortaya
çkmaktadr.
BirülkeningeliƔmevekalknmasnnenönemligöstergesisosyal
güvenliŒin yaygnlŒ ve sisteme dahil olan fertlere saŒladŒ
olanaklardr.BirçokülkedeiƔverenlerinveçalƔanlarnyanndadevlet
de sosyal güvenliŒin finansmanna önemli oranda katkda
bulunduŒundan,sosyalgüvenlikkesintileriiƔçiveiƔverenlerüzerinde
fazla mali külfet oluƔturmaz. Sosyal güvenlik kuruluƔlar finansman
sorunlarn çözümledikleri için sisteme dahil olan üyelerine daha iyi
olanaklar saŒlar ve bu baŒlamda iƔverenler ile sigortallarn sosyal
güvenlik kuruluƔlarna güveni artar. Türkiye’de, sosyal güvenlik
bilincinin yerleƔmemiƔ olmas ve sosyal sigorta sistemindeki tüm
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yükümlülüklerin iƔverenlere yüklenmiƔ olmas, sistemin suiistimalini
kaçnlmazklmƔtr.
BuçalƔmaüçanabölümdenoluƔmaktadr.“KaytDƔ7stihdam”
baƔlŒn taƔyan birinci bölümde kayt dƔ ekonomi ve kayt dƔ
istihdamkavramlarvurgulandktansonrakaytdƔistihdamƔekilleri
vekaytdƔistihdamnnedenleridetaylbirƔekildeelealnmƔtr.Bu
bölümde ayrca kayt dƔ istihdamda dünya ve AB ülkelerindeki
mevcut durumla kayt dƔ istihdamn büyüklüŒü de
vurgulanmaktadr. “Kayt DƔ 7stihdamn Neden OlduŒu Mali
Kayplarn Bütçe Üzerindeki Etkileri” baƔlŒn taƔyan ikinci bölümde
kayt dƔ istihdamn sonuçlar açsndan bir bakƔ açs geliƔtirerek
kaytdƔistihdamnolumluveolumsuzsonuçlarortayakonulmuƔve
sonrasndabütçeüzerindekiyüküanalizedilmeyeçalƔlmƔtr.
Son bölümde ise kayt dƔ istihdamla ilgili sorun alanlar ve
bunlara iliƔkin çözüm önerileri ve stratejileri daha somut ve spesifik
olarakortayakonulmayaçalƔlmƔtr.
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B7R7NC7BÖLÜM
KAYITDIbI7ST7HDAM

I.KAYITDIbIEKONOM7

A.KaytDƔEkonomininTanmveKapsam

Günümüz ekonomilerinin önemli sorunlarndan birisi olan kayt
dƔekonomi,nedenleri,sonuçlarveiƔleyiƔibakmndankarmaƔkve
çokyönlüdür.
Kayt dƔ ekonomi, bilinen istatistik yöntemlerle tahmin
edilemeyenvegayrisafimillihasla(GSMH)hesaplarneldeetmede
kullanlamayan,yasalarçerçevesindeyadayasalaraaykrolarakelde
edilen ve ilgili kurum ve kuruluƔlarn tamamen veya ksmen bilgisi
dƔnda braklan, kamu adna bir gelir tahakkukuna yol açan
ekonomikvemalifaaliyetlerintümüdür.1
Kayt dƔlk denildiŒinde, sadece çalnmƔmal ya da uyuƔturucu
ticareti, kumar, kara para, sahtecilik ya da vergi kaçrmak amacyla
muhasebe kaytlarnda yer almayan ve Maliye’den gizlenen iƔlemler
Ɣeklindeki yasal olmayan faaliyetler deŒil, ayn zamanda piyasaya
çkmayan ve örneŒin evlerde aile fertleri ya da yaknlarnca
gerçekleƔtirilengelirgetiricifaaliyetler,ikinciiƔyapma,malvehizmet
takaslar, çeƔitli adlar altnda çalƔanlara yaplan ancak vergiye tabi
tutulmayanödemelergibiyasalfaaliyetlerdeanlaƔlmaldr.2
Kayt dƔ ekonomi kavram çok geniƔ bir kavram olup baz
kaynaklarda yer alan illegal ekonomi, suç ekonomisi, kara ekonomi,
enformelekonomi,yeraltekonomisi,karaborsaekonomisi,vergidƔ
1

 Ahmet Burçin Yereli, OŒuz Karadeniz, Kayt DƔ 7stihdam, Ankara, Odak Yayn
veDaŒtm,2004,s.7.
2
 bükrü Kzlot, bafak Ertan Çomakl, “Vergi Kayp ve Kaçaklar ve KaytdƔ
Ekonomi 7liƔkisi ve Boyutlarnn Mevzuat Açsndan DeŒerlendirilmesi”, 19.
TürkiyeMaliyeSempozyumu,Mays,2004,s.1.
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ekonomi vb. gibi tanmlamalarn tümünü kapsamaktadr.3 Kayt dƔ
ekonomi tanm içerisinde ekonomik faaliyetlerin gizliliŒi belirtilmek
isteniyorsa, “gölge ekonomi”, “gizli ekonomi”, “sakl ekonomi”, “yer
alt ekonomisi”, “alacakaranlk ekonomisi”; faaliyetlerin yasadƔlŒ
belirtilmek isteniyorsa “kara ekonomi”, “gri ekonomi”, “illegal
ekonomi” veya “yasadƔ ekonomi”; faaliyetlerin devletin bilgisi
dƔnda tutuluyor olmas belirtilmek isteniyorsa “gayri resmi
ekonomi”, “resmi olmayan ekonomi”, “enformel ekonomi” veya
“kaytdƔekonomi”vesonolarakfaaliyetinönemsizolmassebebiyle
GSMH kaytlarnda tutulmayƔ belirtilmek isteniyorsa “marjinal
ekonomi”, “ikinci ekonomi”, “ikincil ekonomi” gibi ifadeler
kullanlmaktadr.4
Kayt dƔ ekonomi kapsam olarak; yeralt dünyasndaki kiƔilerin
ekonomik faaliyetlerinden, yasal fakat bir iƔverene baŒl olmayan
iƔlerde çalƔanlardan, faaliyetleri kayt altnda olmasna raŒmen
bunlarn bir ksmn gizleyenlerden meydana gelmektedir. Kayt dƔ
ekonomi insanlarn sadece gelirlerini deŒil diŒer faaliyetlerini de
gizlediklerini göstermektedir. Kayt dƔ ekonomi devletin yetkili
organlarnn bilgisi dƔnda ortaya çkan her türlü ekonomik iƔlemleri
kapsadŒndansnrlarnçizmekçokkolaydeŒildir.
Kayt dƔ ekonomi, milli gelir hesaplamalarna girmeyen
ekonomikfaaliyetlerintamamnkapsadŒndan,sadecevergiileilgili
yasalarn ihlal edilmesinden deŒil, vergi ile birlikte tüm ekonomik
faaliyetleri düzenleyen yasalarn ihlal edilmesinden meydana
gelmektedir. Bu nedenle kayt altnda olmayan faaliyetlerin
vergilendirilmesimümkünolmamaktadr.Ekonomikfaaliyetalannda
yasalyükümlülükleriniyerinegetirmemekiçinfaaliyetlerinigizlitutan
ƔahsvekurumlarvarsakaytdƔekonomisözkonusudur.Bunedenle
kayt dƔ ekonomiyi, kamu otoritelerinin denetimi dƔnda meydana
gelenhertürlüekonomikiƔlemvefaaliyetolarakdatanmlayabiliriz.
3

YakupSüngü,“KaytDƔ7stihdamnMaliEtkileri”,YaynlanmamƔTez,2004,s.3.
 Veysi SeviŒ, “Resmi BakƔ Açsyla KaytdƔ Ekonomi”, YaklaƔm Dergisi, Say
199,Temmuz,2009,s.193.
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Kaynak:TurgutGümüƔ,DƔsallkveKaytdƔEkonomiKavramna7liƔkinBir
DeŒerlendirme”GaziÜniversitesi7ktisadive7dariBilimlerFakültesiDergisi,Mart
2000,Ankara,Say:3,s.63.

Bir numaral tablodan anlaƔlacaŒ üzere kayt dƔ ekonomi
kelimesi daha çok resmiyet dƔlk anlamna gelmekte iken; yer alt,
alacakaranlk, kara ekonomi gibi kelimeler yasa dƔ faaliyetler
anlamna gelmektedir. 7kincil ekonomi, marjinal ekonomi gibi
kavramlar ise resmi dƔlŒn yannda önemsiz iƔleri anlatmak için
kullanlmaktadr. Sakl, gri, gölge ekonomisi faaliyetleri ise genellikle
gizlivesaklekonomikfaaliyetlerianlatmadatercihedilmektedir.
Özellikle geliƔmekte olan ülkelerde iƔgücü iki farkl grupta
istihdam edilmektedir. Birinci grubu genellikle organize olmuƔ
sektörde çalƔanlar oluƔturmaktadr. Bunlar genelde kurumsallaƔmƔ
sektör ya da formel sektör olarak adlandrlmaktadr. 7kinci grup ise
genelliklekentegöçetmiƔ,hemeniƔbulamamƔ,gündelikçivegeçici
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olarakçalƔanvasfsziƔgücüilehizmetlerkesimindeazbirsermayeile
veya hiçbir sermayeye ihtiyaç duymakszn kendi iƔini yaparak gelir
saŒlayan kiƔilerden oluƔmaktadr. Bu sektöre de kurumsallaƔmamƔ
sektöryadaenformelsektöradnalmaktadr.5
Kayt dƔ sektör, enformel sektöre göre daha geniƔ bir
kavramdr. Kayt dƔ ekonomik faaliyetler; vergi kaçakçlŒ, faturasz
alƔveriƔ, haksz yere muafiyet ya da indirim ve sübvansiyonlardan
yararlanma, sigortasz iƔçi çalƔtrma, kaçakçlk, uyuƔturucu ticareti,
falclk, hayat kadnlŒ, rüƔvet, özel harcamalarn firma harcamalar
gibi göstermek, yanlƔ ve saptrc beyan ve davranƔlarla müƔteriyi
aldatmagibiyasayaaykrfaaliyetlerolabileceŒigibikomƔuyayardm,
çocuk bakclŒ, ev iƔlerinin yaplmas gibi yasalara aykr olmayan
faaliyetleridekapsamaktadr.6
Bir faaliyetin kayt dƔ ekonomik faaliyet çerçevesinde
saylabilmesiiçin;
1. Yasalarauygunolmamas,
2. Ahlakikriterlereuymamas,
3. 7statistikselolarakölçülememesi,
4. Faaliyetsonucugelirineldeedilmesi
gerekir.

B.KaytDƔEkonomininNedenleri

Kayt dƔ ekonominin ortaya çkƔ farkl ülkelerde farkl
nedenleredayanmaktadr.GeliƔmiƔekonomilerdekaytdƔekonomi
venedenlerigenelliklevergiselfaktörlerveiƔgücüpiyasasnayönelik
düzenlemeler gibi faktörler tarafndan belirlenirken; geliƔmekte olan
5

Yereli,Karadeniz,a.g.e.,s.11.
 Mehmet Candan, “Kayt DƔ 7stihdam, Yabanc Kaçak 7Ɣçi 7stihdam ve
Toplumumuz Üzerindeki SosyoͲEkonomik Etkileri”, T.C. ÇalƔma ve Sosyal
Güvenlik BakanlŒ Türkiye 7Ɣ Kurumu Genel MüdürlüŒü, 7stihdam ve Meslek
UzmanYardmcsUzmanlkTezi,Ankara2007.s,6
6
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ülkelerdebu faktörlerin yansraekonomiyietkileyennüfusartƔve
kentselgöçgibidemografiketmenlerdedikkatealnmaldr.7
Kayt dƔ ekonomiye yol açan nedenlerin bilinmesi, ekonomi
içindeki paynn asgariye indirilebilmesi açsndan gerekli, etkin ve
tutarltedbirlerinalnabilmesiaçsndanbüyükönemtaƔmaktadr.8
Kayt dƔ ekonominin ortaya çkmasnda ve boyutlarnn
geniƔlemesinde rol oynayan faktörler, toplumun ekonomik, mali ve
sosyal sisteminin özelliklerinin bütünü tarafndan belirlenmektedir.
Kayt dƔ ekonominin, mali, ekonomik, politik, sosyal, psikolojik ve
hukukibirçoknedenibulunmaktadr.9
1. Bir ülkenin sahip olduŒu ekonomik sistem ve buna baŒl
yapsalözelliklerkaytdƔekonomiyietkileyentemelunsurlardandr.
Kayt dƔ ekonominin en önemli nedeni ekonominin geliƔmiƔlik
düzeyinin düƔük olmasdr.10 GeliƔmekte olan ekonomilerde
kurumsallaƔmƔ iƔletmeler sayca azdr. Küçük iƔletmelerin yaygnlŒ
bir taraftan izleme ve denetlemeyi zorlaƔtrrken, diŒer taraftan bu
iƔletmelerin pek çok yasal düzenlemelerin dƔnda kalmalarna yol
açmakta; vergi, iƔ, sosyal güvenlik, muhasebe vb. konularla ilgili
yasalargenelliklebutürküçükiƔletmelerikapsamamaktadr.ÖrneŒin,
tarmvehizmetlersektörü,izlenmevedenetlenmelerininzorolmas
nedeniyle kayt dƔlŒa daha elveriƔli sektörler olarak karƔmza
çkmaktadr.
2. Kayt dƔlŒ etkileyen bir diŒer faktör ülkedeki gelir
daŒlmdr.11 Gelir daŒlmnn kayt dƔ ekonomiyle iliƔkisi, gelirden
düƔük pay alan gruplarn gelirlerini artrmak amacyla kayt dƔ
7

 Kayt DƔ Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Plan (2008 – 2010), T.C.
MaliyeBakanlŒGelir7daresiBaƔkanlŒ,YaynNo:87,2009,s.12.
8
 KaytdƔ Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Plan (2008 – 2010), a.g.e.,
s.12.
9
VuslatUs,KaytdsEkonomiTahminiYöntemÖnerisi:TürkiyeÖrneŒi,Türkiye
EkonomiKurumu,Ankara,2004,s.10.
10
Yereli,Karadeniz,a.g.e.,s.12.
11
 Kayt DƔ 7stihdamla Mücadele (Kadim) Projesi, Kayt DƔ 7stihdam Raporu,
T.C.ÇalƔmaveSosyalGüvenlikBakanlŒ,Ankara,2005,s.2.
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istihdama arz yaratmas durumunda ortaya çkmaktadr. Gelirlerin
yetersizliŒikarƔsnda düƔük gelir grubunda bulunan bireyler yaekiƔ
talebiyle iƔgücü piyasasna çkmakta ya da nitelikleri itibariyle iƔgücü
piyasasna dahil olmayan kadnlar ve hatta eŒitimlerinin aksamas
pahasnaçocuklarbupiyasayadahilolmaktadr.GerekekiƔtalebiyle
piyasaya çkan iƔgücü, gerekse kadn ve çocuklar, üretken istihdam
alanlarnn yetersiz olmas veya konumlarnn zorlamas nedeniyle
büyükölçüdekaytdƔsektördeistihdamƔansaramaktadr.
3. BürokratikformalitelerinfazlalŒdaiƔletmelerinkaytdƔnda
kalmaytercihetmelerinesebepolabilmektedir.
4. Enflasyon nedeniyle gelirlerinde aƔnma meydana gelen
düƔük ve sabit gelirli tüketiciler bu kayplarn gidermek, enflasyon
nedeni ile maliyetlerinde artƔlar meydana gelen üreticiler de,
maliyetlerini azaltmak amacyla kayt dƔ ekonominin deŒiƔik
unsurlarna, özellikle, kayt dƔ istihdama yönelmektedirler. Bu
nedenle enflasyon rakamlarnn yüksek olduŒu ülkelerde kayt dƔ
ekonomikfaaliyetlerinarttŒgözlemlenmektedir.12
5. EkonomikkrizlerinyaƔandŒdönemlerde,iƔsizkitlelerkaytl
ekonomide bulamadklar istihdam imkanlarn kayt dƔ ekonomi
alanlarnda aramaktadrlar. 7Ɣletmeler de krizin olumsuz etkilerini
azaltmak için üretimlerini kayt dƔ alanlarda yaparak ve istihdam
kayt dƔ yollardan saŒlayarak, buna baŒl olarak maliyetlerini
azaltmayaçalƔmaktadrlar.Kriznedeniylekaytlekonomideistihdam
edilmesi zor ya da mümkün olmayan niteliksiz iƔçiler, kayt dƔ
ekonomidedahakolayiƔbulabilmektedirler.KaytdƔndadahadüƔük
ücretlerle çalƔtrlan bu iƔçiler iƔletmelerin üretim maliyetlerini
azaltmaktadrlar.13

12

 Yusuf KldiƔ, “Kayt DƔ Ekonominin Ulusal Uluslar Aras Boyutu ve Çözüm
Önerileri”, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 2,
Say.2,2000,s.11.
13
 KaytdƔ Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Plan (2008 – 2010), a.g.e.,
s.15.
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6. Kayt dƔ ekonomide genel olarak nakit para kullanmnn
dahaçoktercihedildiŒikabuledilmektedir.Faaliyetlerinnakitparave
takas yoluyla yaplmas ödeme delillerini ortadan kaldrmaktadr.
Kredi kart gibi kayt altna almann kolay olduŒu ödeme araçlarna
yönelmekkaytdƔekonomiilemücadeleaçsndanönemlidir.14
7. Ücretten yaplan sigorta pirimi, vergi gibi kesintiler iƔveren
için büyük bir yük oluƔturmaktadr. Bununla birlikte iƔçilerin iƔe
baƔlarken “brüt ücret” üzerinden deŒil, net ücret üzerinden
anlaƔmalar kanunlarn esasen iƔçiyi yükümlü tuttuŒu fakat
ödenmesinde iƔvereni sorumlu saydŒ baz yükümlülüklerin (sigorta
primiiƔçihissesi,zorunlutasarrufiƔçihissesi,gelirvergisivb.)iƔveren
tarafndankatlanlmamasnasebepolmaktadr.
8. Sosyal güvenlik primleri, iƔ ve iƔçi saŒlŒ ile ilgili yasal
düzenlemeler,çevreninkorunmasiçinalnmasgerekenönlemlervb.
iƔverenleriçinmaliyetleriyükselticiniteliktedir.
9. Vergiye karƔ direnç, kayt dƔ ekonominin ortaya çkmasna
nedenolanfaktörlerdenbirdiŒeridir.VergiyekarƔdirençteetkiliolan
faktörlerden biri de vatandaƔlarn devlet harcamalarna bakƔ
açsdr.15Vergiödeyenmükelleflerinüzerindedurduklarkonulardan
biritoplananvergilerinnerelerevenaslharcandŒdr.EŒertoplumda
toplananvergilerinkötüharcandŒnailiƔkingenelbirkanoluƔmuƔsa,
mükellefin vergiye karƔ direnci artmaktadr. Zaman zaman
kamuoyuna da yansyan kamu ihalelerinde yolsuzluk, hayali ihracat,
örtülü ödenek tartƔmalar vatandaƔlarn ödedikleri vergilerin
harcandŒ yerler konusundaki kuƔkularn artrc niteliktedir. Bu tür
geliƔmeler vergi ödemekle yükümlü vatandaƔlarn vergi ödememek
için kayt dƔ sektöre kayma eŒilimlerini artrc bir faktör olarak
ortayaçkmaktadr.

14

 KaytdƔ Ekonomi Özel 7htisas Komisyonu Raporu, T.C. BaƔbakanlk Devlet
PlanlamaTeƔkilat,Ankara,2001,s.20.
15
KldiƔ,a.g.m.,s.12.
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10.Vergi ve sosyal güvenlik aflar da kiƔileri kayt dƔ çalƔmaya
teƔviketmektedir.16
11.Demografik dinamikler iƔsizliŒi ve kayt dƔ istihdam artran
bir nitelik kazanmƔtr. Türkiye’deki hzl nüfus artƔ ve 1950’lerden
itibaren artan köyden kente göçün oluƔturduŒu emek piyasas
özellikleri de kayt dƔ ekonominin geliƔmesinde etkili faktörlerden
biridir. Nüfus artƔ ve göçle birlikte kentlerde biriken büyük ölçüde
niteliksiz iƔgücü, emek sahiplerinin daha az ücretle ve sosyal
güvenceye sahip olmakszn çalƔmaya raz olmas sonucunu
doŒurmaktadr. Hzl nüfus artƔnn sonucu olan genç nüfus fazlalŒ,
bu nüfusun barnma, saŒlk, eŒitim, istihdam vb. ihtiyaçlarnn
karƔlanmas için ülkenin harcamas gereken kaynak miktarn da
artrmaktadr. Ülkemizde nüfus artƔ hznn yüksek olmas, özellikle
hizmetvetarmsektörününyaplargereŒidenetimveizlemezorluŒu
kayt dƔ ekonominin büyüklüŒünü etkilemekte ve nedenlerinden
biriniteƔkiletmektedir.17
12.Hzl nüfus artƔ, kente göç ile meydana gelen iƔsizlik ve
çarpk kentleƔme, mevcut iƔgücü piyasalarnda olumsuzluklara ve
kayt dƔ istihdama neden olmaktadr.  Köyden kente göç ve nüfus
artƔnabaŒlhzlkentleƔmesonucuortayaçkangecekonduolgusu,
kayt dƔ ekonominin geliƔimi açsndan özel bir öneme sahiptir.
Gecekondular önceleri kent yoksullarna yaƔam olanaŒsaŒlamasve
Hazine arazilerine yapldŒndan bireysel çkarlara ters düƔmemesi
nedeniyle yasal olmasa da toplumsal olarak meƔru saylmƔtr. Bu
durum kayt dƔlŒ meƔru gören deŒer yarglarnn yerleƔmesi
açsndandaönemlidir.18

16

Yereli,Karadeniz,a.g.e.,s.12.
 KaytdƔ Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Plan (2008 – 2010), a.g.e.,
s.29.
18
 Fazl Aydn, “KaytdƔ Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Plannn (2008 –
2010)
Vergi
Politikas
Açsndan
DeŒerlendirilmesi”,
(EriƔim)
http://www.vergiplatformu.com/icerik.php?cid=56,10bubat2010,s.1.
17
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13.Kaytl ekonomilerden elde edilen gelirin düƔük olmas
durumundabireylerinekgeliryaratmakamacylaekbiriƔteçalƔmas
durumudakaytdƔlŒartranbirdiŒerunsurdur.
14.1970’li yllarn ikinci yarsndan itibaren pazarlarn daralmas
ve talebin çeƔitlenmesi nedeniyle Ɣiddetlenen rekabet koƔullar
sonucunda ortaya çkan ve üretimde esnekliŒe ve enformasyona
dayal yeniden yaplanma, kayt dƔlŒ artran bir diŒer unsur olarak
ortayaçkmaktadr.19
15.Üretimden pazarlamaya, personel yönetiminden çevre
korumayakadarpekçokalandayaplanyasaldüzenlemeler,iƔverene
getirdiŒimaliyüklerçerçevesindekaytdƔekonomininoluƔmasnda
etkilidir.
Türkiye’de kayt dƔ ekonominin ortaya çkƔ nedenlerine
vergisel bir pencereden baktŒmzda ise aƔaŒdaki sonuçlara
ulaƔabiliriz:
1. Vergi
mevzuatndaki
karmaƔklŒn,
anlaƔlabilirliŒiniveuygulanabilirliŒinizorlaƔtrmas,

kanunlarn

2. VergioranlarnnyüksekliŒi,
3. VergioranlarnnskskdeŒiƔmesiveekvergilerkonulmas,
4. Türkiye’de sermaye birikiminin saŒlanmas ve özel
giriƔimciliŒinoluƔmassürecindealnanbirtakmönlemleryadavergi
muafiyetiveyaistisnasyoluylasaŒlananteƔviklerinetkisi,20
5. DenetiminetkinsizliŒi,
6. DenetimdekoordinasyoneksikliŒi,
7. Mevcutvergicezasisteminincaydrcolmamas,
8. VergikanunlarnuygulamaktaolanbirimlerinetkinsizliŒi,
9. Ekonomikkrizdönemleriharicindevergiaflar,21

19

 Kayt DƔ 7stihdam ve Yabanc Kaçak 7Ɣçi 7stihdam, T.C. ÇalƔma ve Sosyal
GüvenlikBakanlŒ,GenelYaynNo:116,Ankara,2004,s.53.
20
KaytdƔEkonomiÖzel7htisasKomisyonuRaporu,a.g.e.,s.16.
21
 KaytdƔ Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Plan (2008 – 2010), a.g.e.,
s.18.
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10. Bilgilendirici ve yönlendirici muhasebe ve mali müƔavirlik
hizmetlerininyetersizliŒi,


C.KaytDƔEkonomininBüyüklüŒü


Türkiye’de kayt dƔ ekonominin büyüklüŒü konusunda, kayt
dƔlŒn tanm gereŒi, üzerinde uzlaƔlan ortak bir rakam
bulunmamaktadr. Bu büyüklüŒü tahmine yönelik çalƔmalar
birbirlerinden farkl sonuçlar vermektedirler. Kayt dƔ ekonomiyi
ölçmeye yönelik çalƔmalarda kaytl ve kayt dƔ ekonominin
birbiriyle iç içe geçmesi nedeniyle kesin sonuçlar verecek yöntemler
kullanlamamaktavetahminmetotlarndanfaydalanlmaktadr.
TabloͲ2KaytDƔEkonomininBüyüklüŒüile7lgiliTahminler
AraƔtrmac

Ilgn
AltuŒ
Derdiyok
Temel,
bimƔek,
Yazc

Yl

KaytDƔEkonomi
(GSMH’yaOran)

Yöntem

2001

BasitParasalOran

yüzde66,2

1993

BasitParasalOran

yüzde55,3

1992

EkonometrikOran

yüzde47,2

1992

KaytDƔ7stihdamYaklaƔm

yüzde35

1989

VergiYaklaƔm

yüzde46,9

1992

EkonometrikYaklaƔm

yüzde8,1

1992

7ƔlemHacmi

yüzde1,9

1991

VergiYaklaƔm
(Farklvarsaymlarla)

yüzde29,9–16,4



ÇetintaƔ,
Vergil


1992

EkonometrikParasal
Tahmin

yüzde23

2000

EkonometrikParasal
Tahmin

yüzde24,7

Schneider

2001

KarmaYöntem
NakitOran

KasnakoŒlu
Özsoylu

1997
1990



yüzde33,2
yüzde30–61

Ekonometrik

yüzde9–13

7ƔlemHacmi

yüzde31

NakitOran

yüzde11,7

Kaynak: KaytdƔ Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Plan (2008 –
2010),T.C.MaliyeBakanlŒGelir7daresiBaƔkanlŒ,YaynNo87,2009.veFunda
Yurdakul, “Türkiye’de KaytdƔ Ekonomi: Bir Model Denemesi”, Ankara
ÜniversitesiSiyasalBilgilerFakültesiDergisi,63Ͳ4.Say.
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Ülkemizde kayt dƔ ekonomiye yönelik çalƔmalar, bu sorunun
mali boyutunun geliƔmiƔ ekonomilere kyasla hayli yüksek olduŒunu
göstermektedir. Türkiye’de kayt dƔ ekonominin büyüklüŒünü
belirleyebilmek için çeƔitli çalƔmalar yaplmƔtr. Basit parasal oran,
vergiyaklaƔm,ekonometrikyaklaƔm,nakitoran,iƔlemhacmi,inputͲ
output yöntemi, istihdam yaklaƔm, karma yöntem gibi çeƔitli
yöntemlerkullanlarakaynyadafarklyllariçinyaplançalƔmalarda
kaytdƔekonomininGSMH’yaorannnyüzde2ileyüzde70arasnda
deŒiƔtiŒi görülmektedir.22 ÇeƔitli yöntemlere göre yaplan
araƔtrmalarda kayt dƔ ekonominin kaytl ekonomiye oran yüzde
50 civarnda olduŒu genel kabul görmektedir. Ülkemizde 1980’li
yllarn sonundan itibaren kayt dƔ ekonomi ve istihdam katlanarak
artmƔtr. Türkiye’de kayt dƔ ekonominin resmi Gayri Safi Yurtiçi
HaslayaoranyaklaƔkyüzde65'tir.23BuorangeliƔmiƔülkeleregöre
çok yüksektir. Kayt dƔ ekonomi içerisinde kayt dƔ istihdam çok
önemlibiryertutmaktadr.

D.KaytDƔEkonomininSonuçlar

Kayt dƔ ekonomi resmi kaytlara girmediŒinden kaytl
ekonomide belirlenen ekonomik göstergeler (enflasyon, iƔsizlik,
büyüme oranlar ve milli gelir) gerçekte olduŒundan farkl
çkmaktadr. Birçok gösterge milli istatistiklere girmediŒi için
ekonominin durumu hakknda yanlƔ bilgi vermekte ve bu verilere
göre uygulanacak iktisadi ve mali politikalardan beklenen sonuçlar
elde edilememektedir. 7statistiki olarak GSMH, istihdam, fiyatlar gibi
temel göstergelerin kesin olarak belirlenememesi, etkin ve doŒru

22

 KaytdƔ Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Plan (2008 – 2010), a.g.e.,
s.9.
23
 Ylmaz Ilgn, “KaytdƔ Ekonomiyi Tahmin Yöntemleri ve Türkiye’de Durum”,
PlanlamaDergisi,(ÖzelSay,2002),s.151.
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politikalar ile gerekli önlemlerin alnp uygulanamamasna yol
açmaktadr.24
Kayt dƔ ekonominin en önemli sonuçlarndan birisi, devletin
büyük miktarlarda mali kayba uŒramasdr. Çünkü Kayt dƔ faaliyet
gösterenmükelleflerdenvergi,harç,sosyalgüvenlikprimlerigibimali
yükümlülükleralnamamaktaveayrcabukiƔilereçeƔitliadlaraltnda
sosyalyardmlaryaplmaktadr.KaytdƔndakalanlarkamusalmalve
hizmetlerden yaralanmalarna raŒmen, bunun maliyetine
katlanmaktan kurtulmakta, maliyetin tamamen kayt altnda faaliyet
gösteren mükelleflerin üstlenmesine neden olmaktadrlar. Kayt dƔ
ekonomiönemlibütçeaçklarnanedenolmaktabudayüksekkamu
borçstokunanedenolmaktadr.
Kayt dƔ ekonomi büyüdükçe, kaytl ekonomi küçülür ve
devletin gelirleri azalr. Devletin gelirinin azalmas, devletin
görevleriniborçlanarakyapmasanlamnagelirvevergininyeriniborç
alr. Bu durum faiz ve enflasyon oranlarnn artƔn beraberinde
getirir.25
KaytdƔekonomihakszrekabetavantajsaŒlamaktadr.7Ɣçive
iƔverenler, kendileri açsndan dezavantaj olan haksz rekabetten
dolay önemli ölçüde sknt yaƔamaktadrlar. Kayt dƔ ekonomiyi
engelleyici tedbirler alnmazken, zaten ekonomik güçlük içerisinde
bulunan kaytl sektöre ek mükellefiyetler getirilmesi ve kayt dƔ
ekonominin gün geçtikçe büyümesi, kayt içinde yer alan; vergisini,
sigorta primini düzenli ödeyen iƔletmelerin mali yükünü gittikçe
artrmaktadr.
Devletin ekonomiyi kayt altna almaya çalƔmasnn iki temel
amac vardr. Bunlardan birincisi ve en önemlisi kamu harcamalarn
karƔlayabilmek için gelir toplamak, ikincisi de yasa dƔ ekonomik

24

bükrüKzlot,“KaytdƔEkonomiyeBirDokunBinAhDinle”,HürriyetGazetesi,
9Nisan2009.
25
 Osman AltuŒ, “Kayt DƔ Ekonomi ve 7stihdam”, ÖzͲÇelik Sendikas Semineri,
7stanbul,1994,s.36.
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faaliyetlerin önüne geçerek bunlar ortadan kaldrmaktr.26 Kayt dƔ
ekonomi kendini daha çok kamu gelirleri üzerinde gösterir. Devletin
kayt altna alamadŒ ekonomik faaliyetlerden vergi toplayamamas
kamu harcamalarnn finansmannda borçlanma gibi pahal bir yolu
seçmesine neden olacaktr ki; bu da ekonomik programlarn
uygulanmasnda zafiyetler oluƔturacak ve istenilen sonuçlar elde
edilemeyecektir.
Kayt dƔ ekonomi, bir taraftan devletin vergi gelirlerini
aƔndrrken diŒer taraftan da baz kiƔiler vergi dƔ kalmƔ gelir elde
etmiƔolduklarndanvergisinitamödeyenlerleödemeyenlerarasnda
adaletsiz bir durum ortaya çkmasna neden olmaktadr. Vergi
yükündeki adaletsizlik, gelir daŒlmnda da adaletsizliŒe neden
olmaktadr.
Kaytaltndaolmayanistihdamorannnyüksekolmasylabirlikte
kayt dƔ çalƔan nüfus, sosyal güvenlik sistemi kapsamna
alnamamakta,budaiƔhayatndasaŒlkszbirortamnoluƔmasnave
iƔgücüpiyasasnniƔleyiƔininbozulmasnayolaçmaktadr.
ÇalƔanlarn sosyal güvenliŒinin saŒlanamamas durumunda,
iƔyerlerinde gerekli saŒlk tedbirleri alnamadŒndan iƔ kazas veya
meslekhastalŒriskiartmaktadr.AyrcasaŒlkyardmlargereŒigibi
alnamadŒndan saŒlksz bir toplum ortaya çkmaktadr. Bu durum
saŒlkmaliyetlerinidahadaartrarak,sosyalgüvencesiolmayan,yaƔl
ve bakma muhtaç duruma düƔenler için zorunlu olarak devletin
himayesi altnda olmay gerekli klmaktadr. Bunlarn tamam da
devletemaliyetgetirmektedir.
Kayt dƔ ekonomi, sosyal güvenlik kurumlarnn finansal
durumlarn bozmaktadr. Kayt dƔ ekonominin büyük bir hacme
sahip olmas nedeniyle sosyal güvenlik kurumlarnda yeterli fon
toplanamaz ve bu kurumlar finansman zorluklaryla karƔ karƔya
kalrlar.SosyalgüvenlikkurumlarndayeterlimiktardafonbirikmediŒi
durumlarda ise, devlet tarafndan düzenlenmesi gereken düƔük gelir
26

 Kemal KlçdaroŒlu, KaytdƔ Ekonomi ve Bürokraside Yeniden Yaplanma,
TÜRMOBYaynlar,No:33,Ankara,1997,s.7.
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gruplarna sosyal transferler gerçekleƔtirilemez ve bu nedenle düƔük
gelir gruplarnn hayat koƔullar daha da zorlaƔr, gelir daŒlmndaki
eƔitsizlikartarvesosyaladaletolumsuzyöndeetkilenir.
Belgesizvekaytszolmassebebiylemerdivenaltüretim,genel
kabul görmüƔ standartlara uygun olmadŒndan, garanti kapsam
dƔndakalacaktr.Buürünleritüketentüketicilerin,maŒdurolmalar
halinde de tüketicileri korumaya yönelik yasalardan yararlanmalar
mümkünolmayacaktr.
Kayt dƔ çalƔan iƔletmeler mali tablolarn tutarl ve gerçek
verilerle düzenlemedikleri için güvenilir iƔletmeler olarak
adlandrlamayacaŒndan yatrmclar için uygun bir hedef olarak
gösterilemezler.TaƔdklarvergivediŒeryükümlülüklerleilgiliriskler
ve Ɣeffaf olmayan yönetim Ɣekilleri de kurumsallaƔmalarn
engellemektedir.
Kayt dƔlŒn yaygn olmas ve gerekli önlemlerin alnamamas,
yarattŒbütündezavantajlarnedeniylevatandaƔilekamukurumlar
arasndaki güven iliƔkisini zedelemekte, kayt dƔ ekonomi ile
mücadelede toplumsal mutabakat zayflattŒ için daha fazla kayt
dƔlk için zemin oluƔturmaktadr. Kayt dƔ faaliyetlerin artmas,
toplumun ahlaki deŒerlerinin bozulmasna ve yasa dƔ faaliyetlerin
yaygnlaƔmasnanedenolmaktadr.
KaytdƔekonomininolmadŒbirülkede,kamuharcamalarnn
finansmanndaki problemler azalacak, yasa dƔ ekonomik faaliyetler
desözkonusuolamayacaktr.KaytdƔekonomi,farklsistemlereve
geliƔmiƔlik düzeylerine sahip her ülkede karƔlaƔlan bir sorun olarak
karƔmzaçkmaktadr.27


27

 T7SK, “Türkiye’de KaytdƔ Ekonomi ve KaytdƔ 7stihdam Sorunu”, 7Ɣveren
Dergisi,Ankara,bubat2001,s.10.
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II.KAYITDIbI7ST7HDAM

A. 7stihdam

1Ͳ7Ɣgücü

7Ɣgücü,istihdamedilenlerileiƔsizlerinoluƔturduŒunüfustur.Yani
nüfusunçalƔanveiƔarayankesimidir.BellibirdönemdekiiƔgücünün
15 ve daha yukar yaƔ nüfus içindeki oran iƔgücüne katlma orann
vermektedir.NüfusunyaƔyaps,yaƔlnüfusvegençnüfusuntoplam
nüfusa oranlar, okullaƔma oran, gelir düzeyi ve iƔgücü talebi, krsal
ve kentsel bölgelerdeki yerleƔme oranlar iƔgücüne katlma orann
etkilemektedir.28
7ƔgücününyapsnnitelikolarakbelirleyeniseeŒitimdir.EŒitime
yaplan yatrm iƔgücünün niteliŒini artrmakta, bu da verimlilik ve
üretimartƔnsaŒlamaktadr.

2ͲTürkiye’de7ƔgücüDurumu

2009ylitibariyleçalƔmaçaŒndakinüfus51.714.000kiƔidir.Bu
nüfusun25.480.000’iiƔgücünekatlmaktadr.7Ɣgücünekatlmkentte
16.756.000 kiƔi krda ise 8.724.000 kiƔidir. 7Ɣgücüne katlm oran
toplamda bir önceki yla göre yüzde 48,4’den yüzde 49,4’e
yükselmiƔtir.

28

Yereli,Karadeniz,a.g.e.,s.45.
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TabloͲ37ƔgücüDurumu
TÜRK7YE


2008

KENT



2009



2008



2009



KIR
2008

2009

Kurumsalolmayan
nüfus(000)

69724

70542

48349

48747

21375

21
795

15vedahayukar
yaƔtakinüfus(000)

50772

51686

35697

36197

15075

15
489

7Ɣgücü(000)

23805

24748

16063

16585

7742

8163

7stihdam(000)

21194

21277

14010

13839

7184

7438

2611

3471

2053

2746

558

724

7Ɣgücünekatlma
oran(%)

46,9

47,9

45,0

45,8

51,4

52,7

7stihdamoran(%)

41,7

41,2

39,2

38,2

47,7

48,0

7Ɣsizlikoran(%)

11,0

14,0

12,8

16,6

7,2

8,9

TarmdƔiƔsizlik
oran(%)

13,6

17,4

13,1

17,0

15,4

19,1

Gençnüfusta
(1)
iƔsizlikoran (%)

20,5

25,3

22,6

28,2

15,5

18,9

7Ɣgücünedahil
olmayanlar(000)

26967

26938

19634

19611

7332

7326

7Ɣsiz(000)





(1)15Ͳ24yaƔgrubundakinüfus
Not:Rakamlaryuvarlamadandolaytoplamvermeyebilir.

Kaynak:Hanehalk7ƔgücüAraƔtrmas2009YllkSonuçlar,T.C.BaƔbakanlk
Türkiye7statistikKurumu,Say35,Mart2010,(EriƔim)
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=6198,05Mart2010

2009 ylnda istihdam edilenlerin says, bir önceki yla göre 83
bin kiƔi artarak, 21 milyon 277 bin kiƔiye ulaƔmƔtr. 2009 ylnda
istihdam edilenlerin yüzde 24,7'si tarm, yüzde19,4’ü sanayi, yüzde
5,9'uinƔaat,yüzde50'siisehizmetlersektöründedir.Biröncekiylile
karƔlaƔtrldŒnda, tarm sektörünün istihdam edilenler içindeki
paynn 1 puan, hizmetler sektörünün paynn 0,5 puan arttŒ, buna
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karƔlk sanayi sektörünün paynn 1,6 puan azaldŒ, inƔaat
sektörününpaynnisedeŒiƔmediŒigörülmektedir.29
2009ylndaTürkiyegenelindeiƔsizsaysbiröncekiylagöre860
binkiƔiartarak3milyon471binkiƔiyeyükselmiƔtir.7Ɣsizlikoranise3
puanlk artƔ ile yüzde 14 seviyesinde gerçekleƔmiƔtir. Kentsel
yerlerdeiƔsizlikoran3,8puanlkartƔlayüzde16,6,krsalyerlerdeise
1,7puanlkartƔlayüzde8,9olmuƔtur.30
Türkiye'detarmdƔiƔsizlikoranbiröncekiylagöre3,8puanlk
artƔlayüzde17,4seviyesindegerçekleƔmiƔtir.
2009ylndaTürkiyegenelindeiƔgücünekatlmaoran,birönceki
ylagöre1puanlkartƔlayüzde47,9olarakgerçekleƔmiƔtir.31
Türkiye’de iƔgücü ve istihdam orannn düƔük olmasnn
nedenleri,hzlnüfusartƔ,sermayebirikimininyetersizliŒi,iƔgücünün
niteliksizliŒi,meslekeŒitimiileiƔgücüpiyasasarasndakiuyumsuzluk,
hzla deŒiƔen teknoloji ve giderek artan rekabet ortamnda daha
nitelikli iƔgücüne ihtiyaç duyulmas, ücretlerin düƔük olmas ve
çalƔmann alternatif maliyetlerinin yüksekliŒi, aŒr bürokrasi ve
liyakatten uzaklaƔlmƔ olmas, rant ekonomisi, uzun süreli iƔsizlik ve
sosyalyardmlarnçalƔmamayödüllendirmesi,olaraksaylabilir.

3ͲTürkiye’de7stihdambekilleri

Türkiye’de çalƔma hayat içinde yer alanlarn kaytl olmak
zorunda olduklar Sosyal Güvenlik Kurumu ve 506 sayl Kanunun
geçici20.maddesikapsamndadahaziyadebanka,sigorta,reasürans
Ɣirketleri ile oda ve birlik personelinin yer aldŒ, özel sandklar

29

 Hanehalk 7Ɣgücü AraƔtrmas 2009 Yllk Sonuçlar, T.C. BaƔbakanlk Türkiye
7statistik
Kurumu,
Say
35,
Mart
2010,
(EriƔim)
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=6198,05Mart2010.,s.1.
30
Hanehalk7ƔgücüAraƔtrmas2009YllkSonuçlar,a.g.e.,s.2.
31
Hanehalk7ƔgücüAraƔtrmas2009YllkSonuçlar,a.g.e,s.2.
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bulunmaktadr. ÇalƔma hayat içindeki istihdam Ɣekillerine
bakldŒnda5farklistihdamƔeklikarƔmzaçkmaktadr.Bunlar;
ͲÜcretliveyamaaƔlçalƔanlar,
Ͳ7Ɣverenler,
ͲKendihesabnaçalƔanlar,
ͲYevmiyeliçalƔanlar
ͲÜcretsizaileiƔçileridir.

B. KaytDƔ7stihdamnTanm

Kayt dƔ istihdam kavram, ilk defa 1970 ylnda Uluslararas
ÇalƔma Örgütü (ILO)’nun düzenlediŒi Dünya 7stihdam Program
(World Employment Program) kapsamndaki Kenya raporunda
“enformal sektör” olarak kullanlmƔtr.32 Raporda formal (kaytl
sektör) tarafndan karƔlanamayan açk iƔsizliŒin enformal (kaytdƔ)
sektörtarafndanemildiŒivekrsalalandanƔehirleregöçünbeklenen
miktardaaçkiƔsizliŒeyolaçmadŒsaptamasyaplmƔtr.33
OECD,1987ylndagizliistihdamtanmlamayaçalƔmƔtr.Buna
göre gizli istihdam; niteliŒi itibariyle yasal fakat bir veya daha fazla
kurumabildirilmeyenfaaliyetlerolaraktanmlanmƔtr.AyrcaAvrupa
Komisyonu’nun 1998 ylnda çkardŒ raporunda kayt dƔ istihdam,
niteliŒiitibariyleyasalfakatkamukurumlarnabildirilmemiƔherhangi
birücretlifaaliyetolaraktanmlanmƔtr.34Butanmagöresuçsaylan
faaliyetler, ev ekonomisi dâhilinde yürütülen ve düzenleyici çerçeve
içindeyeralmadklariçinkamumakamlarnabeyanedilmekzorunda

32

TuncayGüloŒlu,"TheRealityofInformalEmploymentinTurkey",International
ProgramsVisitingFellowWorkingPapers,CornellUniversity,2005,s.2.
33
GüloŒlu,a.g.m.,s.2.
34
 Sander Mateman, Piet Renooy, "Undeclared Labour In Europe, Towards An
Integrated Approach Of Combatting Undeclared Labour", Regioplan Research
AdviceandInformation2001,s.1.
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olmayan faaliyetler kapsam dƔ braklmƔtr.35 Bu kstlamay biraz
daha geniƔleten tanma göre ücretli faaliyetler yerine verimli
faaliyetler kullanlarak daha gerçekçi bir tanma ulaƔlmaya
çalƔlmƔtr.36
Kayt dƔ istihdam, hem resmi, hem gayri resmi sektörde, hem
de kayt dƔ ekonomik faaliyetlerde kendi adna ya da ücretli olarak
çalƔanvefaaliyetlerikamukaytlarnaveistatistiklereyansmayanve
de istatistiksel olarak tam hesaplanamayan istihdam Ɣekillerinin
bütünüdür.37
Kayt dƔ ekonomide iƔtirakçiler, iƔveren ve iƔçi arasndaki ve
hattasatcilealcarasndakialƔveriƔidüzenlemeamacylayürürlüŒe
konulan yasalara boyun eŒmekten kurtulma imkanna sahiptirler.
KaytdƔistihdamdaeldeedilengelirüzerindenvergi,sosyalgüvenlik
kurumlarna ödenmesi gereken prim ve sosyal amaçl kesintiler
tahakkukettirilememekteveilgilikurumlaraödenmemektedir.38
Formel bir sektörde çalƔmakla birlikte, kaytlara yansmayan
veya yasal olmayan çalƔma biçimleri enformel istihdam olarak
deŒerlendirilmektedir.39 Kayt dƔ ekonominin çalƔma hayatna
yansmas, ilgili sosyal güvenlik yasalarna aykr olarak iƔçi
çalƔtrlmas,kaytdƔistihdamolarakkarƔmzaçkmaktadr.
Kayt dƔ istihdam genel olarak, çalƔanlarn sosyal sigortalar
kurumuna ya hiç bildirilmemeleri ya da çalƔma gün saylar ile
aldklarücretlerineksikbildirilmesiƔeklindetanmlayabiliriz.


35

Mateman,Renooy,a.g.m.,s.1.
Mateman,Renooy,a.g.m.,s.1.
37
Yereli,Karadeniz,a.g.e.,s.45.
38
KaytdƔEkonomiÖzel7htisasKomisyonuRaporu,a.g.e.,s.43.
39
 Nusret Ekin, KaytdƔ Ekonomi Enformel 7stihdam, 7stanbul Ticaret Odas
Yayn,YaynNo:1995/17,7stanbul,1995,s.88.
36
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C. Türkiye’deKaytDƔ7stihdambekilleri

Türkiye’de kayt dƔ istihdama yönelik olarak baƔvurulan
yöntemleribaƔlcaüçanabaƔlktatoplayabiliriz.
x ÇalƔmalarhiçbildirilmeyenler
x ÇalƔmalarücretveyagünolarakeksikbildirilenler
x MevzuatnkaytdƔndabraktŒçalƔmalar
“Türkiye’deki Kayt DƔ 7stihdam bekilleri” BaƔlkl aƔaŒda yer
alan tabloda, kayt dƔ istihdam Ɣekilleri detayl bir Ɣekilde
snflandrlmƔtr.



a.Kendi7radeleriyle
KaytDƔnda
ÇalƔanlar*

a.ÇalƔmalarGün
OlarakEksik
Bildirilenler

a.VergidenMuaf
Tutulanlar

1.ÇalƔmalarHiç
Bildirilmeyenler

2.ÇalƔmalarEksik
Bildirilenler

3.MevzuatnKayt
DƔndaBraktŒ
ÇalƔmalar
b.StandartDƔÇalƔmalar

b.DenemeSüresindeKayt
DƔÇalƔanlar





d.7lk7ƔlerindeKaytl
OlupDiŒerineKaytl
Olmayanlar



AhmetBurçinYereli,OŒuzKaradeniz,KaytDƔ7stihdam,Ankara,OdakYaynveDaŒtm,2004,s.7.
ÇalƔanÇocuklarProjesiRaporu,T.C.ÇalƔmaveSosyalGüvenlikBakanlŒ7ƔTeftiƔKuruluBaƔkanlŒ,Ankara,2000,s.2.
OŒuzKaradeniz,“Türkiye’deYabancKaçak7Ɣçilik”,TürkͲ7Ɣ1999YllŒ,1999,s.416.
OsmanAltuŒ,KaytdƔEkonomi,CemOfsetMatbaaclkSan.A.b.,7stanbul,1994,s.12.
ÖzcanKarabulut,Çocuk7ƔçiliŒineKarƔSendikalMücadele:Türk7ƔModeli,TürkͲ7ƔYayn,YaynNo:224,Ankara,1998,s.23.
ÖzkanBilgili,“DenemeSüresiveSigortallk”,SosyalGüvenlikDünyasDergisi,KasmͲOcak2000,s.36.
bükrüKzlot,“ÇalƔanEmeklilerveTürkiyeGerçeŒi”,HürriyetGazetesi,13Aralk2006.
TahirBaƔtaymaz,6Ͳ15YaƔGrubuBursa’daÇalƔanÇocuklarÜzerineBirAraƔtrma,FriedrichEbertVakfAraƔtrmaSonuçlar,1990,s.14.
YakupSüngü,“KaytDƔ7stihdamnMaliEtkileri”,YaynlanmamƔTez,2004,s.3.
YldrmKoç,Türkiye’deYabancKaçak7Ɣçilik,TÜRKͲ7bYaynlar,YaynNo:26,Ankara,2000,s.1.







c.BirKamuKurumuna
KaytlOlupDiŒerine
KaytlOlmayanlar

b.7ƔverenleriTarafndan
BildirilmeyenÇalƔanlarveya 
ÇalƔmalarBildirilmeyenler


*KendiiradeleriylekaytdƔndaçalƔanlaraƔaŒdakigibibeƔbaƔlktaincelenebilir.

(1)YabancKaçak7Ɣçiler



(2)Çocuk7Ɣçiler




(3)SosyalGüvenlikKurumundanÇeƔitliAdlarlaAylkyadaGelirEldeEdenler

(4)7ƔsizlikGeliriEldeEdenler



(5)SosyalYardmveyaHizmettenYararlananlar

Kaynak:AƔaŒdakikaynaklardanyararlanlaraktarafmzdanhazrlanmƔtr.

KAYITDIbI7ST7HDAMbEK7LLER7

TabloͲ4Türkiye’deKaytDƔ7stihdambekilleri










e.ÇalƔmalar
ÜcretOlarak
EksikBildirilenler
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1ͲÇalƔmalar7lgiliKamu7darelerineHiçBildirilmeyenler

Kayt dƔ istihdamn klasik Ɣekli olan bu türde, çalƔanlarn ilgili
kamu idarelerine hiç bildirilmemesi söz konusudur. 7Ɣyerinde
çalƔanlarn ücret ve gün says olarak deŒil, çalƔmalarnn tamamen
kamu idarelerinin bilgisi dƔnda braklmaktadr. Bu durumda
çalƔanlar tamamen sosyal güvenceden yoksun braklmaktadr.
ÇalƔmalarilgilikamuidarelerinehiçbildirilmeyenleri,kendiiradeleri
ile kayt dƔnda çalƔan ve kamu idarelerine bildirilmeyenler ile
iƔverenleritarafndan çalƔmalarhiçbildirilmeyenlerƔeklindeikiana
baƔlŒaayrarakinceleyebiliriz.

a. Kendi7radeleri7leKaytDƔndaÇalƔanlar

ÇalƔanlar arasndaki baz gruplar, iƔverenleri istese dahi Sosyal
Güvenlik Kurumuna ve/veya vergi dairelerine belirli nedenlerle kayt
olmak istememektedirler. Kaytl olmak istememenin altnda, baz
durumlarda ekonomik hak kayplar, baz durumlarda da, yabanc
kaçakiƔçilerdeolduŒugibi,snrdƔedilmegibidahaönemlisonuçlar
çkmaihtimaligibinedenlerbulunmaktadr.
Kendi iradeleriyle kayt dƔnda çalƔanlar, yabanc kaçak iƔçiler,
çocuk iƔçiler, SGK’dan çeƔitli adlarla aylk ya da gelir elde edenler,
7Ɣsizlik geliri elde edenler ve sosyal yardm veya hizmetten
yararlananlarƔeklindesralayabiliriz.

(1)YabancKaçak7Ɣçiler

Türkiye iƔgücü piyasasnn handikaplarndan biri de yabanc
kaçakiƔçiliktir.Türkiye’debulunupda,mevcutmevzuatagöreoturma
ve çalƔma izni olmadŒ halde, herhangi bir hizmet akdine sahip
olmakszn, bir Ɣekilde kaytl veya kayt dƔ sektörde çalƔma frsat
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bulupiƔgörenyabanclar,kaçakiƔçikonumundabulunmaktadrlar.40
Yabanc kaçak iƔçilik, ülkemize resmi veya gayri resmi yollardan giriƔ
yapp,süreliveyasüresizkalanyabanclarnçalƔmalarnn(gün,ücret
ve kiƔi olarak) veya ikametlerinin ilgili kamu kurum ve kuruluƔlarna
bildirilmemesiniifadeeder.41
21. yüzyla girerken dünyada meydana gelen deŒiƔmeler
ülkelerinekonomik ve sosyal yaplarnetkilemiƔtir. Ülkelerarasgöç
artmƔtr. Türkiye de bu geliƔmelerden etkilenmiƔtir. Çevre ülkelerde
yaƔanan ekonomik ve sosyal deŒiƔim, savaƔlar vb. ülkemize gelen
yabanc saysn arttrmƔtr. Ülkemize genelde ekonomik nedenlerle
gelenyabanclarkaçakolarakçalƔmaktaveçalƔtrlmaktadrlar.
BirülkedehemiƔsizliŒe,hemdeyabanckaçakiƔçiliŒeaynanda
rastlanabilir. ÜlkemizdeyabanciƔçilikkonusuözellikle1963ylndan
sonra Türk iƔçilerinin önce Avrupa ülkelerine, ardndan Libya, Suudi
Arabistan ve Kuveyt gibi ülkelere, daha sonra da Avustralya ve
Rusya’ya gitmeleri ile gündeme gelmiƔtir. Türkiye, özellikle son 40
yllktarihinde“iƔçigöçüveren”ülkeolmuƔtur.42
Türkiye 1980 sonras dƔa açlma sürecine girmiƔ ve bununla
birlikte yabanc iƔgücü ile daha çok karƔlaƔr olmuƔtur. 1991Ͳ1992
yllarndanitibarenTürkiye“iƔçigöçüalan”birülkeolmayabaƔlamƔ
ve ayn dönemde ciddi bir mülteci sorunuyla da karƔlaƔmƔtr. Son
yllarda 7ran, Afganistan, Pakistan, Irak ve baz Afrika ülkelerinden
özellikle Nijerya’dan Türkiye’ye kaçak giriƔ yapanlarn saysnda
artƔlaryaƔanmaktadr.
Sovyet sisteminin çökmesinin ardndan bu ülkelerden de çok
sayda iƔçi, daha yüksek olan ücret seviyesinden yararlanabilmek
amacylaTürkiye’yegelmiƔtir.

40

Yereli,Karadeniz,a.g.e.,s.64.
 OŒuz Karadeniz, “Türkiye’de Yabanc Kaçak 7Ɣçilik”, TürkͲ7Ɣ 1999 YllŒ, 1999,
s.416.
42
YldrmKoç,Türkiye’deYabancKaçak7Ɣçilik,TÜRKͲ7bYaynlar,YaynNo:26,
Ankara,2000,s.1.
41
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Ülkemizde kaçak yaƔayan ve çalƔan yabanclar topluluŒu;
ülkemize giriƔleri yasal, çalƔmas yasa dƔ olanlar; ülkemize giriƔleri
ve bulunmalar tamamen yasa dƔ olanlar; ülkemize yasal yollardan
giriƔyapan,TürkvatandaƔlŒnageçmekiçinmüracaatetmiƔolupda,
cevap bekleyen, ikamet tezkeresiyle oturan Türk soylu yabanclar;
vizeyle giriƔ yapmƔ ve baƔka bir ülkeyegitmek için Türkiye’yi transit
geçiƔamacylakullananvebirsüreTürkiye’dekalpkaçakçalƔanlarve
mülteci olarak Türkiye’de yaƔayan ve çalƔanlar; gibi çeƔitli gruplara
ayrlabilir.43
TabloͲ5 SeçilmiƔ Milliyetlere Göre Gelen ve Giden Yabanc
Ziyaretçiler


2005

2006

2007

2008

TOPLAM

21.124.886

19.819.833

23.340.911

26.336.677

90.622.307

434.991

532.404

642.911

679.445

2.289.751

Almanya–Germany

4.240.122

3.762.469

4.149.805

4.415.525

16.567.921

Avusturya–Austria

486.051

429.708

472.482

520.334

1.908.575

Azerbeycan–Ajzerbaijan

411.652

380.132

434.577

459.593

1.685.954

GelenYabanclarͲ
Foreignersarriving
ABD–USA

Belçika–Belgium
Bulgaristan–Bulgaria

485.758

451.426

542.712

596.442

2.076.338

1.621.704

1.177.903

1.239.667

1.255.343

5.294.617

701.190

657.859

768.167

885.006

3.012.222

Fransa–France
Gürcistan–Georgia

367.339

549.328

630.979

830.184

2.377.830

Hollanda–Netherlands

1.253.885

997.466

1.053.403

1.141.580

4.446.334

7ngiltereͲUnitedKingdom

1.757.843

1.678.845

1.916.130

2.169.924

7.522.742

7ran–Iran

957.245

865.942

1.058.206

1.134.965

4.016.358

7srail–7srael

393.805

362.501

511.435

558.183

1.825.924

7Ɣveç–Sweden

405.956

326.255

338.182

404.092

1.474.485

7talya–Italy

401.852

402.573

514.803

600.261

1.919.489

Romanya–Romania

202.623

245.941

390.505

447.419

1.286.488

RusyaFederasyonu

1.864.682

1.853.442

2.465.336

2.879.278

9.062.738

Ukrayna–Ukraine

380.392

487.917

593.302

730.689

2.192.300

Yunanistan–Greece
DiŒerÜlkelerͲOther
countries

584.784

412.819

447.950

572.212

2.017.765

4.173.012

4.244.903

5.170.359

6.056.202

19.644.476

43

Karadeniz,a.g.m.,s.416.
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GidenYabanclarͲ
Foreignersdeparting
ABD–USA
Almanya–Germany

20.522.621

19.275.948

23.017.081

26.431.124

439.238

542.658

662.048

693.199

89.246.774
2.337.143

4.117.952

3.729.334

4.192.512

4.396.948

16.436.746

Avusturya–Austria

484.201

423.979

473.273

505.764

1.887.217

Azerbeycan–Ajzerbaijan

400.703

382.717

425.026

467.547

1.675.993

Belçika–Belgium

455.987

418.024

549.890

578.680

2.002.581

1.622.600

1.196.979

1.347.616

1.512.243

5.679.438

679.140

619.366

739.442

877.408

2.915.356

Hollanda–Netherlands

1.251.463

1.003.954

1.081.436

1.166.101

4.502.954

7ngiltereͲUnitedKingdom
7ran–Iran

1.763.174
678.622

1.704.041
636.282

1.940.412
854.488

2.190.254
1.029.716

7.597.881
3.199.108

7srail–7srael

388.339

359.114

503.570

559.737

1.810.760

7Ɣveç–Sweden

402.114

326.738

338.678

407.590

1.475.120

7sviçre–Switzerland

297.053

204.534

222.499

255.649

979.735

7talya–Italy

386.554

386.456

504.914

597.325

1.875.249

Bulgaristan–Bulgaria
Fransa–France

Romanya–Romania

198.331

242.097

382.971

449.206

1.272.605

RusyaFederasyonu

1.878.179

1.782.568

2.353.333

2.863.857

8.877.937

Ukrayna–Ukraine

380.853

476.113

578.189

729.370

2.164.525

Yunanistan–Greece
DiŒerÜlkelerͲOther
countries

566.194

407.167

433.337

562.226

1.968.924

4.131.924

4.433.827

5.433.447

6.588.304

20.587.502

Kaynak:Türkiye7statistikYllŒ,T.C.BaƔbakanlkTürkiye7statistikKurumu,Ekim2009,
(EriƔim) http://www.tuik.gov.tr/isgucu/KurumsalRapor.do, 01 Kasm 2009 verilerinden
yararlanmaksuretiylehazrlanmƔtr.


BeƔ numaral tablonun incelenmesi neticesinde, son dört ylda
ülkemize giriƔ yapan yabanc saysnn 90.622.307 kiƔi olduŒu,
bunlardançkƔyapanlarnsaysnnise89.246.774kiƔiolduŒuveson
dört ylda ülkemize giriƔ yapan yabanc saysnn çkƔ yapan yabanc
saysna göre, 1.375.533 kiƔi fazla olduŒu görülmektedir. Ülkemize
giriƔ yapan yabanclardan en çok 7ran uyruklu yabanclarn çkƔ
yapmadŒ görülmektedir. Dört yllk periyotta çkƔ yapmayan 7ran
uyruklu yabanc ziyaretçi kiƔi says 817.250 dir. 7ran Rusya
Federasyonuizlemektedir.
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Ayn dönemlerde yasal olarak izin almak suretiyle çalƔanlarn
says oldukça snrldr. AƔaŒdaki 6 numaral tabloda da görüleceŒi
üzere 2005 – 2008 döneminde 39.676 yabancya çalƔma izni
verilmiƔtir. Bunlardan 14.470 kiƔi zaten ülkemizde bulunup çalƔma
izni bittiŒi için süre uzatanlardr. Yani yukarda belirtilen, ülkemize
yenigiriƔyapanlardandeŒillerdir.
TabloͲ67zinTürleriBazndaYabanclaraVerilenÇalƔma7zinleri
YILLAR


7Z7NTÜRÜ
SÜREL7
7Z7N

SÜRES7Z 7ST7SNA7
UZATMA
�7Z7N

UZATMA

SÜRES7Z

2005

5.263

3.764

39

120

221

31

9.438

2006

6.407

3.774

44

76

284

18

10.603

2007

5.491

3.007

25

71

325

11

8.930

2008

6.543

3.583

32

75

456

16

10.705

TOPLAM

23.704

14.128

140

�42

1.286

76

39.676

BA)IMSIZ

TOPLAM

Kaynak:T.C.ÇalƔmaveSosyalGüvenlikBakanlŒ7statistikleri
(EriƔim)http://www.csgb.gov.tr/articles.php?category_id=50,01Kasm
2009

Yabanc kaçak iƔçi göçünün nedenleri arasnda, ülkelerindeki
ekonomik ve sosyal deŒiƔimler, savaƔlar, krizler, iƔsizlik ve ücret
seviyesinin düƔüklüŒü gibi etmenler yer almaktadr. Ülkemizde,
iƔverenler, sigortal iƔçi çalƔtrmann maliyenin yüksek olmas
nedeniyledüƔükmaliyetleyabanckaçakiƔçiçalƔtrmaktadrlar.
Ülkemizde yabanclarn çalƔabileceŒi iƔler ile çalƔamayacaklar
iƔlerle ilgili 70’e yakn yasal düzenleme vardr. Ancak bunlarn
müeyyidelerinin caydrc olmamas nedeniyle, bu çalƔmalar yasal
zemineoturtulamamaktadr.44
Yabanc kaçak iƔçiler, ülkemizdeki ücret seviyesinin altnda bir
ücretle, saŒlksz ortamlarda ve kötü Ɣartlarda çalƔmakta, ülkemizde
kayt dƔ ekonomi ve iƔsizliŒin artmasna sebep olmaktadr. Yasal ya
da yasa dƔ yollardan Türkiye’ye giriƔ yapan yabanc kacak iƔçiler,
istihdam maliyetlerinin yüksek olmasndan dolay iƔverenlerce yerli

44

Süngü,a.g.e.,s.16.
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iƔgücü yerine tercih edilmekte, bu da yerli iƔgücününiƔsizkalmasna
ve devletin gelir (vergi ve sigorta prim geliri) kaybna uŒramasna
neden olmaktadr. AƔaŒdaki yedi numaral tabloda Türkiye’de
yakalananyasadƔgöçmenlerinyllaragöredaŒlmyeralmaktadr.
TabloͲ7YakalananYasaDƔGöçmenlerinYllaraGöreDaŒlm
Yllar

1997

1999

Saylar

28.439

47.529

2000

2001

94.514 92.365

2002

2003

2004

2006

82.825

56.219

61.228

51.98

Kaynak: Emniyet Genel MüdürlüŒü 7nsan Hareketleri bube MüdürlüŒü ve
(EriƔim)
http://archive.ismmmo.org.tr/docs/basin/2008/bulten/13122008_GOCHARITASI.
pdf1Mart2010.

Tablonun incelenmesinden de anlaƔlacaŒ üzere, 1997 ile 2000
yllararasdönemdeyakalananyasadƔgöçmensayssürekliolarak
artƔ göstermiƔtir. 1997 ylnda yakalanan yasa dƔ göçmen says
28.439 iken, 2000 ylnda yaklaƔk 3 kat artarak 94.514 kiƔiye
ulaƔmƔtr. 2000Ͳ2001 yllar arasnda yaklaƔk 90.000 yasa dƔ
göçmen yakalanmƔtr. Yasa dƔ göçmen says bu yllardan sonra
düƔüƔ eŒilimine girmiƔ, 2006 ylnda ise yaklaƔk yüzde 50 azalarak
52.000kiƔiyegerilemiƔtir.
Türkiye’de hem iƔsizlik sorunu, hem de yabanc kaçak iƔçilik
sorunuaynandayaƔanmaktadr. Kesin saybilinmemeklebirlikteiki
milyondolayndayabanckaçakiƔçininiƔgücüpiyasalarndayeraldŒ
öne sürülmektedir. 7Ɣverenlerin yabanc kaçak iƔçi tercih etmelerinin
en önemli nedeni, bu iƔçilere yaplan ödemelerin Türkiye’deki
çalƔanlarayaplanödemelerdençokdahadüƔükolmasvebuiƔçilerin
kendi durumlarnn özelliklerinden kaynakl olarak hiçbir konuda
Ɣikâyet ve diŒer haklarn kullanamayacak olmasdr. Bu nedenle de
kaçak iƔçilik sorununun çözümü güç görünmektedir. Ülkemizde
yabanckaçakiƔçiliŒinönlenmesiiçin,yabanckaçakiƔçiliŒincazibesi,
istihdamlailgilimaliyetlerinazaltlmassuretiyleortadankaldrlmas;
cezai müeyyidelerin artrlmas; yabanclarn çalƔtrlmas ile ilgili
mevzuattan kaynakl problemler ile izin verme süreçlerini çok
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zorlaƔtran bürokrasinin ortadan kaldrlmas ve kamu kurumlar
arasndakoordinasyonveotomasyonunartrlmasgerekmektedir.

(2)Çocuk7Ɣçiler

Kayt dƔ istihdamn bir boyutu da çalƔan çocuklardr. Türkiye
köy toplumundan sanayi toplumuna geçerken köyden kente göçü
yaƔamƔtr. Bir yanda nüfus artƔ hznn yüksek olmas, diŒer yanda
genelekonomikkonjonktürünbozukluŒu,bütçedeneŒitimvesaŒlŒa
yeterince pay ayrlmamas, çocuklarn çalƔtrlmasna neden
olmuƔtur.DiŒeryandanistihdamnbüyükbölümününtarmdaolduŒu
vebukesimdeçocuklarnücretsizaileiƔçisiolarakistihdamedildikleri
görülmektedir.45
ÇalƔançocuklarinceleyebilmekiçinçocukkavramnadeŒinmek
yerinde olacaktr. Türkiye’nin de imzaladŒ BirleƔmiƔ Milletlerin
Çocuk Haklar SözleƔmesinin birinci maddesine göre 18 yaƔna kadar
herinsançocuktur.MedeniKanununagöreise18yaƔndoldurmamƔ
herkesküçüksaylmaktadr.
ÇocuklarnçalƔmayaƔileilgiliesaslarUmumiHfzshhaKanunu
ile 7Ɣ Kanununda düzenlenmiƔtir. Umumi Hfzshha Kanunu 12
yaƔndan küçüklerin çalƔtrlamayacaŒn belirtirken, 7Ɣ Kanunu bu
yaƔ 18 olarak belirlemiƔ, diŒer yandan hafif iƔlerde bu yaƔn 15’e
kadarindirilebileceŒinihükmebaŒlamƔtr.46
Çocuk çalƔtrlmas, düƔük ücret, sigortasz çalƔma gibi iƔ ve
sosyal güvenlik yasalarna aykr hareketler ile iƔgücü maliyetini
düƔürebilmektedir. DiŒer yandan çocuklarn çalƔtrlmas ailelerin de
ekonomik skntlarn azaltmaktadr. Bu suretle çocuŒun çift tarafl
sömürüldüŒü görülmektedir. Toplumdaki 18 yaƔn altndaki kiƔilerin
sigortal olmayacaŒ yönündeki yaygn kanaat de çalƔan çocuklarn
çalƔmalarnnilgilikurumlarabildirilmemesinenedenolabilmektedir.
45
46

Yereli,Karadeniz,a.g.e.,s.72.
Süngü,a.g.e.,s.22.
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2006 yl Ekim ay Türkiye 7statistik Kurumu Çocuk 7Ɣgücü
AraƔtrmassonuçlarnagöre47Türkiyegenelinde6Ͳ17yaƔgrubundaki
çocuk says 16 milyon 264 bindir. Bu çocuklarn yüzde 84,7’si bir
okula devam ederken, yüzde 15,3’ü okula devam etmemektedir.
Okula devam etmeyen çocuklarn yüzde 58,8’ini kz çocuklar
oluƔturmaktadr. 6Ͳ17 yaƔ grubunda bulunan 16 milyon 264 bin
çocuktanyüzde5,9’uekonomikbiriƔteçalƔmakta,birbaƔkaifadeyle
istihdamedilmektedir(958binkiƔi).7stihdamedilençocuklarnyüzde
66’snerkek,yüzde34’ünükzçocuklaroluƔturmaktadr.

TabloͲ8Çocuk7ƔgücüTemelGöstergeleri,
1000KiƔi

Kurumsalolmayansivilnüfus
















Ekim1994 Ekim1999
59.736

65.422

Aralk2006
72.957

0Ͳ5yaƔgrubundakinüfus

8.469

7.930

8.479

6Ͳ17yaƔgrubundakinüfus

14.968

15.821

16.264

20.984

22.124

22.963

2.269

1.630

958

 7stihdamoran(6Ͳ17yaƔ)

15,2

10,3

5,9



 Kent

611

478

457



 Kr

1.659

1.151

502



 Erkek

1.372

955

632



 Kadn

898

675

326



 Tarm

1.510

990

392

640

566

617

513

 7stihdam(6ͲvedahayukaryaƔ)
 7stihdam(6Ͳ17yaƔ)



 TarmͲdƔ

759



 Ücretliveyayevmiyeli

648



 KendihesabnaveyaiƔveren



 ÜcretsizaileiƔçisi

52

28

26

1.570

985

420

Kaynak:Türkiye7statistikKurumuÇocuk7ƔgücüAnketiSonuçlar
(EriƔim)http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?tb_id=26&tb_adi=Çocuk7sgücü
7statistikleri&ust_id=801Kasm2009
47

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=6172
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ÇalƔançocuklarnyüzde40,9’utarm(392binkiƔi),yüzde59,1’i
tarm dƔ sektörde (566 bin kiƔi) faaliyet gösterirken, yüzde 53’ü
ücretli veya yevmiyeli, yüzde 2.7’si kendi hesabna veya iƔveren,
yüzde43,8’iücretsizaileiƔçisiolarakçalƔmaktadr.
506 sayl Sosyal Sigortalar Kanunu, Borçlar Kanununa göre
çraklk sözleƔmesi ile çalƔan çocuklar sigortal saymamaktadr.
7Ɣverenler, 18 yaƔn altndaki çocuklar çraklk sözleƔmesi ile sosyal
güvencesiz çalƔtrabilmektedir.48  3308 saylÇraklk Mesleki EŒitimi
Kanunu gereŒi Milli EŒitim BakanlŒ’nn açtŒ çraklk okuluna
gidenlerin says 2007Ͳ2008 öŒretim yl sonu itibariyle 1.806 aday
çrak,140.329çrak,3.558iƔyeriaçmabelgesi,101.311kalfa,21.214
usta öŒretici, 36.638 usta olmak üzere toplam 304.856 kiƔidir.49 Bu
okullara giden çocuklar ksmen sosyal güvenlik kapsamndadr (7Ɣ
kazas,meslekhastalŒ,hastalk).Ancakbuokullaragidençocuklarn
büyük çoŒunluŒu iƔverenler tarafndan ucuz iƔgücü olarak
görülmektedir. Küçük atölyelerde çrak olarak çalƔtrlan çocuklarn
çok az bir bölümü çraklk okullarna devam edebilmektedir. ÇalƔan
çocuklarnyüzde81,8’iMeslekiEŒitimKanunukapsamndaolmasna
karƔnyalnzcayüzde24,7’siçraklkokulunagidebilmektedir.50
Yine ülkemizde çraklk okullarna gönderilmeyen ve Borçlar
KanunuhükümlerinegöreçraklksözleƔmesiileçalƔtrlan,ancakbu
tip sözleƔmeyle çalƔtklar için sigortal saylmayan en az 250.000
civarnda çocuk iƔçinin çalƔtrldŒ tahmin edilmektedir. Kayt dƔ
çraklŒngeliƔmesindeformelçraklksüresininkstlveformalitelerle
doluolmasönemlibiretkendir.51

48

KaytDƔ7stihdamRaporu,a.g.e.,s.40.
MilliEŒitimBakanlŒ2009BütçeRaporu,(EriƔim)
http://sgb.meb.gov.tr/but_kesin_hesap/2009_butce_raporu/2009_butce_rapor_
web.pdf,31Ocak2010,s.95.
50
 Özcan Karabulut, Çocuk 7ƔçiliŒine KarƔ Sendikal Mücadele: Türk 7Ɣ Modeli,
TürkͲ7ƔYayn,YaynNo:224,Ankara,1998,s.23.
51
 Tahir BaƔtaymaz, 6Ͳ15 YaƔ Grubu Bursa’da ÇalƔan Çocuklar Üzerine Bir
AraƔtrma,FriedrichEbertVakfAraƔtrmaSonuçlar,1990,s.14.
49
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ÇalƔan çocuklar kayt dƔ istihdamn bir bölümünü
oluƔturmaktadrlar. ÇalƔan çocuklarn kayt dƔ istihdamda yer
almalarna sadece kayt dƔ kalan ekonomik deŒer olarak bakmak
anlaml olmaz. Sorunun sosyal boyutu daha önemlidir. YetiƔme
çaŒnda, okula devam etmesi gerekli insanlarn saŒlksz koƔullarda,
yaƔlarna uygun olmayan iƔlerde istihdam edilmeleri en önemli
problemdir. Bununla beraber çalƔan çocuklarn ortaya çkardŒ bir
gerçekte vardr. ÇalƔan çocuk, ucuz iƔ gücü olarak görülmektedir.
DolaysylaiƔverenlerözellikleküçükveortaboyiƔletmelerdeyetiƔkin
iƔgücünden ziyade çocuk emeŒinden faydalanmay tercih
etmektedirler.Ülkemizdeistihdamedilençocuklarnyüzde87’isi1Ͳ9
iƔçiçalƔtranküçükölçekliiƔyerlerindeçalƔmaktadr.52

(3) Sosyal Güvenlik Kurumundan ÇeƔitli Adlarla Aylk ya da
GelirEldeEdenler

Kayt dƔ istihdamn önemli bir boyutunu da, çeƔitli mevzuat
hükümleri çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumundan, prim karƔlŒ
ya da tazminat niteliŒinde aylk ya da gelir elde edip bu aylk ya da
gelirlerin kesintisiz devamn saŒlamak amacyla kendi iradeleriyle
kayt dƔ kalmay tercih edenler oluƔturmaktadr. Bu tanma uygun
Ɣekilde kayt dƔnda kalanlar emekliler, dul ve yetimler ve maluller
olaraküçaltbaƔlŒaayrabiliriz.
Kendi iradeleri ile kayt dƔ çalƔanlarn önemli bir ksm
emeklilerdir. Ülkemizde genç yaƔta emekli olanlarn önemli bir
bölümüemekliolduktansonradaçalƔmaktadrlar.Emeklilerintekrar
çalƔmaya baƔlamalar halinde sigortal olmayacaklar yönünde
toplumda yaygn bir kanaat mevcuttur. Emekliler yaƔllk aylŒ
almalar ve saŒlk yönünden sosyal güvenlik Ɣemsiyesi altnda
bulunmalar nedeniyle düƔük ücretle ve sigortasz çalƔmakta, bu
52

 ÇalƔan Çocuklar Projesi Raporu, T.C. ÇalƔma ve Sosyal Güvenlik BakanlŒ 7Ɣ
TeftiƔKuruluBaƔkanlŒ,Ankara,2000,s.2.
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nedenlerle iƔverenlerin tercih nedeni olmaktadrlar. DiŒer yandan
emekli iƔçinin çalƔma tecrübesinin olmas da emekli olduktan sonra
istihdamedilmesindeönemlibirfaktördür.
6 Mays 1986 tarihinden önce, SSK emeklileri, ücretli olarak
çalƔtklarnda, emekli aylklar çalƔmaya baƔladklar tarihte
kesilmekteydi. Bunlara, 6 Mays 1986'dan itibaren, sosyal güvenlik
destekprimiödeyerekhememekliaylŒalmahemdeçalƔmaolanaŒ
saŒland.53
5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel SaŒlk Sigortas Kanuna
göre emekli olduktan sonra çalƔanlarn ve iƔverenlerinin sosyal
güvenlik destek primi ödemesi gerekmektedir. 5510 sayl Kanunun
“SosyalgüvenlikdestekprimineiliƔkingeçiƔhükümleri”BaƔlklGeçici
14.Maddesinegöre;
a)SSK’l(5510saylKanunun4abendinegöre)çalƔanlarlariçin
sosyal güvenlik destek primi oran, prime esas kazançlar üzerinden
yüzde 30 dur. Yüzde 30 orannn dörtte biri sigortal, dörtte üçü
iƔveren hissesidir. Bu kapsamda saylan kiƔilerden sosyal güvenlik
destek primine tabi olanlarn prim ödeme yükümlüsü bunlarn
iƔverenleridir. Bunlar hakknda sadece iƔ kazas ve meslek hastalŒ
sigortashükümleriuygulanr.
b) BaŒͲKur’lu (5510 sayl Kanunun 4 b bendine göre)
çalƔanlarlar için, sosyal güvenlik destek primi oran maddenin
yürürlüŒe girdiŒi ylda yüzde 12 olarak, takip eden her yln Ocak
aynda bir puan artrlarak uygulanr. Ancak bu oran yüzde 15’i
geçemez. 2925 sayl Tarm 7Ɣçileri Sosyal Sigortalar Kanununa göre
yaƔllk aylŒ almakta iken çalƔmaya baƔlayanlarn aylklar kesilmez
vebunlarhakkndadasosyalgüvenlikdestekprimialnr.
Maddede anlan Ɣekilde çalƔmayan emeklilerinin ise emekli
aylklar kesilir ve bu kiƔiler aktif sigortal gibi prim öderler. KiƔilerin
hememekliaylŒnalphemçalƔmalarkendilerininveiƔverenlerinin
53

 bükrü Kzlot, “ÇalƔan Emekliler ve Türkiye GerçeŒi”, Hürriyet Gazetesi, 13
Aralk2006.
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düƔüktutardasosyalgüvenlikdestekprimiödemesinebaŒldr.Sosyal
güvenlik destek primi ödemeden emekli aylŒn tam olarak almak
isteyençoksaydaemeklininkaytdƔçalƔtŒtahminedilmektedir.
SosyalGüvenlikKurumuistatistiklerinegöreülkemizde2009yl
Kasm ay itibariye emekli olanlarn says 8.437.757 kiƔidir. 2009 yl
Kasm ay verilerine göre toplam dosya baznda 8.437.757 pasif
(emekli)sigortaldan,6.196.663kiƔi(yüzde73,4)yaƔllkaylŒalanlar,
104.836(yüzde1,2)kiƔimalullükaylŒalanlar,6.532(yüzde0,1)kiƔi
vazife malullüŒü aylŒ alanlar, 57.207 (yüzde 0,7) kiƔi sürekli iƔ
göremezlikgelirialanlar,45.797(yüzde0,5)kiƔisürekliiƔgöremezlik
ölüm geliri alanlar (dosya), 73.707 (yüzde 0,9) kiƔi sürekli iƔ
göremezlik ölüm geliri alanlar (hak sahibi)  ve toplam 2.026.722
dosyadan(ölensigortal)(yüzde24,0)ise2.685.723(yüzde31,8)kiƔi
ölensigortallarnhaksahipleriolarakaylkvegeliralmaktadr.54
Ülkemizde,2008sonuitibariyle247.759emekliSSKkapsamnda
çalƔarak sosyal güvenlik destek primi ödemektedir.55 BaŒͲKur
kaytlarna göre, 2006 yl Ekim ay itibariyle BaŒͲKur emeklisi olarak
313.667kiƔi,BaŒͲKurdƔndaki(SSKveEmekliSandŒ)kurumemeklisi
olarak da 36.174 kiƔi olmak üzere toplam 349.000 kiƔiden, sosyal
güvenlik destek primi (SGDP) tahsil etmektedir. SSK'ya ve BaŒͲKur'a
çalƔtŒnbildiripSGDPödeyenlerinsaysise500bincivarnda.Buna
göre,her100emekliden10'u,çalƔyorgözüküyor.56
Oysa yalnzca 2008 ylnda yaƔllk aylŒ baŒlanan 213.917
kiƔiden119.732.si50yaƔnaltndadr.57
Devlet Planlama TeƔkilat (DPT) verilerine göre hayatta kalma
ümidinin ortalama 74 yl olduŒu ülkemizde söz konusu 50 yaƔ alt
emeklileringününekonomikkoƔullardagözönünealndŒndabüyük

54

 SSK 7statistik YllŒ 2008, SGK BaƔkanlŒ, Ankara, 2009. (EriƔim)
http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/!ut/p/c1/04,25Ocak2010.s.67.
55
SSK7statistikYllŒ2008,a.g.e.,s.67.
56
Kzlot,HürriyetGazetesi,13Aralk2006
57
SSK7statistikYllŒ2008,a.g.e.,s.67.
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bir bölümünün aktif olarak çalƔma hayatnda yer alabilecekleri
söylenebilir.
ÇaŒdaƔ sosyal güvenlik sisteminde, sigortallara yaƔllk aylŒ
baŒlanmasnda esas olan, kiƔinin çalƔma verimini düƔürecek kadar
yaƔlanmasdr. Yani kiƔinin belli bir yaƔa gelmiƔ olmas nedeniyle
mesleki faaliyetini sürdürememesi durumunda, uŒrayacaŒ gelir
kaybnntelafiedilmesi asgari geçiminisaŒlayacakgelirsaŒlamasdr.
Oysa,ülkemizdebudurumdanfarklolarakyaƔllkaylŒbirtüriƔsizlik
sigortas geliri olarak görülmekte, sigortallar hem emekli aylklarn
almaya,hemdekaytdƔçalƔmayadevametmektedirler.Kadnlarn
38, erkeklerin 42 yaƔnda emekli olabildiŒi bir sosyal güvenlik
sistemindebukaçnlmazbirsonuçtur.
EmekliolanlarnkaytdƔndakalmalarnndƔndakendiiradeleri
ile kayt dƔ çalƔanlarn bir ksm da dul ve yetimlerdir. EƔi, anne
ve/veyababasvefatedenkiƔilerehaksahibiolarakölümaylŒveya
dul yetim aylŒ baŒlanmaktadr. Bu kiƔilerin aylklarnn kesilmemesi
için baƔka bir sosyal güvenlik kuruluƔuna tabi olarak çalƔmamalar
gerekmektedir. Bu kiƔilerin çalƔmalar durumunda, aldklar aylklar
kesilmektedir.
Hak sahiplerinin yüzde 99’luk ksmn eƔ ve çocuklar
oluƔturmaktadr. Bu kiƔilerin bir ksm, maaƔlarnn kesilmemesi için
sigortasz çalƔmaktadrlar. Türkiye 7statistik Kurumu Hane Halk
7Ɣgücü Anketi sonuçlarna göre, iƔgücüne katlan ve eƔinden ayrlmƔ
olduŒunu beyan eden 231.000 kiƔiden 71.000’inin; eƔinin öldüŒünü
beyan eden 308.000 kiƔiden ise 256.000’ inin kayt dƔ çalƔtŒ
anlaƔlmaktadr.58
Sosyal Güvenlik Kurumundan aylk ve gelir almalar nedeniyle
kendiiradeleriilekaytdƔçalƔanlarasonbirörnekolarakmalulleri
belirtebiliriz. Malullük aylŒ alan bir kiƔinin kaytl olarak bir yerde
çalƔmas halinde bu aylklar kesilebilmektedir. Bu nedenle söz
konusu kimseler herhangi bir Ɣekilde istihdama katldklarnda,
58

 7Ɣ Gücü Veri Taban, Türkiye 7statistik Kurumu, (EriƔim)
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=6172,01Kasm2009
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malullük aylklarnn kesilmemesi için kendi istekleriyle kayt dƔnda
çalƔmaktadrlar.

(4)7ƔsizlikGeliriEldeEdenler

7Ɣsizlik sigortas; bir iƔyerinde çalƔrken, çalƔma istek, yetenek,
saŒlkveyeterliliŒindeolmasnaraŒmen,kendiistekvekusurudƔnda
iƔini kaybedenlere, uŒradklar gelir kayplarn ksmen de olsa
karƔlayarak kendilerinin ve aile fertlerinin zor duruma düƔmelerini
önleyen, sigortaclk tekniŒi ile faaliyet gösteren, Devlet tarafndan
kurulanzorunlubirsigortakoludur.
Hizmetakdininfeshindenönceki120günüsürekliolmaküzere,
son üç yl içinde en az 600 gün süre ile prim ödemiƔ olup da kendi
istek ve kusurlar dƔnda iƔsiz kalanlar iƔsizlik ödeneŒini hak
etmektedir. 7Ɣsizlik ödeneŒine hak kazanan sigortal iƔsizlere iƔsizlik
ödeneŒi ödenmektedir. Bu ödenek, sigortal iƔsizin çalƔmƔ olduŒu
süre ile doŒrudan iliƔkilidir. Sigortal iƔsizler prim ödeme sürelerine
göre; en az 180, en fazla 300 gün süre ile iƔsizlik ödeneŒi
alabileceklerdir. Ayrca, iƔsizlerin ödenek aldklar süre içinde; genel
saŒlk sigortas primleri, Sosyal Güvenlik Kurumu’na yatrlacaktr.
DolaysylasaŒlkgüvenceleridevametmektedir.
7ƔsizliködeneŒialabilmekiçindörttemelkoƔulöngörülmüƔtür;
1)HizmetakdininsonaerdiŒitarihtenöncekison3yliçindeen
az600günsigortalolarakprimödenmiƔolmas,
2) 7Ɣ akdinin feshedildiŒi tarihten geriye doŒru sürekli 120 gün
primödenmiƔolmas,
3)Hizmet akdinin, 7Ɣsizlik Sigortas Kanununun 51’inci
maddesinde saylan hallerden birisine dayal olarak sona ermiƔ
olmas,
4)Sigortal iƔsizin, 7Ɣten Ayrlma Bildirgesini iƔten ayrldŒ
tarihtenitibaren30güniçinde7bKUR’unilgilibiriminedoŒrudanveya
elektronikortamdabaƔvurmas.
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ÖngörülenƔartlartaƔyanlardan;600günprimödemiƔolanlara
180gün,900günprimödemiƔolanlara240gün,1080günvedaha
fazla prim ödemiƔ olanlara 300 gün süre ile iƔsizlik ödeneŒi
verilmektedir.
5763 sayl “7Ɣ Kanunu ve Baz Kanunlarda DeŒiƔiklik Yaplmas
Hakknda Kanun”dan sonra, günlük iƔsizlik ödeneŒi, sigortalnn son
dört aylk prime esas kazançlar dikkate alnarak hesaplanan günlük
ortalamabrütkazancnnyüzdekrkdr.BuƔekildehesaplananiƔsizlik
ödeneŒi miktar, 4857 sayl 7Ɣ Kanununun 39 uncu maddesine göre
onalt yaƔndan büyük iƔçiler için uygulanan aylk asgari ücretin brüt
tutarnnyüzdesekseninigeçemez.
7Ɣsizlik ödeneŒi olarak ödenen rakamlardaki artƔ ve yaƔanan
ekonomik kriz, insanlar iƔten çkmadan çkmƔ gibi yaparak iƔsizlik
ödeneŒi almaya, dolaysyla kayt dƔna çkmaya yönlendirmektedir.
7Ɣsizken iƔ bulanlar da iƔsizlik ödeneŒinden yararlanmak için bu süre
zarfndakaytdƔndakalmaktadr.

(5)SosyalYardmveHizmettenYararlananlar

Ülkemizde,sosyalyardmlarsonyllardahzlabüyüyerek,15den
fazlakamukurumvekuruluƔutarafndan,birksmmükerrerolmakla
birlikte, 25 milyonu aƔan kiƔiye verilir hale gelmiƔtir. Ödenen sosyal
yardm miktar, 2008 yl sonunda 10 milyar aƔmƔtr. Bu
yardmlardan; 2022 sayl Kanun kapsamnda yaƔl ve özürlü aylŒ
ödenmesi, Vakflar Genel MüdürlüŒü’nce imarethane yardm
ödenmesi,yeƔilkartverilmeksuretiylesaŒlkyardmverilmesininön
koƔulu, bir yerde sosyal güvenlik kapsamnda çalƔmyor, prim
ödemiyorveaylkyadagelireldeetmiyorolmaktr.BuƔekildesosyal
yardm alanlar yaklaƔk olarak 10 milyon kiƔidir. Bu nedenle söz
konusu yardmlardan yararlanan 10 milyon kiƔinin bir ksm,
yardmlardan yararlanmaya devam etmek için, kayt dƔnda kalmay
tercihetmektedir.
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1 Nolu Ekte Türkiye’de yaplan sosyal yardmlara iliƔkin detayl
verileriçerenbirtabloyeralmaktadr.

b. 7Ɣverenleri Tarafndan Bildirilmeyen ÇalƔanlar veya
ÇalƔmalarBildirilmeyenler

Kayt dƔ çalƔmann en ciddi Ɣekli, çalƔmalar iƔverenleri
tarafndan bildirilmeyenlerdir. 7stihdam üzerindeki mali yükün çok
yüksek olmas, yüksek iƔsizlik, iƔyerlerinin kurumsallaƔmamas,
denetim ve otomasyon yetersizlikleri ve çalƔanlarn haklarn arama
konusundaki yetersizlik ve eŒitimsizlikleri nedeniyle iƔverenler
çalƔanlar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’na bildirmeme
eŒilimindedir. 7Ɣverenler tarafndan bildirilmeyen çalƔanlar kayt dƔ
istihdamn en önemli boyutunu ve dolaysyla en önemli Ɣeklini
oluƔturmaktadr.

2ͲÇalƔmalarEksikBildirilenler

KaytdƔistihdamda,gerekkendiistekleriilegerekseiƔverenleri
tarafndan ilgili kamu idarelerine hiç bildirmeyenlerin yan sra diŒer
önemli grubu çalƔmalar sosyal güvenlik kurumlarna bildirilmekle
birlikte gün veya ücret olarak eksik bildirilenler oluƔturmaktadr.
ÇalƔmalar eksik bildirilenleri 5 alt baƔlkta, çalƔmalar gün olarak
eksik bildirilenler, deneme süresinde bildirilmeyenler, bir kamu
kurumunakaytlolupdiŒerinekaytlolmayanlar,ilkiƔlerindendolay
kaytl olup diŒerinde kaytl olmayanlar ve çalƔmalar ücret olarak
eksikbildirilenlerƔeklindesnflandrabiliriz.
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a. ÇalƔmalarGünOlarakEksikBildirilenler

ÇalƔanlarn, çalƔma günlerini eksik bildirmek suretiyle, daha az
primödeyerekkaytdƔçalƔmasözkonusuolabilmektedir.KaytdƔ
istihdamsadecekiƔininçalƔmasnntümüylekaytdƔndabraklmas
deŒildir.ÇalƔmalarngünolarakdaSGK’yaeksikbildirilmesikaytdƔ
istihdamn bir diŒer yoludur. Bu yöntemde kiƔi kaytldr. Ancak
çalƔmalar resmi makamlara gün says olarak eksik bildirilmektedir.
ÖrneŒin kiƔi ayda 30 gün çalƔrken 25 gün üzerinden SGK’ya
bildirilmektedir.ÇalƔanlarngünolarakeksikbildirilmesidurumunda
bir vergi kayb olmamakla birlikte sigorta primi açsndan kayplar
olmaktadr.

b. DenemeSüresindeKaytDƔÇalƔanlar

Sigortasz iƔçi çalƔtran iƔyerlerinin denetimleri srasnda,
denetim elemanna karƔ iƔçinin iƔe yeni girdiŒi, iƔte baƔarl olup
olmadŒnn 7Ɣ Kanununa göre kendilerine verilen deneme süresinde
saptanacaŒn,bunedenlesigortasnnyaplmadŒiddiaedilmektedir.
Bu iddiayla sigortal yaplmayan iƔçilerden bir ksm gerçekten
deneme süresini müteakiben sigortal yaplmakta, bir ksm ise bu
süre dolmasna raŒmen SGK’ya bildirilmemektedir. Her iki halde de
iƔçikaçakçalƔtrlmaktadr.
4857 sayl 7Ɣ Kanununun 15. maddesinde, sürekli hizmet
sözleƔmelerinde deneme süresinin en çok iki ay olduŒu, bu toplu
sözleƔme ile dört aya kadar uzatlabileceŒi belirtilmektedir. Deneme
süresini önemli klan husus ise ayn yasa uyarnca bu süre içinde
taraflarn hizmet akdini bildirimsiz ve tazminatsz feshedebilmeleri
olanaŒngetirmiƔolmasdr.4857sayl7ƔKanununun15.maddesinin
ikinci fkrasnda, iƔ akdinin deneme süresi sonunda feshedilmesine
raŒmen iƔçinin çalƔtŒ günler için ücret ve diŒer haklarnn sakl
olduŒubelirtilmektedir.
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5510 sayl Kanunun “Sigortal bildirimi ve tescili” BaƔlkl 8.
Maddesine göre,  7Ɣverenler, 4. maddenin birinci fkrasnn (a) bendi
kapsamnda sigortal saylan kiƔileri, sigortallk baƔlangç tarihinden
önce, sigortal iƔe giriƔ bildirgesi ile SGK’ya bildirmekle yükümlüdür.
AncakiƔverentarafndansigortaliƔegiriƔbildirgesi;
a) 7nƔaat, balkçlk ve tarm iƔyerlerinde iƔe baƔlatlacak
sigortallariçin,engeççalƔmayabaƔlatldŒgün,
b) Yabanc ülkelere sefer yapan ulaƔtrma araçlarna sefer
esnasnda alnarak çalƔtrlanlar ile Kuruma ilk defa iƔyeri bildirgesi
verilecek iƔyerlerinde; ilk defa sigortal çalƔtrmaya baƔlanlan
tarihten itibaren bir ay içinde çalƔmaya baƔlayan sigortallar için,
çalƔmaya baƔladklar tarihten itibaren en geç söz konusu bir aylk
sürenindolduŒutarihekadar,
c)Kamuidarelerinceistihdamedilen4447sayl7ƔsizlikSigortas
Kanununa göre iƔsizlik sigortasna tabi olmayan sözleƔmeli personel
ilekamuidarelerinceyurtdƔgörevdeçalƔmaküzereiƔealnanlarn,
çalƔmayabaƔladklartarihtenitibarenbirayiçinde,
Kuruma verilmesi halinde, sigortallk baƔlangcndan önce
bildirilmiƔsaylr.
Sigortallar ile bunlarn iƔverenleri hakknda sigorta hak ve
yükümleri sigortallarn iƔe alndŒ tarihte baƔlar. Öyle ki sigortal da
iƔveren de sosyal sigorta hak ve yükümlülüklerinden kaçnamayacak
ve vazgeçemeyeceklerdir. ÖrneŒin bir iƔveren çalƔtrdŒ kiƔinin
sigortal olmak istememesi nedeniyle onu sigortal yapmadŒn
söylemeyeceŒi gibi sigortal da isteŒine baŒl olarak sigortal olma
hakkndan vazgeçemeyecektir.59 Özetle çalƔtrlan sigortal, 7Ɣ
Kanununa göre deneme süresi içerisinde de olsa 5510 sayl Kanuna
göreiƔebaƔladŒandanitibarensigortalsaylmaktadr.


59

ÖzkanBilgili,“DenemeSüresiveSigortallk”,SosyalGüvenlikDünyasDergisi,
KasmͲOcak2000,s.36.
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c. Bir Kamu Kurumuna Kaytl Olup DiŒerine Kaytl
Olmayanlar

Gelir 7daresi BaƔkanlŒ (G7B) kaytlar ile SGK kaytlar
karƔlaƔtrldŒnda, SGK’ya bildirildiŒi halde G7B’e bildirilmeyen çok
saydaçalƔantespitedilebilmektedir.Bunlarnönemlibirksmnözel
bina inƔaatlarnda çalƔan ve gelir vergisi açsndan diŒer ücretler
baƔlŒ altnda vergilendirilenler oluƔturmaktadr. G7B’in 2007 yl
Faaliyet Raporuna göre 24.050 kiƔi diŒer ücretler Ɣeklinde
vergilendirilmiƔtir. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) 2008 istatistik
yllŒna göre özel inƔaat iƔlerinde çalƔanlarn says, 716.168’i bina
inƔaatndakiler,156.753’übinadƔinƔaatlar,228.853’üdeözelinƔaat
faaliyetindekiler olmak üzere toplam 1.101.774 kiƔi özel inƔaat
iƔlerindeçalƔmaktadr.

d. 7lk7ƔlerineKaytlOlupDiŒerineKaytlOlmayanlar

Ekonomik koƔullarn aŒrlŒ, kiƔileri esas iƔleri dƔnda bir baƔka
iƔte çalƔmaya zorlamaktadr. Ülkemizde, baz memur ve iƔçilerin
çeƔitli Ɣekillerde asl iƔleri dƔnda kalan zamanlarda ikinci bir iƔte
çalƔtklar bilinmektedir. Türkiye'de ikinci bir iƔte, kayt dƔ çalƔma
sonucu elde edilen gelir, kaytl istihdamdan elde edilen geliri
aƔmaktadr.60
Bu konuda yaplmƔ iki araƔtrma bize fikir verebilir. Bunlardan
birincisi, "Kentlerde 7malat Sanayinde Ücretli Olarak ÇalƔan Kesimin
Telafi Edici ve Tamamlayc Gelir Kaynaklar" isimli araƔtrmadr.61
BursaörneŒielealnanaraƔtrmadaücretlikesiminiƔyerlerindenelde
ettiklerigelirleriletelafiedicivetamamlaycgelirkaynaklarayrntl

60 Osman AltuŒ, KaytdƔ Ekonomi, Cem Ofset Matbaaclk San. A. b., 7stanbul,
1994,s.12.
61BuçalƔma,UludaŒÜniversitesi'ndenErcanDÜLGERO)LU,MustafaAYTAÇve
TahirBAbTAYMAZ'ntarafndanyaplmƔtr.
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olarak deŒerlendirilmektedir. Bursa kent merkezindeki imalat sanayi
iƔçilerinitemsiletmeküzereörneklemeyoluylaseçilmiƔ15.000kiƔiye
yüz yüze anket uygulayarak gerçekleƔtirilen araƔtrmann ikinci iƔ ile
ilgiliönemlisonuçlaraƔaŒdaverilmiƔtir.
BursaimalatsanayindeçalƔanücretlikesiminyüzde27.1'siana
iƔyeridƔndaikincibiriƔyapmaktadr.EkiƔyapanlarnyaptklariƔin
niteliŒiincelendiŒindeise,bunlarnyüzde51’ininücretkarƔlŒikinci
iƔ yaptklar, yüzde 44’ünün kendi sermayesi ve emeŒiyle ikinci iƔ
yaptŒ görülmektedir. Ek iƔ yapanlarn yüzde 36’s bu iƔi her gün,
yüzde55’isadecehaftasonlarnda,yüzde74'üisebayramtatillerive
yllkizinlerisrasndayapmaktadrlar.
AraƔtrma, Bursa imalat sanayinde çalƔan her dört kiƔiden
yaklaƔkbirininkira,faiz,karpayrant,menkulkymet,altnalƔveriƔi
gibi fiilen çalƔmay gerektirmeyen ayr bir gelir kaynaŒ olduŒunu,
yüzde77’sininiseböylebirgeliriolmadŒnortayakoymaktadr.
AraƔtrmaya göre ücretlilerin haneye giren toplam gelirleri iki
kategori altnda toplanmaktadr. Birinci kategoriyi, ücretlinin çalƔtŒ
esasiƔyerindeneldeettiŒigelirleroluƔturmaktadr.Bunlarnetçplak
ücret,fazlamesaiücreti,ikramiyeveücretekleriolmaküzeredörtalt
baƔlkaltndatoplanyor.7kincikategoriisetelafiedicivetamamlayc
gelir kaynaklardr. Bu tür gelirler ise dokuz baƔlk altnda
incelenmektedir. Zmni kira gelirleri, fiili, kiƔisel ek iƔ gelirleri, kiƔisel
akarlar, hane büyüklerinin geliri, çözülen servet gelirleri borçlanma
yoluylaeldeedilengelirler,sosyalyardmlar,iƔyerihariciyardmlardr.
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TabloͲ9 Sanayi 7Ɣçisinin Hanesine Giren Ana Gelir ve DiŒer
Gelirler

IͲANAÜCRETGEL7R7
NetÇplakÜcret
FazlaMesaiÜcreti
7kramiye
ÜcretEkleri
IIͲD7)ERGEL7RLER
ZmniKiraGelirleri
FiiliKiƔiselEk7ƔGelirleri
KiƔiselAkarlar
HaneBüyüklerininGeliri
ÇocuklarnnGeliri
ÇözülenServetGeliri
Borçlanma
SosyalYardmlar
7ƔleriHariciYardmlar
TOPLAM

TL.
1,820,213
1.238,247
136,260
238,513
207,193
2,269,076
190.977
114.900
533.497
565,633
88,726
188,799
476,102
37,799
72,643
4,089,289

Yüzde
44,5
30,3
3,3
5,8
5,1
55,5
4,7
3,5
12,3
13,8
2,2
4,6
11,7
,9
1,8
100

Kaynak:OsmanAltuŒ,KaytdƔEkonomi,7stanbul,1994,s.12.

AraƔtrmann ortaya çkardŒ en ilginç sonuç, imalat sanayiinde
çalƔanlarn aylk ortalama net gelirlerinin yardan çoŒunu asl iƔyeri
dƔndantamamlaycvetelafiedicigelirƔeklindeeldeetmeleridir.
DiŒer araƔtrma da ise, “ÇalƔma dƔndaki zamannz nasl
deŒerlendirirsiniz?” sorusuna verilen cevaplar konusu açsndan
çarpcdr.AraƔtrmayakatlan1400kiƔiden158'iekiƔyaptŒnbeyan
etmektedir.62
ÜlkemizdeyaklaƔk84.000civarndamakamotosuolduŒuifade
edilmektedir. Bu araçlarda çalƔanlarn önemli bir bölümünün,
özellikle büyük Ɣehirlerde, taksi ve dolmuƔlarda mesai dƔnda
çalƔtklar gözlemlenmektedir.63 Yine kamu kurum ve kuruluƔlarnda
çalƔan baz hizmetlilerin ve memurlarn da boyaclk, taksicilik,
pazarclkgibigelirgetiriciiƔlerdeçalƔtŒgörülmektedir.64

62
 Mesleklere Göre Aile AraƔtrmas: 7Ɣçi Ailesi, BaƔbakanlk Aile AraƔtrma
Kurumu,BilimSerisi:110,Ankara,1998,s.59.
63
Süngü,a.g.e.,s.35.
64
Süngü,a.g.e.,s.36.
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e. ÇalƔmalarÜcretOlarakEksikBildirilenler

Kayt dƔ istihdamn bir diŒer önemli boyutu da bildirilen
ücretlerin gerçek ücretleri yanstmamasdr. 7Ɣverenin maliyetini
ksmen düƔük göstermek amacyla çalƔtrdŒ iƔçilere ödediŒi ücreti,
asgari ücret üzerinden kamu kurumlarna bildirmekte, iƔçinin fiilen
aldŒücretilekamukurumlarna(SGK,G7Bve7SKUR)bildirilenücret
arasndakitutarisekaytdƔbraklmaktadr.
2008 yl Sosyal Sigortalar Kurumu istatistiklerine göre,
çalƔanlarn yüzde 41,1’i sigorta primine esas kazancn alt snr
üzerinden prim ödemiƔtir. Tavandan prim ödeyenlerin oran ise
toplamprimödeyenlerinyüzde3,7’sidir.KamusektöründeçalƔanlar
dƔardabrakldŒnda,toplamprimödeyenleriçinde,sigortaprimine
esas kazancn alt snr üzerinden prim ödeyenlerin oran daha da
yükselerekyüzde44,6olarakgerçekleƔmektedir.
ÜcrettutarnntamolarakbildirilmemesiƔeklindekikaytdƔlŒ
daha net bir Ɣekilde çalƔanlarn bakmakla yükümlü olduklar kiƔiler
açsndan deŒerlendirerek tespit edebiliriz. Ülkemizde bir aktif
sigortal dört kiƔiye bakmaktadr. Sigortallarn, bu kadar düƔük
ücretle dört kiƔiyi geçindirmeleri hayatn olaŒan akƔna terstir. Bu
durumda ailedeki diŒer fertlerin de (çocuklar dahil) çalƔmalar
kaçnlmazdr. Ancak bu kiƔiler ailede bir sigortalnn kendi sosyal
güvenliklerini (en azndan saŒlk yardmlar açsndan) karƔlamalar
sebebiyledaharahatbirbiçimdekaytdƔçalƔabilmektedirler.65


65

OŒuzKaradeniz,“Türkiye'deParafiskalBirGelirOlarakSosyalSigortalaKurumu
PrimleriveBunlarnTahakkukundaEtkinliŒinSaŒlanmas”,YaynlanmamƔYüksek
LisansTezi,DokuzEylülÜniversitesiSosyalBilimlerEnstitüsü,1998,s.25.
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3ͲMevzuatnKaytDƔndaBraktŒÇalƔmalar

a. GenelOlarak

KaytdƔistihdamlamücadeledeenönemlisorunlardanbiriside
mevzuatn ksmen ya da tamamen kapsam dƔnda braktŒ
çalƔmalardr. Vergi mevzuatnda genellikle sosyal amaç gözetilerek
kendilerinemuafiyettannankiƔiler,sosyalsigortamevzuataçsndan
prim ödeme güçlerinin olmamas veya çalƔmalarn hizmet akdi
çerçevesinde deŒerlendirilmemesi gibi nedenlerle kapsam dƔnda
tutulmuƔtur.
Sosyal güvenlik mevzuat, baz çalƔanlar kapsam dƔnda
brakmaktadr. Kapsam dƔnda brakmann nedenlerinin baƔnda
tarmda ve iƔlerinde süreksiz çalƔanlarn kayt altna alnma
zorunluluŒu bulunmaktadr. Öte yandan baz kiƔilerin çalƔmalarnn
hizmet akdi içerisinde deŒerlendirilmemesi de bu kiƔilerin
çalƔmalarnnsosyalgüvenlikdƔndakalmasnanedenolmaktadr.
5510 sayl Kanunun ksa ve uzun vadeli sigorta kollar
hükümlerininuygulanmasnda;
a)7ƔvereniniƔyerindeücretsizçalƔaneƔi,
b) Ayn konutta birlikte yaƔayan ve üçüncü derece dahil bu
dereceye kadar hsmlar arasnda ve aralarna dƔardan baƔka kimse
katlmakszn,yaƔadklarkonutiçindeyaplaniƔlerdeçalƔanlar,
c)EvhizmetlerindeçalƔanlar(ücretlevesürekliolarakçalƔanlar
hariç),
d)AskerlikhizmetlerinierveerbaƔolarakyapmaktaolanlarileyedek
subayokuluöŒrencileri,
e)YabancbirülkedekuruluherhangibirkuruluƔtarafndanveo
kuruluƔadnavehesabnaTürkiye'yebiriƔiçingönderilenveyabanc
ülkedesosyalsigortayatâbiolduŒunubelgeleyenkiƔilerileTürkiye'de
kendi adna ve hesabna baŒmsz çalƔanlardan, yurt dƔnda ikamet
edenveoülkesosyalgüvenlikmevzuatnatâbiolanlar,
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f) Resmî meslek ve sanat okullar ile yetkili resmî makamlarn
izniyle kurulan meslek veya sanat okullarnda ve yüksek okullarda
fiilennormaleŒitimsüreleriiçindeyaplan,tatbikîmahiyettekiyapm
veüretimiƔlerindeçalƔanöŒrenciler,
g)SaŒlkhizmetsunuculartarafndaniƔealƔtrlmaktaolanveya
rehabiliteedilen,hastaveyamalûller,
h) BaŒͲKur kapsamnda sigortal saylmas gerekenlerden 18
yaƔndoldurmamƔolanlar,
)Kamuidarelerihariçolmaküzere,tarmiƔlerindeveyaorman
iƔlerinde hizmet akdiyle süreksiz iƔlerde çalƔanlar ile tarmda kendi
adnavehesabnabaŒmszçalƔanlardan;tarmsalfaaliyettebulunan
ve yllk tarmsal faaliyet gelirlerinden, bu faaliyete iliƔkin masraflar
düƔüldükten sonra kalan tutarn aylk ortalamasnn, bu Kanunda
tanmlanan prime esas günlük kazanç alt snrnn otuz katndan az
olduŒunubelgeleyenler,
j) Kendi adna ve hesabna baŒmsz çalƔanlardan gelir
vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kaytl olanlardan,
aylkfaaliyetgelirlerindenbufaaliyetineiliƔkinmasraflardüƔüldükten
sonra kalan tutar, prime esas günlük kazanç alt snrnn otuz
katndanazolduŒunubelgeleyenler,
k) Kamu idarelerinin dƔ temsilciliklerinde istihdam edilen ve
temsilciliŒin bulunduŒu ülkede sürekli ikamet izni veya bu devletin
vatandaƔlŒn da haiz bulunan Türk uyruklu sözleƔmeli personelden,
bulunduŒu ülkenin sosyal güvenlik kurumunda sigortal olduŒunu
belgeleyenler ile kamu idarelerinin dƔ temsilciliklerinde istihdam
edilensözleƔmelipersonelinuluslararassosyalgüvenliksözleƔmeleri
çerçevesinde ve temsilciliŒin bulunduŒu ülkenin ilgili mevzuatnn
zorunlu kldŒ hallerde, iƔverenleri tarafndan bulunulan ülkede
sosyalsigortakapsamndasigortalyaplanlar,
sigortalsaylmaz.
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b. StandartDƔÇalƔmalar

Standart dƔ çalƔmaya evde çalƔmay, taƔeronlaƔmay ve tele
çalƔmayörnekolarakverebiliriz.
Evde çalƔanlardan kastedilen eve iƔ vermedir. Eve iƔ verme
sistemi, kaçak iƔçiliŒin yasalara uydurulmuƔ biçimidir. Eve iƔ verme,
biriƔvereninveyataƔeronuntalebiüzerineveiƔçininkendisinintercih
ettiŒi bir yerde ve genellikle iƔçinin kendi evinde, normal olarak
iƔverenin doŒrudan bir denetimi olmakszn bir ücret karƔlŒnda
üretimingerçekleƔtirilmesiveyahizmetinsaŒlanmasdr.66
Türkiye’de eve iƔ verme sistemi içinde evlerde çalƔma iliƔkisi,
Borçlar Kanunundaki “istisna akdi” olarak kabul edilmektedir.
“7stisna”, “sanat ve maharet emeŒi sarfederek bir Ɣeyi meydana
getirmek”demektir.Hizmetakdinde,iƔçininedasdoŒrudandoŒruya
hizmet ve buna iliƔkin emek olduŒu halde; istisna akdinde
müteahhidin edas, emeŒinin kendisi deŒil, sonucu ve mahsulüdür.
Hizmet akdinde esas, iƔçinin iƔverenin doŒrudan buyruŒu altna
girmesidir.Bunedenle,çalƔmamevzuatmzdaeveiƔvermesistemi
içindeücretliiƔçiolarakçalƔanlarkoruyucudüzenlemeyoktur.67
Günümüzde geliƔmiƔ ve baz geliƔmekte olan ülkelerde
uygulananstandartdƔçalƔmaƔekilleriarasndateleçalƔmaözelbir
öneme sahiptir. Tele çalƔma çok farkl Ɣekillerde
tanmlanabilmektedir.ÖrneŒinILO1990ylndateleçalƔmay”iƔyeri
merkezindenuzakbirmekanda,iƔyerindekiiƔçilerdenayryaplanve
yeni teknolojilerin bu ayrlmay iletiƔim olanaklar saŒlayarak temin
ettiŒi bir çalƔma Ɣekli” olarak tanmlamƔtr. AB bir tanmnda tele
çalƔmay ”iƔçiler, kendi hesabna çalƔanlar, ev iƔçileri tarafndan,
tümü veya önemli bir bölümü müƔteriden, iƔverenden, geleneksel
iƔyerinden uzakta bir mekanda yaplan, yeni bilgi teknolojileri ve
telekomünikasyonununetkinbiçimdekullanldŒçalƔmaƔekli”olarak
66
67

YldrmKoç,Eve7ƔVerme,TÜRKͲ7bEŒitimYaynlar,YaynNo:63,2001,s.27.
Koç,a.g.e.,s.27.
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belirtmiƔtir.68 ILO literatürde 50’den fazla tele çalƔma tanm
saptamƔtr. 

D.KaytDƔ7stihdamnNedenleri 

ÜlkemizdekaytdƔçalƔmannnedenlerisanldŒndandahaçok
ve karƔktr. Kayt dƔ istihdamn aƔaŒda on numaral tabloda
gösterilennedenlerigeneldebirbirinietkilervebirliktegerçekleƔir.Bu
nedenle de kayt dƔ istihdamn genelde tek bir nedeni yoktur
dolaysylasorununçözümüdenedenlerioranndakarƔktr.
KaytdƔçalƔmannönlenebilmesiiçin,toplumunyaps,gelirin
daŒlm,sosyalyardmsistemivekamuharcamalarnabakƔnanaliz
edilmesigerekir.
Kayt dƔ çalƔma, kayt dƔ ekonomi ile yakndan baŒlantldr.
KüreselleƔmeveekonomikkrizlerkaytdƔçalƔmaysonyllardaiyice
artrmƔtr.
Hzlaartannüfus,planszbirƔekildekentleƔmeolgusuveiƔgücü
arznn artmas ile kronikleƔen iƔsizlik alnan çeƔitli önlemlere karƔn,
kayt dƔ çalƔmann artmasna neden olmaktadr. 1980 sonrasnda
gelir daŒlmnn bozulmas ve yoksulluŒun artmas da kayt dƔ
istihdamn önemli nedenlerinden birisidir. Prim ödeme kabiliyeti
olmayan yoksul insanlar kayt dƔnda çalƔan kesimin önemli bir
ksmnoluƔturmaktadr.
DiŒer taraftan, dünya genelindeki küreselleƔme eŒilimleri ve
aƔrlaƔanrekabet,maliyetlerinmakineleƔerekhzladüƔürülmesineve
üretici birimlerin maliyetlerini düƔürmek amacyla küçülmelerine ve
postͲfordist düzende örgütlenmelerine yol açan bir yaplanmay
beraberindegetirilmiƔtir.SonuçtastandartdƔçalƔmaƔekilleriortaya

68

 Fatih Ylmaz, “KüreselleƔme Sürecinde GeliƔmekte Olan Ülkelerde ve
Türkiye’de 7Ɣ SaŒlŒ ve GüvenliŒi”, Uluslararas 7nsan Bilimleri Dergisi, Cilt 6,
Say:1,2009,s.50.
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çkmƔtr. Eve iƔ verme, taƔeronlaƔma, tele çalƔma gibi uygulamalar
ülkemizdedegiderekyaygnlaƔmaktadr.
7Ɣçi ve iƔveren üzerindeki istihdama iliƔkin mali yükler, iƔyeri
açma ve iƔletme ile ilgili bürokratik iƔlemlerin fazlalŒ ve karƔklŒ,
markalaƔamama ve dünyada rekabet edememe de kayt dƔ
istihdamnönemlinedenlerindenbirisinioluƔturmaktadr.
Ayrcasosyalyardmsistemindenyerliyersiznemalananönemli
bir toplum kesiminin bulunmas ve bu yardmlardan yararlanmann
baƔta gelen Ɣartnn çalƔmama olmas kayt dƔ istihdama neden
olmaktadr.
Çok sk çkarlan af kanunlar ve borçlarn silinmesi veya
yaplandrmas da, denetimin etkinsizliŒi ve cezalarn etkisizliŒi ile
birliktekaytdƔlkkonusundataraflarcesaretlendirmektedir.
AƔaŒdakionnumaraltablodakaytdƔistihdamnnedenleribir
snflandrmaya tabi tutulmuƔtur. Buna göre 6 ana nedene baŒl
olarak26nedenlekaytdƔistihdamayönelinmektedir.


b.MevzuatnKarƔklŒ

b.Prim7leEdimArasnda
kiDengesizlik

a.GöçveÇarpk
KentleƔme

a.Küçük7Ɣletmelerin
YaygnlŒ

a.Bürokratik
7ƔlemlerinFazlalŒ

a.SkÇkarlanVergi
veSosyalGüvenlik
AflarveBorçlanma
Kanunlar

a.SosyalYardm
Ödemeleri

2.SosyalNedenler

3.7ƔletmedenKaynakl
Nedenler

4.KamudanKaynaklanan
Nedenler

5.SosyalGüvenlikveVergi
SistemindenKaynaklanan
Nedenler

6.SosyalYardmSisteminden
KaynaklananNedenler



c.7ƔsizlikÖdemeleri





e.EmeklilikYaƔve
EmeklilikSistemi

e.Denetimin
YetersizliŒiveZorluŒu
ileCezannEƔitsizliŒi
veEtkinsizliŒi

d.Kamu
Hizmetlerineve
Kamu
Harcamalarna
BakƔn
OlumsuzluŒu

c.KamuKurumlar
ArasndakiNoksan
Koordinasyon

d.SosyalGüvenlik
Hizmetlerinden
Memnuniyetsizlik



d.Marka
Yaratamamave
FasonÜretim

c.KurumsallaƔamama

c.SosyalGüvenlikveVergi
SistemininBazÇalƔma
bekilleriniKapsamDƔ
Brakmas





c.7ƔgücününNiteliŒiile
EŒitimveBilinç
SeviyesininDüƔüklüŒü

e.7stihdamnSektörel
YapsndakiDeŒiƔiklik



f.AsgariÜcret











Kaynak:BubölümdeyeralandipnotlardabelirtilenkaynaklardanyararlanmaksuretiyletarafmzdanhazrlanmƔtr.

b.PrimsizÖdemeler

b.7ƔletmelerinRekabet
GücününDüƔüklüŒü

b.NüfusArtƔ

a.7ƔsizlikveFormel
Sektörün7ƔgücüArzn
KarƔlayamamas

1.EkonomikNedenler



d.ÇalƔma
b.7ƔgücüÜzerindekiVergi c.GelirveVergiYükü
HayatndaDeŒiƔim
veSigortaPrimiGibi
DaŒlmndaAdaletsizlikve
veYeniÇalƔma
YükümlülüklerinYüksekliŒi Yoksulluk
bekilleri

TabloͲ10KaytDƔ7stihdamnNedenleri
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Kayt dƔ istihdamn ekonomik nedenleri arasnda yer alan
“7Ɣgücü Üzerindeki Vergi ve Sigorta Primi Gibi Yükümlülüklerin
YüksekliŒi” kayt dƔ istihdamn nedenleri arasnda üzerinde en çok
durulanhususlardanbirtanesidir.7Ɣgücüüzerindeçoksaydamaliyük
bulunmaktadr. Bu mali yükler tek tek belirli oranlarda kayt dƔ
istihdama neden olmakla birlikte birleƔtiklerinde en önemli kayt
dƔlk nedenlerinden birisini oluƔturmaktadrlar. AƔaŒdaki onbir
numaral tabloda iƔgücü üzerindeki mali yükümlülükler
gösterilmektedir.
TabloͲ117ƔgücüÜzerindekiMaliYükümlülükler
1Ͳ SigortaPrimOranlar
2Ͳ ÜcretlerdenKesilenVergiOranlar
3Ͳ KdemTazminat
4Ͳ SosyalGüvenlikDestekPrimi
5Ͳ 7ƔverenÜzerindekiDiŒerYükler
Kaynak:TarafmzdanhazrlanmƔtr.

Bir baƔka snflandrmada, kayt dƔ istihdamn neden fazla
olduŒundanyolaçklarakyaplabilir.
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TabloͲ12KaytDƔ7stihdamnFazlaOlmasnnNedenleri


Kaynak: T.C. ÇalƔma ve Sosyal Güvenlik BakanlŒ, Kayt DƔ 7stihdamla
Mücadele(KAD7M)Projesi,s.5.


1Ͳ EkonomikNedenler

Kayt dƔlŒn en baƔta gelen nedeni ekonomiktir. Son yllarda
yaƔanan ekonomik krizler sonucunda artan iƔsizlik ve bozulan gelir
daŒlmna baŒl olarak artƔ gösteren yoksulluk kayt dƔlŒn
büyümesininbaƔtagelennedeninioluƔturmaktadr.
Kayt dƔlŒn diŒer önemli nedeni de istihdam üzerindeki
kamusal yüklerin fazlalŒdr. AƔr mali yükler kayt dƔna çkƔ
hzlandrmaktadr. Ayrca çalƔma hayatnda deŒiƔim ve yeni çalƔma
ƔekilleridekaytdƔistihdamanedenolmaktadr.
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a. 7ƔsizlikveFormelSektörün7ƔgücüArznKarƔlayamamas

Kayt dƔ istihdamn en önemli nedeni iƔsizliktir. 7Ɣsizlik;
çalƔmayarzuedenlerleveçalƔmayahazrolanlarla(iƔgücü)halenbir
iƔte çalƔanlar (istihdam) arasndaki fark olarak tanmlanr. 7Ɣsiz
saylabilmek için sadece çalƔmay arzulamak yetmez. ILO’nun
tanmna göre iƔsiz saylabilmek için aktif olarak iƔ aramak gerekir.69
YaniiƔsizsaylabilmekiçinikiƔartvardr:birincisiçalƔmayarzulamak,
ikincisi ise aktif olarak iƔ aramaktr. 7Ɣsiz miktarn iki temel dinamik
belirler: 7Ɣgücü arz ve talebi. 7Ɣgücü arz talepten daha hzl artarsa,
istihdamartsabileiƔsizlikartar.7Ɣgücüarzsabitken,istihdamazalrsa
iƔsizlik yine artacaktr. 7ƔsizliŒin çok olduŒu ülkelerde, iƔverenler
çalƔanlar kayt altna almada isteksiz olmakta iƔçiler ise iƔsizlik
korkusuilehaklarnarayamamaktadr.
7Ɣgücünün yüzdesi olarak OECD ülkelerinde iƔsizlik oranlar
incelendiŒinde, iƔsizlikte Türkiye yüzde 14,6 oranyla ispanyadan
sonraikincisradayeralmaktadr.Ülkemizi11,9lukoranyla7rlanda
izlemektedir.70
Ülkemizde son 30 yldr kronikleƔen bir iƔsizlik vardr. Öyle ki
yetkililerartkbusorununçözülemeyeceŒivebununbirkaderolduŒu
noktasnda açklamalar yapmaktadrlar. Ekonomik krizler,
küreselleƔme,göç,hzlnüfusartƔ,iƔgücüpiyasasndakigeliƔmelerve
iƔgücüne katlm oranlarnn artmas, tarm sektöründeki çözülmeler,
erkenemeklilik,eŒitimͲistihdamiliƔkisininzayflŒ,postͲfordistüretim
tarz, vasfsz iƔgücü ve iƔgücünün niteliŒinden kaynaklanan arz ve
talep uyumsuzluklar gibi nedenlerle iƔsizlik sorunu bir türlü
çözümlenememekte ve iƔgücü talebi iƔgücü arznn karƔsnda çok
yetersizkalmaktadr.
69

 Hüseyin Gökmen, “Avrupa Sosyal Devlet AnlayƔnda 7stihdam ve Türkiyede
Genç7ƔsizlikSorunu”,T.C.ÇalƔmaveSosyalGüvenlikBakanlŒTürkiye7ƔKurumu
GenelMüdürlüŒüUzmanYardmclŒTezi,Ankara,2007,s.32.
70
7ƔsizlikleMücadele:ÜlkeUygulamalarveTürkiye7çinÖneriler,T7SKYaynlar,
YaynNo:302,Ankara,2009,s.15.
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AƔaŒda 2009 yl sonu itibariyle iƔgücü durumu yer almaktadr.
TablodagörüleceŒiüzereiƔgücünekatlmaoranyüzde50’ninaltnda
olan,buyönüyledeOECDülkeleriiçindehayligerideolan,ülkemizde
iƔsizlik oran  önceki yla göre yüzde 3 orannda artarak yüzde 14
olarak gerçekleƔmektedir. Daha da endiƔe verici olansa iƔsizlik
orannn tarm dƔ sektörlerde yüzde 17,4, genç nüfusta ise yüzde
25,3olarakgerçekleƔmesidir.
TabloͲ137ƔgücüDurumu
TÜRK7YE

Kurumsalolmayan
nüfus(000)
15vedahayukar
yaƔtakinüfus(000)
7Ɣgücü(000)
7stihdam(000)
7Ɣsiz(000)
7Ɣgücünekatlma
oran(%)
7stihdamoran(%)
7Ɣsizlikoran(%)
TarmdƔiƔsizlik
oran(%)
Gençnüfusta
(1)
iƔsizlikoran (%)
7Ɣgücünedahil
olmayanlar(000)

2008

2009




KENT
2008

KIR



2009



2008

2009



69724

70542

48349

48747

21375

21795

50772

51686

35697

36197

15075

15489

23805
21194
2611

24748
21277
3471

16063
14010
2053

16585
13839
2746

7742
7184
558

8163
7438
724

46,9
41,7
11,0

47,9
41,2
14,0

45,0
39,2
12,8

45,8
38,2
16,6

51,4
47,7
7,2

52,7
48,0
8,9

13,6

17,4

13,1

17,0

15,4

19,1

20,5

25,3

22,6

28,2

15,5

18,9

26967

26938

19634

19611

7332

7326



(1)15Ͳ24yaƔgrubundakinüfus
Not:Rakamlaryuvarlamadandolaytoplamvermeyebilir.

Kaynak:Hanehalk7ƔgücüAraƔtrmas2009YllkSonuçlar,T.C.BaƔbakanlk
Türkiye7statistikKurumu,Say35,Mart2010,(EriƔim)
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=6198,05Mart2010

7Ɣsizlik sorunu ile karƔ karƔya kalan kiƔiler yarndan ziyade
bugünü düƔünmek zorunda kalmƔ ve “karnlarn doyurabilmek ve
ailelerine ekmek götürebilmek adna” kayt dƔ çalƔmay kabul eder
halegelmiƔlerdir.71

71

Yereli,Karadeniza.g.e.,s.88.
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Köydenkentegöçsürecinde,vasfzayfkimselerinemekleriniarz
etmeisteklerinekarƔlkvasflarnauyguniƔbulamamalarsonucunda
bukimselerkendilerineformelolmayaniƔleryaratmƔlardr.Özellikle
iƔportaclarveseyyarsatclarkaytdƔüretilenmallarpazarlamakta
oldukçabaƔarlolmuƔlardr.72Enformelsektörkavram;çokküçükbir
yatrm gerektiren, uzmanlaƔmann olmadŒ, toplam üretime net
katknn son derece düƔük olduŒu, genellikle tek kiƔi tarafndan
yürütülen, herhangi bir iƔ örgütlenmesine dahil olmayan ve hiçbir
yasal güvencesi bulunmayan iƔleri kapsamaktadr. Bu alan için
enformel sektör adlandrmasnn yan sra; marjinal sektör,
örgütlenmemiƔ sektör, kurumlaƔmamƔ sektör, korumasz sektör,
türedisektör,gecekonduistihdamgibiadlardakullanlmaktadr.73
Enformel istihdamn kaytszlk, yasal ve yönetsel kurallarn
dolanlmas, sakl üretimin gerçekleƔmesi, ölçüm güçlüŒü, ücretin el
altndan ödenmesi, iƔ süresinin genellikle belirsiz ve korumann
yetersiz olmas unsurlar ile formel istihdamdan ayrldŒ
anlaƔlmaktadr.74
Ekonominin hzl büyüdüŒü yllarda, kayt dƔ çalƔma oranlar
düƔmektedir. 7Ɣsizlikle büyüme arasnda ters orant varken, iƔsizlikle
kayt dƔ istihdam arasnda doŒru bir orant vardr. Ekonominin
küçülme dönemlerinde iƔsizlik artmakta ayn zamanda kayt dƔ
istihdamdaiƔsizliŒebaŒlolarakartmaktadr.
Kendi adna ve iƔveren olarak kayt dƔ çalƔanlarn önemli bir
ksm tarm kesimindedir. Kendi adna ve iƔveren olarak kaytl
görünenlerin bir çoŒu ise Ɣeklen kaytldr. Bu kiƔiler kaŒt üzerinde
sosyal güvenlik Ɣemsiyesi altnda olmakla birlikte prim borçlar
nedeniylesosyalgüvenlikhizmetlerindenyararlanamamaktadrlar.
72

 Tekin Akgeyik v.d., 7stanbul’da Enformel Sektör: 7Ɣportaclar, Eminönü
7lçesindeBirAlanAraƔtrmas,ErguvanYaynlar,7stanbul,2004,s.123.
73
 Cengiz Yldz, “Kent YaƔamnn DeŒiƔmeyen Marjinalleri: Seyyar Satclar ve
7Ɣportaclar”, Frat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 18, Say: 2, ElazŒ,
2008,s.344.
74
ZekiErdut,“Enformel7stihdamnEkonomik,SosyalveSiyasalEtkileri”,ÇalƔma
veToplumDergisi,1.say,2007,s.53.
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b. 7Ɣgücü Üzerindeki Vergi ve Sigorta Primi Gibi AŒr Kamusal
MaliYükler

(1)GenelOlarak

Kayt dƔ istihdamn önemli nedenlerinden birisi de, istihdam
üzerindeki mali yüklerin çok yüksek olmasdr. Türk sosyal güvenlik
sistemiyüksekoranlprimlerleçalƔanbirsistemdir.ÜlkemizdeiƔçinin
eline geçen net ücrete yakn bir tutar sigorta primi, gelir vergisi ve
damga vergisi olarak ilgili kamu kurumlarna ödenmektedir.
7stihdamn maliyetinin yüksek olmasnn bir nedeni, prim oranlarnn
yüksekolmas,diŒernedeniiseücrettenkesilenvergiorannnyüksek
olmasdr.7ƔverenlerücrettenkesilenvergiveprimyükleriniçokaŒr
bulmakta ve bu yükten kaçnmaktadr. 7Ɣçilerde bu aŒr vergi ve
sigorta yükünün bir ksmnn net ücretlerine ilave edilmesi
durumundakaytdƔndakalmaytercihedebilmektedir.
Asgari ücret baz alndŒnda, asgari geçim indirimi dahil
01.01.2010tarihindenitibarençalƔananet576,57TLödenmektedir.
Bu iƔçinin iƔverene maliyeti ise 885,74 TL.dir. Dolaysyla iƔverenin
ödediŒiparannyüzde62,8’iiƔçiyeulaƔmaktayüzde37,2’siiseiƔgücü
maliyeti olarak kamuya aktarlmaktadr. Ödenen ücretin artmasyla
birlikte, ücretlerden alnan gelir vergisinin artan oranl tarifesi
nedeniyle, iƔgücü maliyetleri daha da artmaktadr. Ayrca tehlikeli
iƔlerde çalƔanlarda prim oranlarnn yükselmesi nedeniyle iƔgücü
maliyetleriyükselmektedir.
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TabloͲ14AsgariÜcretveYasalKesintiler
ASGAR7ÜCRETVEYASALKES7NT7LER
(01.01.2010Ͳ30.06.2010Dönemi)

BrütÜcret
SigortaPrimi7ƔçiPay
7ƔsizlikSigortasPrimi7ƔçiPay
GelirVergisiMatrah
GelirVergisi
DamgaVergisi
AsgariGeçim7ndirimi
(BekarveÇocuksuz)
AsgariÜcrettenNetEleGeçen

16YaƔndanBüyükler
729,00TL
102,06TL
7,29TL
619,65TL
92,95TL
4,81TL
54,68TL
576,57TL

ASGAR7ÜCRETTE7bVERENKATKISI
(01.01.2010Ͳ30.06.2010Dönemi)
SigortaPrimi7ƔverenPay(yüzde19.5)
7ƔsizlikSigortasPrimi7ƔverenPay(yüzde2)
Toplam7ƔverenKatks

142,16TL
14,58TL
156,74TL

Kaynak:31.12.2009Tarihlive27449SaylResmiGazete’deyeralanAsgari
Ücret Tespit Komisyonunun almƔ olduŒu karardaki verilerden yararlanarak
tarafmzdanhazrlanmƔtr.

ÜlkemizdeiƔvereninistihdamabaŒlyasalyükleritoplamiƔgücü
maliyetiiçindeönemlibirpayasahiptir.OECDverilerinegöreTürkiye
istihdamvergilerinaŒrlŒaçsndanenönsralardayeralmaktadr.75
O.E.C.D ülkelerinde ortalama iƔçilik maliyetinin yüzde 24’ü istihdam
vergilerineayrlmaktadr.ABD’debuoranyüzde19ikenülkemizdeise
buoranortalamadayüzde40’aƔmaktadr.

75

Yereli,Karadeniz,a.g.e.,s.101.

2,6
2,3

13,0
11,7
10,4

16,8
16,0
15,0

18,9

23,7
22,8

Kaynak:www.tisk.org.tr/duyuru/cem_kilic2.ppt10Ocak2009

Türkiye
Polonya
Fransa
øsveç
Yunanistan
Belçika
Macaristan
Finlandiya
Hollanda
Avusturya
Almanya
øtalya
øspanya
AB 15
Norveç
Danimarka
øngiltere
OECD Ort.
Portekiz
Çek Cumh.
Japonya
Slovak Cumh.
Kanada
øsviçre
Kore
Avustralya
Meksika
Lüksemburg
ABD
øzlanda
Y. Zelanda
ørlanda

TabloͲ15OECDÜlkelerinde7stihdamVergilerininYükü

27,8
27,5
26,6
26,1
25,8

29,9
29,5

32,1

33,6

38,0
37,0
36,9
36,2
35,1

40,1
39,8

42,8
42,2
42,0
41,8
41,5
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OECD ülkelerinde istihdam vergilerinin yükünün incelendiŒi
yukardaki 16 numaral tablo deŒerlendirildiŒinde Türkiye’nin OECD
ülkeleriiçindeenyüksekvergiyüküolanülkeolduŒugörülmektedir.
Ülkemizde kayt dƔlŒn önemli bir nedeni olan istihdam
vergileri ayn zamanda iƔletmelerin rekabet gücünü de yukardaki
ülkelerdeki diŒer iƔletmelere oranla çok önemli bir Ɣekilde olumsuz
etkilemektedir.
TabloͲ16 Türkiye ve DiŒer Baz Ülkelerde Ücretten Kesinti
Oranlar
Ülkeler
ÇekCumhuriyeti

NetÜcret Kesinti
(yüzde)
(yüzde)
100
Ͳ



Ülkeler
7ngiltere

NetÜcret Kesinti
(yüzde)
(yüzde)
82.5
17.5

Macaristan

93.7

6.3

7talya

82.4

17.6

Avustralya

93.1

6.9

A.B.D.

81

19

Polonya

92.6

7.4

7rlanda

80.3

19.7

7sviçre

91.3

8.7

7sveç

79

21

Portekiz

90.2

9.8

Almanya

76.8

23.2

Japonya

90

10

YeniZelanda

75.7

24.3

Belçika

87.3

12.7

Finlandiya

75.5

24.5

7spanya

87.3

12.7

Danimarka

69.7

30.3

Norveç

86.7

13.3

Hollanda

69.2

30.8

Fransa

86.3

13.7







Avustralya

84.6

15.4







Kanada

83.8

16.2









NetÜcret(yüzde)

Kesinti(yüzde)*

OECDOrtalamas

85.5

14.5

ABOrtalamas

82.9

17.1

Türkiye

73.8

26.2

Kaynak: 7SMMMO, Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Sorunlar, Çözüm
ÖnerilerveYenidenYaplanmaRaporu,2003,7stanbul,s.46.
* Ücretten yaplan kesinti olarak, sigorta primi iƔçi hissesi, iƔsizlik iƔçi
hissesi,gelirvedamgavergisidikkatealnmƔtr.
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Türkiye’de ücretler üzerinden yaplan kesintinin yüksek olduŒu
görülmektedir. Avrupa BirliŒi (AB) Ülkelerinde ücret kesintisi oran
ortalamayüzde17.1iken,Türkiye’debuoranyüzde26civarndadr.
BuoranülkemizdeyaklaƔkyüzde70dahayüksektir.
BaziƔilanlarnda,sondereceilginçbirbiçimde,maaƔ+yemek+
yol + SSK Ɣeklinde ilanlara rastlanmaktadr. Oysaki SSK diye ifade
edilen husus yasal zorunluluktur özel olarak belirtilmesi gereksizdir.
AncakhaftasonuiƔilanlarkontroledildiŒindeyüzde21oranndabu
ifadelerlekarƔlaƔlmaktadr.Dolaysylasigortaprimiödemeknormal
bir Ɣey deŒildebir lütufmuƔgibi bir algtoplumun birçok kesiminde
oluƔmuƔtur.


(2)SigortaPrimOranlar


Türk sosyal güvenlik sistemi yüksek oranl primlerle
çalƔmaktadr. AB ülkeleri ile karƔlaƔtrdŒmzda ülkemizde sosyal
güvenlik kurumlarna tabi olmann maliyetinin çok yüksek olduŒu
görülmektedir. Sigorta priminin yüksek olmas, istihdamn iƔverene
maliyetinin yükselmesine ve dolaysyla Kayt dƔ istihdama yol
açmaktadr.
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TabloͲ17BazABÜlkelerinde7Ɣçive7ƔverenPrimlerininToplam
PrimTutarlar7çindekiPaylar
Ülkeler
Almanya
Avusturya
Belçika
Finlandiya
Fransa
Hollanda
7spanya
7sveç
7talya
Lüksemburg
Yunanistan
Türkiye

Toplam7ƔçiPrimi
(Yüzde)
19.62
17.20
13.07
5.7
9.01
27.15
2.2
14.89
9.19
10.54
11.65
15

Toplam7ƔverenPrimi
(Yüzde)
19.62
20.90
24.87
19.77
36.92
10.10
16.84
17.43
49.58
18.62
21.41
21,5–27

ToplamPrimTutar
(Yüzde)
39.24
38.10
37.14
25.47
45.93
37.25
18.86
32.32
58.77
29.16
33.06
36,5–42*

Kaynak: Avrupa Topluluklar Komisyonu Sosyal Güvenlik KarƔlaƔtrmal
Tablolar, (EriƔim) http://www.tisk.org.tr/isveren_sayfa.asp?yazi_id=452&id=28,
01Mart2010.
*Toplam iƔçi ve iƔveren primine, iƔsizlik iƔçi primi yüzde 1, iƔsizlik iƔveren
primiyüzde2oranlardadahiledilmiƔtir.

Ülkemizde iƔçi ve iƔverenlerin sosyal sigortalar primine katlm
oran oldukça yüksektir. Devletin ise iƔsizlik sigortas primine olan
yüzde 2’lik katks dƔnda, sosyal güvenlik sistemine direkt katks
yoktur. Bu durum iƔçinin iƔverene maliyetinin yüksek olmasna yol
açmaktadr. Tehlike snf ve derecesine göre, iƔvereninpayna düƔen
en düƔük prim oran yüzde 21,5, iƔçiye düƔen prim oran pay ise
yüzde15olmaküzeretoplamprimoranyüzde36,5olarakkarƔmza
çkmaktadr.
Yukardaki onyedi numaral tablo incelendiŒinde, AB üyesi
ülkelerde,sosyalgüvenlikkuruluƔlarnaödenenprimoranortalamas
yüzde35’dir.Ülkemizdeisebuoran,iƔintehlikesnfvederececesine
göreyüzde36,5ilayüzde42arasndadeŒiƔmektedir.ABüyesiülkeler
arasnda en yüksek prim oranlar 7talya’da, Almanya, Fransa,
AvusturyaveTürkiyeonuizlemektedir.ÜlkemizdekiprimorannnAB
ülkeleriortalamasnnyaklaƔk5puanüzerindedir.
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TabloͲ18BazABÜlkelerindeFinansmanaKatkOranlar
Ülkeler

7Ɣverenin
7Ɣçinin
Devlet
DiŒer
Toplam
Katks
Katks
Katks
(yüzde)
(yüzde)
(yüzde)
(yüzde)
(yüzde)
Belçika
42.05
19.72
27.46
10.77
100.00
Danimarka
11.36
04.38
77.52
6.74
100.00
Almanya
41.09
30.44
25.23
3.24
100.00
7rlanda
23.10
14.89
61.12
0.89
100.00
7ngiltere
27.93
16.96
43.35
11.76
100.00
7spanya
52.21
19.36
26.03
2.37
100.00
Fransa
51.82
27.44
18.25
2.50
100.00
Portekiz
49.37
20.33
25.56
4.74
100.00
7talya
52.42
14.95
29.88
2.76
100.00
Lüksemburg
33.23
23.22
37.23
6.26
100.00
Hollanda
32..41
36.21
14.56
16.82
100.00
Türkiye
57.4
40
2.6
ͲͲ
100.00
Kaynak: 7SMMMO, Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Sorunlar, Çözüm Öneriler ve
YenidenYaplanmaRaporu,2003,7stanbul,s.46.

AB Ülkeleri ile ülkemizi karƔlaƔtrdŒmzda, iƔçi ve iƔverenlerin
istihdama katklar oldukça yüksektir. ÖrneŒin iƔçinin finansmana
katks Danimarka’da yüzde 4.38, 7talya’da yüzde 14.89 iken
ülkemizde tüm ülkelerde yüksek olup yüzde 40’dr. 7Ɣverenin katks
da yine tüm Avrupa ülkelerini katlamakla birlikte, devlet ve diŒer
katklarn olmadŒ (iƔsizlik sigortas devlet pay hariç) tek sosyal
güvenliksistemiolarakyeralmaktadr.Ancaksosyalgüvenlikaçklar
içinbütçedenyaplantransferlerdikkatealndŒndaülkemizinsosyal
güvenliŒe katks olmadŒ noktasndaki deŒerlendirmelere yol açan
yukardakitabloönemliorandadeŒiƔmektedir.

(3)ÜcretlerdenKesilenVergiler

Ülkemizde ücretten yaplan vergi kesintisi oranlar oldukça
yüksektir.GelirVergisimatrah,ödenenbrütücrettenSGKiƔçipayve
iƔsizlik primi iƔçi pay düƔülmesi suretiyle bulunmaktadr. Bu
matrahtan yüzde 15 orannda gelir vergisi kesilmektedir. Ayrca
ücretlerdenyüzde0.66oranndaDamgaVergisikesilmektedir.
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Ülkemizde iƔçiler alacaklar net ücreti göz önünde bulundurup
çalƔtklarndan,sigortaprimlerivevergileriniƔverenceödendiŒivebu
maliyeteuygulamadaiƔverenintekbaƔnakatlandŒnsöyleyebiliriz.76
Asgari ücret üzerinden çalƔan bir iƔçinin iƔverene toplam
maliyetiise;ödenenücretinyansraödenentoplamsigortaprimiile
vergilerin toplamdr. Bu durumda, asgari ücret üzerinden geçimini
saŒlayan bir iƔçinin eline geçen net ücrete yakn bir tutarn gerek
kendisi gerekse iƔvereni adna kamu kurumlarna ödenmektedir.77
Kayt dƔ çalƔtrmann iƔverene faydas, ayn parayla bir iƔçi daha
fazlaçalƔtrma;iƔçiyefaydasisebirkatdahafazlaücretalmadr.Her
ikitarafiçindedurumbukadarcazipikenkaytdƔçalƔmannneden
bukadaryaygnolduŒuanlamamakmümkündeŒildir.

(4)KdemTazminat

Vergi ve primlerin dƔndaki diŒer önemli mali yük kdem
tazminat uygulamasdr. KiƔinin en az bir yl süreyle çalƔmas ve iƔ
kanununda yer alan Ɣartlar dahilinde kdem tazminatna hak
kazanmas durumunda iƔçinin hizmet akdinin devam süresince her
geçen tam yl için iƔverence iƔçiye 30 günlük ücreti tutarnda kdem
tazminatödenmektedir.
OECD ülkeleri ile karƔlaƔtrldŒnda Türkiye en yüksek kdem
tazminat ödeyen ülkelerin içinde yer almaktadr. OECD ülkeleri
arasndaABD,Almanya,Belçika,Hollanda,7sveç,Norveçve7zlanda’da
zorunlukdemtazminatuygulamasbulunmazkenkdemtazminatn
uygulayan ülkeler içinde Türkiye 20 yllk çalƔana verilecek kdem
tazminatbakmndan20aylaGüneyKorevePortekiz’leberaberbaƔ

76

Süngü,a.g.e.,s.69.
bükrüKzlot,“AsgariÜcretteYüzde80KesintiÇokFazla”,HürriyetGazetesi,5
Aralk2002
77
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çekmektedir.78 Kdem tazminat ödenmesinde OECD ortalamas ise
sadece7,5aydr.79
Yüksek kdem tazminat yükü iƔverenleri kayt dƔna
yöneltmekte iƔverenleri, bir yl doldurmadan çalƔanlar iƔten
çkartmagibiyöntemlerebaƔvurmayaitmektedir.

(5)7ƔverenÜzerindekiDiŒerYükler

7Ɣletmelerin istihdam ettikleri iƔçilerin saylar belirli rakamlar
aƔtktan sonra, iƔletmeler, ek maliyetlere katlanmak ve özürlü, eski
yükümlü, terör maŒduru çalƔtrmak zorunda kalmaktadr. 7Ɣverenler
içindoktor,iƔgüvenliŒiuzman,avukatçalƔtrmakveemzirmeodas,
sporkompleksiyapmakmaliyetliveistemedikleribiruygulamadr.

78

 Kdem Tazminat ÇalƔma Raporu, T.C. ÇalƔma ve Sosyal Güvenlik BakanlŒ
ÇalƔmaGenelMüdürlüŒü,Ankara,2009,s.11.(EriƔim)
http://www.cgm.gov.tr/files/istihdam_danisma_kurulu/kidem_tazminati_raporu
%2018_6_09.doc?category_id=237,1Mart2010.
79
 Draft Paper prepared for the joint World Bank/International Institute for
Applied System Analysis/Ludwig Boltzmann Institute for Economic Analysis
WorkshoponSeverancePayments,WorldBank,2003,(EriƔim)
http://wbln0018.worldbank.org/HDNet/HDDocs.nsf/vtlw/062db78e68878f5a852
56dcd00609edb/$FILE/Holzmannyüzde20Iyeryüzde20Vodopivec.pdf,s.36Ͳ42.
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TabloͲ197ƔverenÜzerindekiDiŒerYükümlülükler
ÇalƔanSays
S.NO

YükümlülükKonular

Özürlü,eskihükümlü
veterörmaŒduru
çalƔtrmazorunluluŒu
7Ɣyerihekimi
çalƔtrmakveiƔyeri
saŒlkbirimi
oluƔturmak
7ƔgüvenliŒiilegörevli
mühendisveyateknik
eleman
görevlendirmek

1

2

3

50+

100Ͳ150
KadniƔçi

150+
KadniƔçi

150+
7Ɣçi

500+
7Ɣçi
memur

A.bveYap
Kooperatifleri





































4

Avukat
bulundurulmas













5

Emzirmeodas
kurulmas













6

Yurt(kreƔ)kurulmas













7

Kantinaçlmas













8

Sportesisiaçmave
antrenörtutma













1Ͳ 4857sayl7ƔKanunumadde30
2Ͳ 4857sayl7ƔKanunumad.81
3Ͳ 4857sayl7ƔKanunumad.82(15/5/2008tarihve5763saylKanunun
37.MaddesiilekaldrlmƔtr.)
4Ͳ 1136saylAvukatlkKanunumad.35/3
5Ͳ 4857 sy. 7Ɣ Kanunu mad.88 ve “Gebe veya Emziren Kadnlarn
ÇalƔtrlma bartlaryla Emzirme Odalar ve Çocuk Bakm Yurtlarna Dair
Yönetmelik”md.15
6Ͳ 4857 sy.7Ɣ Kanunu mad.88 ve “Gebe veya Emziren Kadnlarn
ÇalƔtrlma bartlaryla Emzirme Odalar ve Çocuk Bakm Yurtlarna Dair
Yönetmelik”md.15
7Ͳ 4857sayl7ƔKanunumad.115
8Ͳ 3289 sayl Gençlik ve Spor Genel MüdürlüŒünün TeƔkilat veGörevleri
HakkndaKanun
Kaynak:TarafmzdanhazrlanmƔtr.


7Ɣverenleraçsndanzahmetlivemaliyetliolarakkabuledilenbu
uygulamalar sonucunda, iƔverenler kota miktarlarn aƔmamak için
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kendilerine iki yol bulmuƔlardr. Bunlardan birincisi limit dƔnda
çalƔtrdklariƔçilerikaytdƔolarakçalƔtrphemilavemaliyetlerden
kurtulmakta hem de sigortasz iƔçi çalƔtrp istihdam yüklerini
hafifletmektedirler. 7Ɣverenlerin kullandŒ ikinci yöntem ise ilave
maliyetten kaçnmak amacyla belli saylarn üstündeki iƔçileri iƔten
çkarmakta, ellerinde kalan diŒer iƔçileri çalƔma saatleri
artrmaktadr.
ÇalƔmahayatnnbütünüdüƔünüldüŒünde,vergiveprimyükleri
dƔndaki diŒer yasal yüklerin boyutu hakknda genel bir çalƔma
bulunmamakla beraber Türkiye 7Ɣveren Sendikalar Konfederasyonu
(T7SK)’in üye iƔyerlerinde yapmƔ olduŒu çalƔma sonuçlarna göre
diŒer yasal yükümlülükler toplam vergi ve sosyal güvenlik primi
yükümlülüklerininyüzde18,4’ünetekabületmektedir.80
7Ɣverenler bu tür sosyal uygulamalar sonucunda hem istihdam
ettikleri kiƔileri iƔten çkarmakta hem de kayt dƔ istihdama neden
olmaktadr.7Ɣçilikmaliyetlerininyüksekolmasveyukardakitabloda
görüldüŒüüzereistihdamüzerindekisosyalyüklerinvarolmas,emek
yerinesermayeyoŒunteknolojitercihinihzlandrdŒ,özellikleküçük
iƔyerlerinde istihdam üzerinde olumsuz etkiler yaptŒ bilinmektedir.
7Ɣsiz kalmak kaygsnda olan iƔçiler ve maliyetlerini düƔürmek
isteŒindeiƔverenlerkaytdƔistihdamayönelmektedir.

c. GelirveVergiYüküDaŒlmndaAdaletsizlikveYoksulluk

GelirinadaletsizdaŒtlmassonucundaartanyoksullukkaytdƔ
çalƔmalara kaynak oluƔturmaktadr.81 Ülkemizde krizlere dayal
olarak bozulan gelir daŒlm ve artan yoksulluk sonucu insanlar
bugünlerini kurtarabilmek adna kayt dƔ iƔlerde çalƔmaya
baƔlamƔlardr.UnutulmamaldrkikaytdƔekonomigelirindahada

80
81

2004Çalma7statistiklerive7ƔgücüMaliyeti,T7SKYaynlar,2005,s.1.
Yereli,Karadeniz,a.g.e.,s.97.
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adaletsiz daŒtlmasna yol açmaktadr.82 Kayt dƔ çalƔan kimseler
her türlü sosyal korumadan yoksundurlar. Bu nedenle karƔlaƔtklar
hastalk, kaza, iƔsizlik gibi riskleri karƔlayabilecek kadar gelir elde
edememekte, aksine durumlar iyice kötüleƔmekte ve giderleri
artmaktadr.BudurumdayoksullukiyiceartmaktakaytdƔistihdam
ve gelir daŒlmndaki adaletsizlik karƔlkl olarak birbirlerini olumsuz
yöndeetkilemektedir.
Yoksul olmak için mutlaka iƔsiz olmak gerekmez. Türkiye’de
yoksul nüfus içinde çalƔanlarn oran (15 yaƔ üstünde) yüzde 29’tur.
Buoranyoksulolmayannüfustayüzde35’tir.83
AƔaŒdaki 20 numaral tabloda hanehalkndaki bireylerin iƔteki
durumlarnagöreyoksullukoranlargörülmektedir.
TabloͲ207ƔtekiDurumBakmndanYoksulveYoksulOlmayan
GruplarArasndakiFarklar


Yoksul

YoksulOlmayan

Ücretli

21,0

48,5

Yevmiyeli

19,1

6,5

Kendihesabna

26,9

21,8

7Ɣveren

0,7

5,0

ÜcretsizaileiƔçisi

32,3

18,2

100,0

100,0

Toplam

Kaynak: Srma Demir beker, Türkiye’de Sosyal Transferlerin Yoksulluk
ÜzerindekiEtkileri,DPTYaynlar,Ankara,2008,s.57.

Yoksullar içinde ücretsiz aile iƔçileri baƔta gelmekte, onu kendi
hesabna çalƔanlar izlemektedir. 7Ɣverenler ve ücretliler arasnda
yoksulolmayanlarnoranyoksuloranlaragöreçokdahayüksektir.

82
 Meryem Koray, Alper TopçuoŒlu, Sosyal Politika, 3. Bask, Ezgi Kitabevi
Yaynlar,Bursa,1995.s.186.
83
 Srma Demir beker, Türkiye’de Sosyal Transferlerin Yoksulluk Üzerindeki
Etkileri,DPTYaynlar,Ankara,2008,s.57.
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Türkiyegenelindetarm,avclk,ormanclkvebalkçlksektörü,
çalƔanlarn yüzde 36,19’luk oranla yoksulluk riskinin en fazla olduŒu
sektör olarak birinci srada yer almaktadr. Bu sektörde bir sosyal
güvenlikkurumunakaytlolmamaoranyüzde90civarndadr.
7ktisadi faaliyet kollarna göre yoksulluk oranlar ile kayt dƔ
çalƔma oranlar arasnda bir korelasyon mevcuttur. YoksulluŒun
yüksek olduŒu iktisadi faaliyet kollarnda kayt dƔ çalƔma oranlar
yüksektir.
TabloͲ21HanehalkBireylerininEkonomikFaaliyetlerineGöre
YoksullukveToplamKaytDƔÇalƔanlar7çerisindekiPaylar
KaytDƔÇalƔanlar
Yoksulluk
7çerisindekiOran
Oran
Toplam
52,1
26,96
Tarm,avclk,ormanclk,balkçlk
90,1
36,19
MadencilikvetaƔocakçlŒ
11,6
2,22
7malat
31,7
16,65
Elektirik,gazvesu
0,2
16,62
7nƔaatvebayndrlk
61,4
35,92
Toptanveperakendeticaret
42,6
18,97
UlaƔtrma,haberleƔme,depolama
34
14,01
Malikurumlar,ilgilihizmetler
18,9
7,87
ToplumvekiƔiselhizmetler
13,6
14,58
Kaynak:(EriƔim)www.dpt.gov.tr/DocObjects/Download/3091/yoksullu.pdf,
31Ocak2010.
7ktisadiFaaliyetGruplar


d. ÇalƔmaHayatndaDeŒiƔimveYeniÇalƔmabekilleri

Geleneksel istihdam iliƔkisi yerine, aͲtipik ve standart dƔ
istihdam biçimlerinin yaygnlaƔmas da sanayi sektörünün
istihdamnn küçülerek durgunlaƔmasna, hizmet sektörlerinin hzla
büyümesine yol açmaktadr. Özellikle enformelleƔen ekonomi ve
istihdam, ucuz kaçak yerli ve yabanc iƔgücüne, gençlere, çocuklara,
aile iƔçilerine, mevsimlik , geçici ve belirli bir hizmet akdi ile çalƔan
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ucuz iƔçilere doŒru yönelmek suretiyle ekonominin bütünü içinde
rekabetkabiliyetiniartrmayaçalƔmaktadr.84
Günlüksekiz,haftalkkrkbeƔsaatiesasalangeleneksel(fordist)
istihdamƔekillerininyeriniksmisüreliçalƔma,geçiciiƔiliƔkisi,eveiƔ
verme,iƔinçeƔitlibölümünde(arac)taƔeronkullanmaalmƔtr.PostͲ
fordist olarak adlandrlan yeni üretim tarz iƔyerini küçültürken,
iƔçinin ekonomik ve sosyal haklarndan ksntlara neden olmuƔtur.
Dahas post fordist üretim tarz iƔyerlerinin ve çalƔanlarnn kayt
dƔnda kalmasna yol açmƔtr.85 Ülkemizde eve iƔ verme,
taƔeronlaƔma ve tele çalƔma en çok kullanlan esneklik arac
olmuƔtur. Esneklik uygulamalar üretimde katma deŒeri artrmak
adna deŒil, maliyetleri düƔürmek adna yaplmaktadr. Üretimi
artrmakvemaliyetleridüƔürmekadnayaplanbuuygulamalarsosyal
güvenlikten yoksun kayt dƔ istihdam edilen bir iƔgücünün ortaya
çkmasnayolaçmƔtr.86
ÇalƔma hayatnn esnekleƔtirilmesi ile ortaya çkan ve kayt dƔ
çalƔmaya neden olan aͲtipik çalƔma biçimlerinden önemli olanlar
aƔaŒdaaçklanmƔtr.

(1)Eve7ƔVerme

EveiƔvermebirbaƔkaifadeyleevdeçalƔma,biriƔvereninveya
taƔeronuntalebiüzerineveiƔçininkendisinintercihettiŒibiryerdeve
genellikleiƔçinin kendievinde, normal olarakiƔverenindoŒrudanbir
denetimi olmakszn bir ücret karƔlŒnda üretimin gerçekleƔtirilmesi
veyahizmetinsaŒlanmasdr.87
SanayisektörüiçinevdeçalƔma,uluslararasiƔbölümününaldŒ
yeni biçim içinde, birçok ülkede giderek yaygnlaƔan bir iƔ türüdür.
84

Ekin,a.g.e.,s.10.
 Zeki Erdut, “Esneklik”, ÇalƔma Hayatnda Esneklik Semineri, T7SK Yayn
No:195,7stanbul,1999,s.210.
86
Erdut,a.g.m.,s.211.
87
Koç,a.g.e.,s.7.
85
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EvdeçalƔanlarnçoŒununkadnlarveçocuklarolmas,buiƔtürünün
kadnemeŒininkullanmbaŒlamndaincelenmesinigerekliklar.Evde
çalƔan kadnlar, asgari ücret kapsamna girmeyen, iƔ güvenceleri
olmayan, sigorta, saŒlk yardm gibi temel sosyal güvenlik
olanaklarndanyoksungruplardr.88KullandklarüretimaraçlarçoŒu
kezkendilerincesaŒlanrveüretimmaliyetidekendilerincekarƔlanr;
ayrcaürünlerininpazarlanmasndavesatƔndaherhangibiryetkive
kararasahipdeŒillerdir.KadnlarntektekveyaltlmƔolarakevlerde
çalƔmas, onlarn bu alandaki düƔük ücretlere, aŒr çalƔma
koƔullarnakarƔkoymalarnzorlaƔtrr.89
KadnlarevdeçalƔmayazorlayanetmenlerinbaƔnda,düzenlive
örgütlüsektöriƔininyetersizliŒi,kendilerininbusektördeistihdamn
saŒlayc becerilerinin snrllŒ ve evde bakmakla sorumlu olduklar
çocuk,yaƔlvehastalarnvarlŒnedeniyleevebaŒllklargelir.
EvdeçalƔmagörünmezbiriƔtürüdür.7statistiklerdevemilligelir
hesaplamalarnda yer almaz ve toplum tarafndan gerçek ve geçerli
biristihdambiçimiolarakdeŒerlendirilmez.
Türkiye’de eve iƔ verme sisteminde çalƔan iƔçileri koruyucu
hiçbir düzenleme yoktur. Oysa Türkiye’nin onayladŒ 26 sayl ILO
sözleƔmesine göre, eve iƔ verme sistemi içinde çalƔan iƔçiler için
asgariücretsaptanmasgerekmektedir.
EvdeçalƔaniƔçilerinbüyükçoŒunluŒu,düƔükhizmetledüzensiz
çalƔaniƔçilerdir.BuiƔçileriçerisindekadnlarçoŒunluktadr.Sermaye
yoŒun iƔler iƔletmede yaplrken, emek yoŒun iƔlerin taƔeron sistemi
ileeveiƔvermeyedönüƔmesideyaygnbiruygulamadr.
Ülkemizde 1983 ylnda sonra iƔsizliŒin önlenmesi için “atölye
evler” projesinin devreye sokulmas, eve iƔ verme sistemini
yaygnlaƔtrmƔtr.
EveiƔvermesistemiiçindeçalƔanlarkendilerineiƔverenkimse
ilehukukibaŒmllk,emirvetalimataltndadeŒilselerbile,ekonomik
88
89

Süngü,a.g.e.,s.38.
Süngü,a.g.e.,s.39.
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baŒmllk içerisindedirler. Yani evde çalƔanlarn yaptklar iƔler çoŒu
zaman doŒrudan dƔar pazarlanamaz ve belirtilen kimseler bu iƔleri
yapmadan geçinemez. Dolaysyla, eve iƔ verme sistemi içerisinde
çalƔanlarniƔçisaylp5510saylKanunkapsamnaalnmasgerekir.
OysakendilerinibaŒmszçalƔansanpiƔçiolduklarnndahifarknda
olmayanbukesimlerinönemlibirorankaytdƔndaçalƔmaktadr.
TabloͲ22EvdeFaaliyetGösterenlerinKaytllkDurumunaGöre
Durumu
Yl

EvdeÇalƔan
Says

7stihdam
Kaytl

KaytlDeŒil

Kaytl
Olmayanlarn
Oran(yüzde)

2004

247.000

11.000

236.000

95,55

2005

276.000

11.000

265.000

96,01

2006

265.000

9.000

256.000

96,60

2007

235.000

6.000

229.000

97,45

2008

234.000

7.000

227.000

97,01

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/isgucu/Istihdam.do, (EriƔim) 10 bubat
2010.

SonbeƔyllkverilerinyeraldŒ23numaraltablodagörüldüŒü
üzere, evde çalƔanlarn tamamna yakn bir ksm sosyal güvenliŒe
kaytldeŒildir.
Ancak çeƔitli araƔtrmalar, Türkiye’de evde çalƔma veya eve iƔ
verme sistemi içerisinde, evlerde parça baƔ ücretle gerçek iƔçilik
yapanlarn saysnn bunun çok üzerinde olduŒunu göstermektedir.
ÖrneŒin internette evde parça baƔ iƔ yapanlarn says tarandŒnda
8720 kaytla karƔlaƔlmaktadr.90 Bu iƔlere örnek olarak ütü, dikiƔ
nakƔ,paketleme,ykamagibiiƔlerverilebilir.7Ɣlergenelolarakemek
yoŒunvekadnlartarafndanyaplaniƔlerdir.

90

(EriƔim)http://www.google.com.tr/#hl=tr&q=%22evde+par%C3%A7a+ba%C5%
9F%C4%B1%22&meta=&aq=f&aqi=g1&aql=&oq=&fp=539841dba3b965ef,
1
Mart2010.
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EviƔçiliŒidahaçokücretliiƔçiliŒinmaliyetiniaƔaŒyaçekmekiçin
uygulanmaktadr. 7Ɣveren açsndan maliyetleri aƔaŒya çekici ve
rekabeti artrc bir faktördür. Bu yöntemde iƔletmeler küçülürken
iƔçilerintoplupazarlkgücüvesendikalaƔmasönlenmekteveiƔçilerin
sosyalgüvenliksistemidƔndaçalƔmalarnayolaçlmaktadr.91

(2)TaƔeron7ƔçiliŒiveFasonÜretim 

“TaƔeronluk” ve “müteahhitlik” kavramlar bazen içiçe
geçmektedir.Sendikaclkaçsndanherikisidesorunyaratmaktadr.
BorçlarKanununun355.maddesinegöremüteahhit,asliƔinsahibine
bir ödeme karƔlŒnda bir iƔi üstlenen kiƔidir. Ayn Kanunun 356.
maddesine göre iƔin niteliŒi açsndan bir saknca yoksa, müteahhit,
üstlendiŒi iƔi bir baƔkasna devredebilir. 7Ɣin devredildiŒi kiƔiye veya
Ɣirkete“taƔeron”(altͲiƔveren)denir.Müteahhit,iƔsahibinekarƔiƔin
tümünden sorumludur. TaƔeronun ise asl iƔverene, ihaleyi yapan
kuruluƔa karƔ bir sorumluluŒu yoktur. Onun sorumluluŒu,
müteahhide karƔdr. Ancak uygulamada birçok durumda hangi iƔin
“asl”,hangisininonun“parças”olduŒubelirsizdir.BunabaŒlolarak
da“müteahhit”ve“taƔeron”kavramlariçiçegeçer.
Bir iƔin taƔerona verilmesi tek baƔna aͲtipik istihdam biçimine
geçildiŒi anlamna gelmez. Ancak taƔeronlaƔma dünyada ve
ülkemizde, iƔçileri çalƔma mevzuatn dƔnda brakmak için
kullanlmaktadr. Arac, bir baƔka deyiƔle alt iƔveren, emrinde
çalƔanlar sosyal güvenceden uzak bir Ɣekilde çalƔmaktadrlar. Arac
uygulamasnn SGK’ya getirdiŒi bir diŒer yük, bunlarn asl iƔverenle
imzaladklar sözleƔmelerden doŒmaktadr. SözleƔmelerde aracdan
“asliƔveren”,“müteahhit”ƔeklindebahsedilerekaraciƔverenolarak
gösterilmek istenmekte, bu suretle gerçek iƔveren iƔ ve sosyal
güvenlikmevzuatnniƔvereneyüklediŒiyükümlülüklerdenkurtulmak
istenilmektedir.
91

OsmanAltuŒ,“Röportaj”,7ntermedyaEkonomisiDergisi,1997,s.37.
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Uygulamada “müteahhit” olarak gösterilen çoŒu arac firmann
asliƔvereniniƔinin bölüm ve eklentisindeiƔ aldklarhalde, iƔibelirli
bir adreste kurulu ve Kuruma tescilli iƔyerleri ile (devaml iƔyerleri)
yaptklarn beyan ettikleri görülmektedir. Bu yolla kaçak iƔçi
çalƔtrmadandoŒanyükümlülükasliƔverenolarakgösterilen“arac”
üzerinde olmaktadr. Kald ki uygulamada asl iƔveren olarak
gösterilen çoŒu arac Ɣirketin yöneticilerinin geçen yllarda asl
iƔvereniniƔçisiolduklargözlemlenmektedir.92
Kamu sektöründe taƔeronlaƔma ve fason üretim, 24 Ocak 1980
istikrar program sonrasnda gündeme geldi ve sistemli bir biçimde
yerleƔtirildi. DüƔük iƔçilik giderlerine dayal ihracat çabalarnn
yoŒunlaƔmasylabirlikte,özelsektördedetaƔeronlukvefasonüretim
yaygnlaƔt.
Türkiye’de fason üretim, 24 Ocak istikrar program ile birlikte
baƔlayan ihracat seferberliŒinin bir parças olarak geliƔti. 1980
öncesinde 7stanbul’daki atölye says 25.000 civarnda iken, 1985
ylnda bu say 70.000’in üstüne çkmƔtr. Büyük iƔletmeler,
yaƔadklar krizi, kendilerine fason üretim yapan küçük atölyelere
aktardklariçin,herkrizdönemindeçoksaydaatölyeiflasetti.Ancak
sistemsürekliolarakyeniatölyeleryaratt.93
Türkiye31.12.1995tarihi itibariyleilegümrükbirliŒinegirdi.Bu
tarihten sonra Türkiye’nin AB ülkelerinden yaptŒ ithalat hzla artt;
birçok iƔletme bu ürünlerle rekabet edemedi. Bu durumda, özellikle
iƔgücü maliyetinin düƔürülerek rekabet gücünün artrlmas ön plana
çkt. Bunun en önemli yolu olarak da taƔeronlaƔma ve fason üretim
seçildi. Bu nedenle, AB ile gümrük birliŒi süreci, ülkemizde özel
sektörde taƔeronlaƔma ve fason üretim eŒilimini daha da
güçlendirdi.94

92

Süngü,a.g.e.,s.41.
YldrmKoç,TaƔeronlukveFasonÜretimSorunlarÖneriler,TÜRKͲ7bYaynlar,
YaynNo:61,Ankara,2001,s.8.
94
Koç,a.g.e.,s.9.
93
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TaƔeronluk ve fason çalƔmann asl amac iƔgücü maliyetlerinin
düƔürülmesidir.Bununenönemliyoluise,kaçakiƔçiçalƔtrmakveya
SGK’yadüƔükücretveazçalƔmasüresibildirmektir.
Türkiye’nin bugün ekonomideki en önemli sorunlarndan bir
tanesi  kamu açklardr. Kamu açklarnn kapatlmas, kayt dƔ
sektörünkaytaltnaalnmasnabaŒldr.TaƔeronlukvefasonçalƔma,
sigortaprimivevergikayplarnartrmaktadr.
ÇalƔma mevzuatmzda taƔeron iƔçilerini korumaya yönelik baz
düzenlemeler bulunmakla birlikte bunlar gerek düzenleme, gerek
yaptrmlar açsndan yetersizdir. Türkiye tarafndan onaylanmƔ 94
saylILOSözleƔmesiisebukonudaönemlihükümleriçermektedir.
Türkiye Cumhuriyeti tarafndan 1960 ylnda onaylanan ve
uygulanmas konusunda 88/13168 sayl Bakanlar Kurulu Karar
çkarlan "Bir Amme Makam Tarafndan Yaplan Mukavelelere
Konulacak ÇalƔma bartlarna Müteallik 94 Nolu SözleƔme" ise baz
konularöngörmektedir95:
Bu koƔullarda, taƔeronluŒun ve fason üretimin iƔçi haklar ve
sendikalmücadeleaçsndanyarattŒolumsuzluklarlamücadeledeiki
anayolbulunmaktadr.96
Birinci yol, kamu kurum ve kuruluƔlarnca taƔerona yaptrlan
veyafasonolaraküretilentümmalvehizmetlerinüretimindeçalƔan
iƔçilerikoruyanveTürkiyetarafndandaonaylanmƔbulunan94sayl
ILO SözleƔmesinin ve ilgili Bakanlar Kurulu kararnn
uygulattrlmasdr.97
7kinci yol, kaçak iƔçilikle etkili bir biçimde mücadele etmek, iƔ
güvencesi saŒlamak ve yasalarda gerekli deŒiƔiklikleri yaparak

95

 Yldrm Koç, “94 sayl SözleƔmenin onaylanmas ve 88/13168 sayl Bakanlar
Kurulu Kararnn çkmas konusunda ILO ve 94 Sayl SözleƔmenin
Uygulattrlmas,”MülkiyelilerBirliŒiDergisi,1993,s.22.
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sendikasz iƔçilerin de hak ve özgürlüklerini yasa yoluyla geliƔtirerek,
taƔeronluŒavefasonüretimebaƔvurmaeŒiliminizayflatmaktr.98
Toplu iƔ sözleƔmelerine baz maddelerin konmas, taƔeronlarn
ve fason üretim yapan iƔverenlerin iƔyerlerinde iƔçi saŒlŒ ve iƔ
güvenliŒi önlemlerin alnmasnn saŒlanmas, taƔeron iƔçilerinin
sendikaya üye kaydedilmeye çalƔlmas da yaplabilecek iƔler
arasndadr. Ayrca, kamu tarafndan yaptrlan inƔaat iƔlerini
denetleyen görevlilerin inƔaata iliƔkin mevzuat ve Ɣartnameyi tam
olarak uygulamalar ve görevlerini gerektiŒi gibi yapmalar da
taƔeronluŒuazaltacaktr.

(3)TeleÇalƔma

Son yllardageliƔen yeni teknolojiler, ortaya çkan yeni yönetim
anlayƔlar, ülkeler arasnda ekonomik ve sosyal bütünleƔmeyi
hzlandran küreselleƔme olgusu ve artan rekabet ortamnda,
belirginleƔen esnekleƔme arayƔlar ile ailevi ve sosyal ihtiyaçlar
bugünekadarstandartkabuledilençalƔmabiçimlerinideŒiƔtirmiƔ,ve
99
yeniçalƔmabiçimleriortayaçkmƔtr. Sonzamanlardabirçokörgüt,
esnekliŒi ve deŒiƔen Ɣartlara adaptasyonu saŒlayan yeni iƔ görme
biçimlerinegeçmiƔtir.
Esnek çalƔma biçimleri olarak da adlandrlan bu yeni çalƔma
biçimlerinde "iƔ" yine örgütsel bir rol olma özelliŒini korumakla
birlikte,yapldŒmekanvezamandeŒiƔikliklereuŒramƔ,artksadece
belirlibiriƔyeriçatsaltndayaplaniƔlerdeŒil,dahaksazamandave
farkl saatlerde yaplan iƔler söz konusu olmaya baƔlamƔtr.
TeknolojininulaƔtŒsonaƔama,hayatmzndiŒeralanlarndaolduŒu
gibi çalƔma yaƔamnda da deŒiƔimlere neden olmuƔ ve iƔin, iƔyeri
çats altnda belirli bir zamanda yaplmas zorunluluŒunu ortadan
98

Koç,a.g.e.,s.15.
ÖzlemÇakr,“YeniÇalƔmaBiçimlerive7Ɣe7liƔkinTutumlar”,7ƔgüçDergisi,say
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kaldrmƔtr.100TeknolojininsaŒladŒiletiƔimolanaklarbugüntahmin
edebileceŒimizdendahaöteyegitmiƔtir.TeleçalƔmabuyenibilgive
iletiƔim teknolojinin olanaklarndan en üst düzeyde yararlanmay
saŒlayanyenibirçalƔmabiçimidir.
Standart dƔ çalƔma Ɣekilleri arasnda tele çalƔma özel bir
önemesahiptir.EsnekçalƔmaçeƔitlerindendebirtanesinioluƔturan
tele çalƔma çok farkl Ɣekillerde tanmlanabilmektedir. ÖrneŒin ILO
1990 ylnda tele çalƔmay ”iƔyeri merkezinden uzak bir mekanda,
iƔyerindeki iƔçilerden ayr yaplan ve yeni teknolojilerin bu ayrlmay
iletiƔim olanaklar saŒlayarak temin ettiŒi bir çalƔma Ɣekli” olarak
tanmlamƔtr.ABbirtanmndateleçalƔmay”iƔçiler,kendihesabna
çalƔanlar, ev iƔçileri tarafndan, tümü veya önemli bir bölümü
müƔteriden, iƔverenden, geleneksel iƔyerinden uzakta bir mekanda
yaplan, yeni bilgi teknolojileri ve telekomünikasyonunun etkin
biçimde kullanldŒ çalƔma Ɣekli” olarak belirtmiƔtir.
ILO literatürde
101
50’denfazlateleçalƔmatanmsaptamƔtr. 

e. 7stihdamnSektörelYapsndakiDeŒiƔiklik

BirülkeekonomisinioluƔturantarm,sanayi,hizmetlerveinƔaat
sektörlerininistihdamettiklerikiƔilerindaŒlmbizlereoekonominin
geliƔme seyri hakknda bilgi verir. Cumhuriyetin ilan edildiŒi ilk
yllarda tarm sektörü istihdamn yüzde 90’nn oluƔturmakta diŒer
sektörler ise çok az sayda istihdam imkan saŒlamaktayd. Ancak
zamanlaülkemizkalknarak,sanayivehizmetlersektörlerigeniƔlemiƔ
ve 2000’li yllarda tarmda istihdam edilen kiƔi says yarya inmiƔtir.
Teknolojikyenilikler,tarmdakitopraklarnmirasyoluilepaylaƔlarak
küçülmesi,sanayi–hizmetlerveinƔaatsektörlerindekiistihdamaçŒ
tarmda bir çözülmeye neden olmuƔtur. Tabii ki tarmda ki

100
101
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çözülmeden dolay ortaya çkan iƔ gücünün tamam diŒer sektörler
tarafndanemilememiƔtir.102
Tarmdaki çözülme neticesinde ortaya çkan fazla iƔgücü kayt
dƔ istihdamn en kolay yapldŒ hizmetler sektörünün geliƔmesine
neden olmuƔtur. Tarm sektöründe istihdam daraldkça hizmetler
sektörü artmƔtr. Hizmetler sektöründe yaƔanan büyüme kayt dƔ
istihdama de neden olmaktadr. Hizmetler sektörünün yaps gereŒi
kayt ve belge düzenine uyulmas zordur.103 Ayrca hizmetler
sektöründekiistihdamnmarjinalverimsizfaaliyetlerdeyoŒunlaƔmas
(iƔportaclk, hizmetçilik, pazarclk vb.) yaplan faaliyetlerin kayt
altnaalnabilmesiniengellemektedir.

2Ͳ SosyalNedenler

a. GöçveÇarpkKentleƔme

BilindiŒi üzere, ülkemizde krdan kente göç, 1950’li yllarda
baƔlamƔtr. Krsal alanda, tarmda artan nüfusun ayn oranda
artmayan tarm arazisine getirdiŒi bask, tarmn makineleƔmesi
(emek verimliliŒinin artƔ) ile birleƔmesi sonunda, krda emekfazlas
oluƔmuƔ, bu durum da krdan kente bir göç hareketini baƔlatmƔtr.
Ayn zamanda, kent civarlarnda geliƔmekte olan sanayinin emek
talebini kentlerde yaƔayan kesim karƔlayamadŒndan, yeni
geliƔmekte olan sanayinin emek talebinin krsal kesim açsndan bir
çekimoluƔturmassözkonusuolmuƔtur.104
Köylerde yaƔayan nüfusun çoŒunun yoksul olmas, tarmsal
üretimdeki verim düƔüklüŒü, ekilen topraklarn çok parçal olmas,
102
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makineli tarmn artmas, tarmda insan gücüne olan ihtiyacn
azalmas,köylerdekialtyapvesosyalhizmetlerinkentleregöredaha
az olmas ve tarm dƔ alanlarda yeterli istihdam imkânlarnn
bulunmamas nedeniyle köylerden kentlere doŒru hzl ve yoŒun bir
göçolmuƔtur.
1950’lerinbaƔndaülkenüfusununancakdörttebirineyaknbir
kesimi kentlerde yaƔarken, bu oran günümüzde yüzde 60’n üzerine
çkmƔ durumdadr. 2007 yl sonu itibar ile yaplan hane halk
istatistik bilgilerine göre ülkemizdeki nüfusun yüzde 63’ü kentlerde,
yüzde37’sikrsalalandayaƔamaktadr.105
Plansz ve yoŒun bir Ɣekilde yaƔanan göç sebebi ile kentlerde
planlbirgeliƔmesaŒlanmasmümkünolamamaktadr.
Ülkemizde1950’liyllardabaƔlayansosyoͲekonomikdeŒiƔiklikler
neticesinde krsal alandaki yerleƔim yerlerinden kentlere doŒru
gerçekleƔen iç göç, krda yaƔanan yoksulluŒun kentlere taƔnmasna
ve biçim deŒiƔtirmesine de neden olmuƔtur. Kentlerde yaƔanlan
sosyal dƔlanma ve yoksulluk etrafnda geliƔen toplumsal sorunlarn
büyükbirbölümü,yoksulluŒunkrdankentegöçmesininsonucudur.
YirminciyüzylnsonçeyreŒindeTürkiyegenelindetoplamnüfus
içindegöçedennüfusunpayndaartanbireŒilimgözlenmiƔtir.1975Ͳ
1980dönemindetoplamnüfusunyüzde9,3’ünüoluƔturan3,6milyon
kiƔigöçetmiƔiken,1995Ͳ2000dönemindenüfusunyüzde11’initeƔkil
eden6,7milyonkiƔigöçetmiƔtir.106
Toplam göçler içinde iller arasgöçedenlerinpaynnazaldŒ,il
içiyerleƔimyerleriarasndagöçedenlerinpaynnarttŒgözlenmiƔtir.
1975Ͳ2000 döneminde toplam göçler içinde iller arasnda göç
edenlerin pay 75,3’den yüzde 71,5’e gerilemiƔ, il içi yerleƔim yerleri
arasnda göç edenlerin pay da yüzde 24,7’den yüzde 28,5’e
çkmƔtr.107
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1965Ͳ2000 döneminde ylda 2,7 ile 4,8 milyon kiƔi arasnda
olmak üzere, bu dönemde toplam 21,1 milyon kiƔi iller arasnda
ikametgâhlarn deŒiƔtirmiƔtir. Krdan kente göçlerin daha fazla
olduŒu Ɣeklinde bir görüƔ hakim olmasna raŒmen, 1975Ͳ2000
dönemindeki göçlerin yardan fazlas Ɣehirden Ɣehire göçler Ɣeklinde
olmuƔtur.108
1995Ͳ2000 döneminde 12 ve daha yukar yaƔtaki göç etmiƔ
kiƔilerin büyük çoŒunluŒu hizmetler ile ilgili ekonomik faaliyetlerde
bulunmaktadr. Göç etmiƔ kiƔilerin yüzde 61,06’s hizmetler, yüzde
14,79’u sanayi ve yüzde 24,15’i ziraat, ormanclk, balkçlk ve
avclkla ilgili alanlarda faaliyette bulunmaktadr. 1995Ͳ2000
döneminde 12 ve daha yukar yaƔtaki göç etmiƔ kiƔilerin büyük
çoŒunluŒu ücretli, maaƔl veya yevmiyeli olarak çalƔmaktadr. Göç
etmiƔ erkeklerin yüzde 80,93’ü, kadnlarn ise yüzde 50,01’i ücretli,
maaƔl veya yevmiyeli olarak çalƔmaktadr. Erkeklerin sadece yüzde
5,57’siücretsizaileiƔçisiolarakfaaliyettebulunmaktaiken,kadnlarn
yüzde 44,95’i ücretsiz aile iƔçisi olarak faaliyette bulunmaktadrlar.
behre göç edenlerin büyük bölümü ücretli, maaƔl veya yevmiyeli
olarak kayt dƔ çalƔmaktadr.109 Özellikle büyük kentlere göç, bir
yandan gecekondulaƔmay artrrken diŒer yandan gayrresmi
(enformel) sektörü oluƔturmaktadr. Göç çeƔitli Ɣekillerde doŒrudan
yadadolaylolarakkaytdƔçalƔmayavekaytdƔekonomiyeneden
olmaktadr.110
Ülkemizde1950Ͳ70’lerdöneminde,özelsektörün,büyükölçüde
kentlerdekiarazimülkiyetisorunlarndandolay,konutalannayoŒun
olarak girmediŒi, bunun yerine enerjisini sanayide yoŒunlaƔtrmƔ
olduŒunu görmekteyiz. Sanayi yatrmlarnda ise, yurtdƔndan gelen
teknolojinin maliyetinin ucuz emek ile dengelenmesi ihtiyac
bulunmaktayd. Ucuz emeŒi ise, kentlere göç eden ve büyük ölçüde
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kamu arazisinde, gecekondularda yaƔayan, çoŒu enformel çalƔan,
kesimler saŒlamaktayd.111 Dolaysyla, büyük kent merkezlerinin
civarnda konuƔlanan yeni gelenler sanayiye ucuz girdi
verebilmekteydiler. Zira, bir yandan kira ödemek durumunda
deŒillerdi, diŒer yandan az sayda sigortal olanlar dƔndaki büyük
çoŒunluŒundolaylvergilerdƔndaödemekzorundaolduklarvergiler
de bulunmuyordu. Kamu tarafndan, bu kesimin barnak ihtiyac
karƔlanmadŒ gibi, geçmiƔ dönemden kalma geniƔ kamu alanlarnn
kullanmna da çok ses çkartlmyordu. Ayrca, politik çevreler bu
kesimioydeposuolarakgörmeyebaƔlamƔlard.112
1980’lere gelindiŒinde ise, kentlerdeki yüksek nüfus artƔ, kent
merkezlerivecivarlarndakibölgelerdekibinayoŒunluŒununyükseliƔi,
hizmetsektöründekigeliƔmeyebaŒlolarakkentmerkezlerinehizmet
sektörününgeliƔigibibirdiziberabermütalaaedilmesindeyararolan
etkenlerneticesinde,ortasnfnkentcivarlarndakialanlaryerleƔim
yeri olarak benimsemesi söz konusu olmuƔ; bu da beraberinde
gecekondu alanlarnn birden deŒer kazanmasn getirmiƔtir.113
Dolaysyla, orta snfn oturduŒu blok yerleƔimler ile gecekondu
bölgeleri yan yana bulunmaya baƔlamƔ, bu da beraberinde
gecekondu olgusunun kendisinin ticari bir kazanç alan olmaya
baƔlamasna neden olmuƔtur.114 1980’lerin baƔlarnda gecekondu
olgusudönüƔümgeçirmeyeve“gecekondusahipleri”ile“gecekondu
kiraclar” Ɣeklinde ayrƔmalar oluƔmaya baƔlamƔtr. 1990’lardan
itibaren gecekondu kiraclŒnda artƔ bulunmaktadr. Kentlere yeni
göç edenler, üzerine inƔaat yapabilecek arazi bulamamaktadrlar.
Artk araziler üzerinde talepleri bulunan çok kesim vardr ve
yöneticilereskidenolduŒugibidurumasessizkalmamaktadrlar.Yeni
111
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gelenleriniseinƔaatabaƔlayacakmaddiimkânlaryadakendisinebu
yoldayardmedecektandklarbulunmamaktadr.115
Kayt dƔ ekonomi psikolojisinin en önemli nedenlerinden biri
olan vergi ve prim aff beklentisinin gecekondulaƔmada da etkili
olduŒu bir gerçektir. Sürekli çkarlan imar aflar,116 ikametgahn
izlenmesinde yaƔanlan problemler ve kayt dƔ ekonomi kayt dƔ
istihdamdaartrannedenlerolmuƔtur.

b. NüfusArtƔ

1927 – 2009 döneminde yllk nüfus artƔ hz sürekli bir azalma
eŒilimindedir.
TabloͲ23NüfusArtƔHz1927Ͳ2009
Dönem

YllknüfusartƔhz
(‰)

1927Ͳ1935
1935Ͳ1940
1940Ͳ1945
1945Ͳ1950
1950Ͳ1955
1955Ͳ1960
1960Ͳ1965
1965Ͳ1970
1970Ͳ1975
1975Ͳ1980
1980Ͳ1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991


21,1
17,0
10,6
21,7
27,8
28,5
24,6
25,2
25,0
20,7
24,9
17,2
17,1
17,2
17,2
17,0
16,6


Dönem

YllknüfusartƔhz
(‰)

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

16,3
16,0
15,7
15,4
15,0
14,7
14,4
14,1
13,8
13,5
13,2
12,9
12,6
12,3
12,1
11,8
13,1
14,5

Kaynak: (EriƔim) http://tuikapp.tuik.gov.tr/adnksdagitapp/adnks.zul 20bubat
2010
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31Aralk2009tarihiitibarylaTürkiyenüfusu72.561.312kiƔidir.
Toplamnüfusunyüzde 75,5’i (54.807.219 kiƔi) il ve ilçemerkezlerinde
ikamet ederken, yüzde 24,5’i (17.754.093 kiƔi) belde ve köylerde
ikamet etmektedir. Toplam nüfusun yüzde 17,8’i (12.915.158 kiƔi)
7stanbul’daikametetmektedir.Bunusrasyla;yüzde6,4ile(4.650.802
kiƔi)Ankara,yüzde5,3ile(3.868.308kiƔi)7zmir,yüzde3,5ile(2.550.645
kiƔi) Bursa, yüzde 2,8 ile ise (2.062.226 kiƔi) Adana takip etmektedir.
Ülkemizde en az nüfusa sahip olan Bayburt ilinde ikamet eden kiƔi
saysise74.710’dur.NüfusunyarsnnyaƔ28,8’denküçüktür.117
Ülkemizde yaƔanan hzl nüfus artƔ reform hareketini ve
kalknma çabalarn olumsuz etkilemektedir. Hzl nüfus artƔ
bireylerin refah artƔn engellemekte, GSMH’dan daha az gelir
almalarna neden olmakta, devletin yapmakla sorumlu olduŒu alt
yap,eŒitim,saŒlkgibihizmetlerinmaliyetiniartrmaktadr.
ÜlkemizdeiƔsizliŒinvekaytdƔçalƔmannönemlinedenlerinden
birisi de hzl nüfus artƔdr. 23 numaral tabloda da görüldüŒü üzere
1927’den bu yana ülkemizde her yl nüfus artƔ gerçekleƔmiƔtir.
Ülkemizde yaƔanan hzl nüfus artƔ sonucunda yeni iƔgücünü
istihdam edememe sorunu ortaya çkmƔtr. Hzl nüfus artƔ
neticesinde her yl iƔgücüne yaklaƔk olarak 500 bin genç
katlmaktadr. Nüfus artƔ hznn en düƔük olduŒu dönemlerde dahi
artƔhzyüzde1’inaltndadeŒildir.Bunedenleülkemizdesürekliyeni
iƔ alanlar ortaya çkartlmak ve iƔgücüne yeni katlanlara iƔ arz etmek
gerekmektedir.ArtaniƔsizlikorannedeniyleemeksahiplerinin,kayt
dƔ sektörlerde daha az ücret alarak, sigortasz olarak ve uygunsuz
koƔullar altnda çalƔmasna neden olmaktadr. Formel sektörün
makineleƔme,rekabetveküreselleƔmegibinedenlerdenkaynaklanarak
bu iƔgücü arzn karƔlamas mümkün olmadŒ için, iƔçi ve iƔverenler
kaytdƔnayönelmektedir.


117
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c. 7ƔgücününNiteliŒiileEŒitimveBilinçSeviyesininDüƔüklüŒü

Çok fazla nitelik gerektirmeyen iƔlerde daha fazla kayt dƔlŒa
rastlanmaktadr. Hanehalk iƔgücü anketi sonuçlarna göre kayt dƔ
istihdamn en yoŒun olduŒu meslek grubu nitelik gerektirmeyen
mesleklerolupbunusanatkarlarveilgiliiƔlerdeçalƔanlar,hizmetve
satƔ elemanlar ile tesisͲmakine operatörleri ve montajclar takip
etmektedir. Bu dört meslek grubunun kayt dƔ istihdam içindeki
toplam pay yüzde 80’dir.118 Mesleklerle ilgili daha ayrntl bilgi
vermek gerekirse; kayt dƔ istihdamn yaygn olduŒu meslekler
arasndainƔaat,altnͲdöviziƔlerindeçalƔanlar,beslenmebarnmave
eŒlence dünyasnda çalƔanlar, ulaƔtrma sektöründe ƔoförͲmuavin
olarak çalƔanlar, yazhane ve okul servislerinde çalƔanlar, otopark
bekçileri,hizmetçiler,bakclar,özelhemƔireler,özelhizmetƔoförleri,
terzi, berber, kundurac, manav, çrak ve kalfalar, sebze, meyve,
hububat, oto ve emlak komisyoncusu çalƔanlar, ticarethane
çalƔanlar, kuyumcu imalathaneleri, atölye çalƔanlar, tezgahtarlar,
pazarc çalƔanlar, oto ykayclar, tamirci çrak ve kalfalar, döviz
ayakçlar, çiçekçi çalƔanlar, gazete daŒtclar, hurdac çalƔanlar,
aktif pazarlamaclar, ev iƔlerinde imalat faaliyetlerinde bulunan
ütücüler, örücüler, nakliyatçlar, boyaclar, montajclar, iƔportaclar,
geziciçalƔanlarvesudaŒtclar,evdebilgisayarveyadaktiloileyaz
iƔleri yapanlar, evlere temizliŒe gidenler, iƔportaclar, seyyar satclar
veayakkabboyaclarsaylabilir.119
Kayt dƔ çalƔmada en önemli etkenlerden biri de çalƔanlarn
eŒitim düzeyinin ve sosyal güvenlik konusundaki bilinç seviyesinin
düƔüklüŒüdür.

118

 Ahmet OŒuz Sarca, “Kayt DƔ 7stihdam ve Mücadele Yöntemleri”, T.C.
BaƔbakanlkDPTPlanlamaUzmanlŒTezleri,2006,s.44.
119
 Tuncay GüloŒlu, “Türkiye’de KaytdƔ istihdam GerçeŒine Bir BakƔ”, Cornell
University, International Programs Visiting Fellow Working Papers, 2005,
(EriƔim)http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/intlvf/9,s.4.10Ɣubat2010.
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Sosyalgüvenlik,gelirineolursaolsun,kiƔilerebelirlisosyalriskler
karƔsnda ekonomik güvence saŒlama görevine sahip kurum ve
kuruluƔlar topluluŒudur. Ancak toplumumuzda ekonomik Ɣartlarn
zorluŒu sebebiyle kiƔiler günü kurtarma yolunu seçip, orta ve uzun
vadede karƔlaƔacaklar sorunlara karƔ önlem alma yoluna
gitmemektedirler. Sigortallk sahip olunan bir hak olarak deŒil,
iƔvereninbiriradesiolarakgörülmektedir.
TabloͲ24 EŒitim Durumu 7tibar 7le Kayt DƔ 7stihdamn
DaŒlm(2006)
1.000
EŒitimDurumu
OkumaͲyazmabilmeyen
Okumayazmabilenfakat
birokulbitirmeyen
7lkokul
Ortaokulveyadengi
meslekokul
Genellise
Lisedengimeslekokul
Yüksekokulveyafakülte
7lköŒretim
Toplam

KaytlDeŒil
1.122
Yüzde94

Kaytl
66
Yüzde6

Toplam
1.188

850
5.693

Yüzde86
Yüzde59

142
3.879

Yüzde14
Yüzde41

993
9.572

1.001
786
537
260
577
10.827

Yüzde41
Yüzde32
Yüzde24
Yüzde9
Yüzde84
Yüzde48

1.455
1.672
1.669
2.514
105
11.503

Yüzde59
Yüzde68
Yüzde76
Yüzde91
Yüzde16
Yüzde52

2.456
2.458
2.206
2.774
683
22.330

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/isgucu/IstihdamRapor.do’dan yararlanlaͲ
raktarafmzdanhazrlanmƔtr.

24numaraltabloda,ülkemizdeistihdamakatlanlarneŒitimve
sosyal güvenlik durumlarna göre kaytllk durumlar görülmektedir.
7stihdama dahil olmayanlarn önemli bir ksm en fazla ilkokul
mezunudur. Kaytl olanlarda ise en fazla ilkokul mezunu olanlarn
oran daha düƔüktür. Türkiye’de eŒitim durumu itibar ile kayt dƔ
istihdamn en yoŒun olduŒu kesimler srasyla; yüzde 94 ile okumaͲ
yazma bilmeyenler, yüzde 86 ile okuma yazma bilen fakat bir okul
bitirmeyenler ve yüzde 84 ile de ilköŒretim düzeyinde eŒitim almƔ
olanlardr.Türkiye’deeŒitimdurumuitibarilekaytdƔistihdamnen
az yoŒunlukta görüldüŒü kesim ise yüzde 9 ile yüksekokul veya
fakültemezunlardr.
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EŒitim ve bilinç seviyesinin düƔüklüŒü, kiƔilerin kamu kurum ve
kuruluƔlar karƔsnda hak ve ödevlerini bilememelerinden
kaynaklanan sorunlara yol açmakta ve kayt dƔnda çalƔmay
artrmaktadr. Kayt dƔnda kalanlar Ɣikayet hakkn bile, zaman
zamanistesedahi,kullanamamaktadr.
KaytdƔçalƔaniƔçilerinkaçakçalƔtrldklarnSGK’yabildirme
oran da oldukça düƔüktür. 2009 ylnda SGK’ya yaklaƔk 55.000
çalƔannçalƔmalarnnSGK’yahiçbildirilmediŒiyadaeksikbildirildiŒi
yönünde ihbarlar yaplmƔtr. Bu ihbarlardan yarya yaknnn
söylediklerinindoŒruolduŒutespitedilmiƔtir.KaytdƔlŒnboyutlar
düƔünüldüŒündeçokküçükbirorandaSGK’yabaƔvurudabulunulmuƔ
olmasnn bir nedeni iƔsiz kalma korkusu ise diŒer bir önemli nedeni
deeŒitimvebilinçnoksanlŒdr.

3Ͳ 7ƔletmelerdenKaynaklNedenler

a. Küçük7ƔletmelerinYaygnlŒ

Türkiye’de sanayi kesiminde 200.000 dolayndaki küçük ve orta
ölçekliiƔletmenintoplamiƔletmesaysnnyüzde99’unuoluƔturduŒu
ve toplam istihdamn yüzde 56’sn saŒladŒ tahmin edilmektedir.120
ButüriƔletmeleriçinöngörülebilecekçokfazlabirfinansmanmodeli
sözkonusudeŒildir.BunedenleküçükiƔletmelervergi,sigortaprimi,
maaƔ gibi yükümlülüklerden kaçnarak finansman saŒlamaya
çalƔmaktadrlar.
KüçükiƔletmelervergi,sosyalgüvenlik,belediye,çevre,rekabet
mevzuatlarnn öngördüŒü yükümlülüklerini yerine getirebilmek için

120

 ErdoŒan Alkin, KOB7’ler ve Türkiye Ekonomisi, 1. Orta Anadolu Kongresi,
KOB7’lerin Finansman ve Pazarlama Sorunlar, (EriƔim) www.kobinet.org.tr, 10
bubat2010
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zaman ve para harcamak zorundadr.121 Bu durum bir çoŒu aile
iƔletmesi Ɣeklinde örgütlenmiƔ olan iƔletmeleri kayt dƔna
yöneltmektedir.
Ücretlilerde iƔyeri büyüklüŒü de kayt dƔ istihdam açklamak
açsndan anlaml bir deŒiƔkendir. 10 kiƔiden az çalƔan olan mikro
iƔletmelerde çalƔanlarn yars herhangi bir sosyal güvenceye sahip
deŒilken, 500’den fazla eleman bulunan büyük firmalarda bu oran
yüzde 2 civarna düƔerek marjinalleƔiyor.122 Küçük ölçekli firmalarda
geriteknolojikdonanmveverimsizlik,istihdamüzerindekiaŒrvergi
yükü ile birleƔince kayt dƔlk bir bakma zorunlu hale geliyor. Oysa
ölçek büyüdükçe ileri teknoloji ve yüksek verimlilik, fiyatlama
gücünde ve karllkta artƔ saŒladkça istihdam vergilerini karƔlamak
kolaylaƔyor.
TabloͲ257ƔletmeBüyüklüŒüveKaytDƔ7stihdam


Kaynak: BahçeƔehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal AraƔtrmalar
Merkezi,KaytDƔ7stihdamnEkonomikveToplumsalÖzellikleriAraƔtrmaNotu
(EriƔim) betam.bahcesehir.edu.tr/UserFiles/.../Law yüzde 20and yüzde
20Economics.ppt,20bubat2010
121

 Oktay Alpugan, Küçük 7Ɣletme Kavram, KuruluƔ ve Yönetimi, 2. Bask, Der
Yaynlar,Ankara1994,s.46.
122
 Kayt DƔ 7stihdamn Ekonomik ve Toplumsal Özellikleri AraƔtrma Notu,
BahçeƔehirÜniversitesiEkonomikveToplumsalAraƔtrmalarMerkezi,2008,s.1.
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7stihdamn önemli bir ksmn barndran Küçük ve Orta
Büyüklükteki 7Ɣletme (KOB7)’lerin yaƔadklar finansman sorunlar
kayt dƔ istihdamn sebeplerinden biridir. Ülkemizde hizmet
sektörleri de dahil olmak üzere toplam iƔletmelerin yüzde 99,8’ini,
toplam istihdamn da yüzde 77’sini, katma deŒerin yüzde 27’sini ve
toplam ihracatn yüzde 10’unu KOB7’ler oluƔturmaktadr. Ekonomi
içindeki aŒrlklarna raŒmen KOB7’lere ticari bankalarca saŒlanan
kredilerintoplamkredileriçindekipaynn2003sonuitibarylayüzde
6Ͳ8civarndaolduŒutahminedilmektedir.OysakigeliƔmiƔülkelerde
bu oran yüzde 40Ͳ50 civarndadr.123 Bu da ülkemizdeki KOB7’lerin
ciddi bir finansman sorunu içinde faaliyetlerini sürdürdüŒünü
göstermektedir.
Küçük iƔletmelerde maliyetten kaçnma ve finansman
sorunlarnnyansra,bilgivebilinçeksikliŒi,nitelikliiƔgücününazlŒ,
danƔmanlk hizmetlerinin yetersizliŒi ve niteliksizliŒi zaman kst,
denetim alan dƔnda kalma olaslŒnn yüksekliŒi de kayt dƔnda
kalmayanedenolmaktadr.
Bu nedenlerle kayt dƔ istihdamn yaklaƔk yüzde 95’i 1Ͳ9 aras
çalƔann olduŒu küçük iƔletmelerde gerçekleƔmektedir.124 kayt dƔ
istihdama bakldŒnda iƔyeri sahipleri de dahil olmak üzere toplam
kayt dƔ istihdamn yüzde 24’ü 1 çalƔana sahip, yüzde 20’si iki
çalƔanasahip,yüzde14’ü3çalƔanasahip,yüzde8’i4çalƔanasahip,
yüzde 16’s 5Ͳ9 çalƔana sahip ve yüzde 18’i ise 10 ve daha fazla
çalƔanasahipiƔyerleritarafndanistihdamedilmektedir.125

b. 7ƔletmelerinRekabetGücününDüƔüklüŒü

KüreselleƔme,korumaszbirdƔticaret,ekonomikkrizler,talebin
daralmas, özelleƔtirme ve iƔsizlik gibi nedenlerle iƔletmeler arasnda
123

Sarca,a.g.e.,s.44.
Yereli,Karadeniz,a.g.e.,s.104.
125
Sarca,a.g.e.,s.44.
124
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kyasya bir rekabet yaƔanmaya baƔlamƔtr. Fiyatlarn ve satƔlarn
hzla düƔtüŒü ürün ve sektörlerde maliyetlerin de düƔürülmesi
iƔletmenin hayatn devam ettirebilmesinin koƔuludur. Özellikle
ülkeye ithal olarak giren uzak doŒu kökenli ucuz ürünler karƔsnda
marka oluƔturamamƔ sektörlerin rekabet edebilmek için hzla kayt
dƔnayöneldiklerigörülmektedir.
Uluslararas Yönetim GeliƔtirme Merkezi (IMD) tarafndan
hazrlanan Dünya Rekabet YllŒ verilerine göre Türkiye 2010 ylnda
rekabet sralamas bakmndan 58 ülke içinde 48. olmuƔtur.
7Ɣletmelerin ulusal ve uluslararas rekabette geriye düƔmeleri,
iƔletmeleri maliyetlerini azaltmaya itmektedir. Birçok iƔletme
maliyetin daha düƔük olmas sebebiyle kayt dƔ ekonomi içinde yer
almaktavekaytdƔistihdamayönelebilmektedir.126
Türkiye’nin rekabet gücünü artrmas için ivedilikle iyileƔtirmesi
gereken göstergeler vardr. Bunlar, kadn iƔgücünü ve istihdam
artrmak, uzun dönemli iƔsizliŒi azaltmak, imalat sanayinde birim
iƔgücü maliyeti, sosyal güvenlik prim oranlar ve iƔten çkarma
maliyetigibiiƔgücüpiyasasnnyapsalsorunlarngidermeksuretiyle
rekabetgücümüzüartrabiliriz.
Faaliyetleri kaytlara geçmeyen ekonomik birimler, vergi ve
sosyal güvenlik primi benzeri yükler açsndan önemli bir avantaja
sahipolupkaytlçalƔanlaraoranladahayüksekbirharcanabilirgelir
elde etmektedirler. Oysa piyasa ekonomisinin varlŒn belirleyen en
önemli koƔul rekabettir. Rekabet koƔullarn zedeleyen kayt dƔ
ekonomikrizleridahadaaŒrlaƔtrmaktadr.KaytdƔnayönelmeyen
iƔverenlerinmaliyetleriyönelenlereoranlaçokdahayüksektir.Buda
zamanladahabüyükvekurumsallaƔmƔiƔletmelerindahikaytdƔna
yönelmesinesebepolabilecektir.


126

 Mustafa Besim, Rekabet Edebilirlik Raporu, Kbrs Türk Ticaret Odas Yayn,
2009,s.4.
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c. KurumsallaƔmaDüzeyininYetersizliŒi

ÜlkemizdekiiƔletmelerinönemlibirksmaileiƔletmesiƔeklinde
kurulmuƔazçalƔanlküçükiƔletmeniteliŒindedir.7Ɣletmeortaklarnn
sadece yüzde 31’inde aile bireylerinden ortak bulunmazken diŒer
yüzde
69’unda
ortaklar
akrabalardan
oluƔmaktadr.127
KurumsallaƔmasntamamlamƔbiriƔletmeninorganizasyonyapsnn
oluƔturulmuƔ olmas, yönetim Ɣekillerinin belirlenmiƔ olmas, iç
kontrol sisteminin kurulmuƔ olmas, mali raporlarnn saŒlkl Ɣekilde
çkartlmas ve sunulmas ve kayt sisteminin oluƔturulmuƔ olmas
gerekmektedir.
Ülkemizde son yllarda iƔletmelerde kurumsal yönetiƔim ilkeleri
doŒrultusunda kurumsallaƔmann saŒlanmas ve bu yolla finansman
temininin kolaylaƔmasn özendirici uygulamalarn geliƔtirilmesine
karƔniƔletmelerdekurumsallaƔmasaŒlanamamƔtr.
KurumsallaƔmannolmamaskaytdƔndakalmayartrmaktadr.
KurumsallaƔmay saŒlamƔ olan iƔletmelerde kayt dƔlk hemen
hemen hiç yoktur. Ücretlerin eksik bildirilmesi gibi uygulamalara da
kurumsallaƔmƔƔirketlerderastlanmamaktadr.

d. MarkaYaratamamaveFasonÜretim

Rekabette en önemli iki etken marka ve maln kalitesidir.
Rekabet gücünü elde etmede kalite en önemli etkenlerden bir
tanesidir. Kaliteli mal üretilmesi ve marka oluƔturulmas sayesinde
ürünlerin satƔ dolaysyla, üretim ve istihdam artrabilecektir.128

127
 berife Türcan ÖzƔuca, Gülay Toksöz, Sosyal Koruma YoksunluŒu Enformel
Sektör ve Küçük 7Ɣletmeler, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Yaynlar,No:591,Ankara,2003,s.71.
128
Yereli,Karadeniz,a.g.e.,s.104.
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Kaliteli ve ismini duyurmuƔ yani marka olmuƔ mallar fiyat ne olursa
olsundünyannheryerindealcbulabilmektedir.129
Kalite yönetimi iƔletmede emek ve zaman tasarrufu saŒlarken,
gelen taleplere karƔ iƔletme daha esnek olabilmektedir. Kalite
yönetimi sayesinde makine, araç, gereç ve üretim girdileri optimum
olarakkullanlabilmektedir.
MarkaoluƔturamayanverekabettegerikalaniƔletmelerayakta
kalabilmekadnaskçakaytdƔnayönelmektedir.

4Ͳ KamudanKaynaklananNedenler

a. Bürokratik7ƔlemlerinFazlalŒ

Türkiye’de iƔyeri açma ve iƔçi çalƔtrma ile ilgili bürokratik
iƔlemlersaycaçokfazladr.birketlerinkurulmasndaiƔlemlerinsayca
çokluŒu ve karƔklŒ iƔletme kurulduktan sonra da e.devlet
uygulamalarnnyeterinceyaygnlaƔmamasnedeniyleaylkperiyodik
uygulamalarbüyükzamanveemekgerektirmektedir.7Ɣyerinintescili
için ayn tür belgeler birçok yere verilmektedir. Bir fabrikann
kurulmas için 123 adet belge ve onay; vergi ile çalƔma ve sosyal
güvenlikidarelerineiliƔkinolarak38adetbelge;odalarazorunlukayt
için ise 38 adet belge gerekmekteydi. Böyle olunca bir fabrika
kurabilmek için iƔverenlerden 193 adet belge istenmekteydi. Bu
sisteme yönelik eleƔtiriler artnca 4884 sayl Kanunla bürokratik
iƔlemleri azaltan baz iyileƔtirmeler yaplmƔtr. Bu çerçevede, Ɣirket
kuruluƔu19iƔlemden3iƔlemeindirilmiƔtir.birketkuruluƔlarndavergi
dairesine, ÇalƔma ve Sosyal Güvenlik BakanlŒ Bölge MüdürlüŒü’ne
ve Sigorta Müdürlükleri’ne yaplan ve çok sayda belge istenilen
iƔlemlerin tek bir belge ile ticaret sicil memurluklarnca yaplmas
saŒlanmƔtr.

129

Yereli,Karadeniz,a.g.e.,s.104.
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Son yllarda bürokratik yükün azaltlmasna yönelik atlan
admlara karƔn hala birçok noktada bürokrasi iƔçileri ve iƔverenleri
bunaltmaktadr. Bürokratik iƔlemlerin fazlalŒ kayt dƔ çalƔmaya
nedenolmayadevametmektedir.

b. MevzuatnKarƔklŒ


Son yllarda vergi ve sosyal güvenlik mevzuatnda çok sk
yaƔanlan deŒiƔiklikler gerek iƔçi ve iƔverenlerde gerekse kamu
kurumlarnda bu mevzuat uygulayacaklarda kafa karƔklŒna neden
olmaktadr. Özellikle sosyal güvenlik uygulamalarnda iƔçi, memur,
BaŒͲKurlu ayrmnn kaldrlarak sosyal sigortalarda tek çat
uygulamasnageçilmesiaynzamandatekbirsaŒlksistemivetekbir
kurum uygulamasna geçilmesi ile ülkemizde ciddi bir sorunu ortaya
çkmƔtr. SGK personeli bu deŒiƔikliŒi uygulayacak bilgi ve birikime
sahipdeŒildir.Kanunlarnaslmetinleri,çoksaydageçiciveekmadde
ile uygulanamaz haldedir. ÖrneŒin 108 maddelik 5510 sayl Sosyal
Sigortalar ve Genel SaŒlk Sigortas Kanunu’nun 26 Geçici maddesi
bulunmaktadr. Geçici maddeler diŒer maddelerin yüzde 25’ini
oluƔturmaktadr.Ayrca,5434saylEmekliSandŒKanunu,506sayl
Sosyal Sigortalar Kanunu, 2925 sayl Tarm 7Ɣçileri Sosyal Sigortalar
Kanunu,1479saylEsnafveSanatkarlarveDiŒerBaŒmszÇalƔanlar
SosyalSigortalarKurumuKanunu,2926saylTarmdaKendiAdnave
Hesabna ÇalƔanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ve 2829 sayl Sosyal
Güvenlik Kurumlarna Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin BirleƔtirilmesi
Hakknda Kanun önemli oranda yürürlüktedir ve çok ciddi mevzuat
karmaƔklŒiçindeiƔleryürütülmeyeçalƔlmaktadr.

c. KamuKurumlarArasndaYaƔananKoordinasyonEksikliŒi


Son yllarda kamu kurumlar arasnda sk bir koordinasyon
kurulmas yönünde gerekli mevzuat hazrlanarak önemli admlar
atlmƔ olsa da ülkemizde halen bir ortak veri taban bulunmamas
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nedeniyle kayt dƔ istihdamn önüne geçilememektedir. SGK ile
Maliye BakanlŒ arasnda koordinasyon eksikliŒinden kaynaklanan
vergi kaybna baktŒmzda, iƔverenlerin bir bölümü iƔçilerini SGK’ya
bildirdiklerihaldeMaliyeBakanlŒnabildirmemektedirler.

d. KamuHizmetlerineveKamuHarcamalarnaOlumsuzBakƔ

ÇalƔanlarn kamu harcamalarna bakƔlarndaki olumsuzluk,
beraberinde kamusal yükümlülüklere bir dirence ve dolaysyla kayt
dƔnanedenolmaktadr.
Sosyal güvenlik kurumlarnn topladklar fonlar sigortallara
daha iyi hizmet vermek amacyla verimli alanlarda iƔletilmesi
gerekirken,bukaynaklardüƔükfaizleEximbanktahvillerineyatrlmƔ,
birksmgayrmenkullerekanalizeedildiŒindenatkstokoluƔmasna
neden olmuƔtur. Sosyal Sigortalar Kurumu 1974 ylnda banka
mevduat, tahvil, bono ve gayr menkullere 17 Milyar TL. kaynak
aktarmƔ, karƔlŒnda 1.3 Milyar TL. gelir elde etmiƔtir. Özellikle
1980’li yllardan sonra yüksek seviyede seyreden enflasyon
karƔsnda,buharcamalardabüyükaƔnmalarsözkonusuolmuƔtur.130
AnkaraSanayiOdasnnhesaplamalarnagöre,1965Ͳ1993yllar
arasnda devletin düƔük faizle kullandŒ SSK fonlarnn bugünkü
tutarnn20milyardolaraulaƔtŒbelirtilmektedir.131
YarfinansalkurumniteliŒindeolansosyalgüvenlikkurumlarnn
üyelerineyönelikyatrmlarnnengellenmesi,kazançlçkannsadece
finanssektörüolduŒubirsüreceyolaçmaktadr.Dahayüksekfaizlerle
finanssektöründenfonsaŒlamayazorlanansigortallaraçsndanfaiz
farkkadarbirnetrefahkaybolmaktadr.
SSK’nn kendi fonlarn verimli kullanma açsndan inisiyatifi
bulunmamaktayd. Devlet, sosyal sigortalara katkda bulunmadŒ
130

7SMMMO,a.g.e.,s.69.

TBMM
Tutanak
Dergisi,
14.08.1999.
(EriƔim)
http://www.tbmm.gov.tr/tutanak/donem21/yil1/bas/b050m.htm,1Mart2010.
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gibi, fonlarn da kendi istediŒi alanlarda kullanmƔtr. Yüksek
enflasyon ortamnda, Kurum fonlarn buna direnecek biçimde
nemalandrlamamas,fonlarnerimesineyolaçmƔtr.132
ÇeƔitligerekçelerletoplananprimgelirlerinintoplumtarafndan
hoƔ karƔlanmayan kesimlere (hayali ihracat yapanlara, haksz kredi
kullananlara, ekonomik ve sosyal katks olmayan alanlarda
kullanlmasvb.)aktarlmassonucunudoŒuracakuygulamalardaprim
ödeyenleri ve diŒer kesimleri rahatsz etmektedir. 7Ɣçilerin yüzde
52,6’s ödediŒi primin karƔlŒn alamadŒna inanmaktadr.133 Gerek
kamusal harcama ve hizmetlere gerekse SGK’nn harcama ve
hizmetlerine bakƔn olumsuz olmas beraberinde kayt dƔlŒ
getirmektedir.

e. DenetimYetersizliŒiveZorluŒuileCezannEtkinsizliŒi

(1)DenetiminYetersizliŒi 

7Ɣverenlerin,yapmƔolduklariƔlemlerinvefaaliyetdönemlerine
aitiƔlemlerininetkinbirƔekildedenetlenememesikaytdƔekonomik
faaliyetlerinartmasnanedenolmaktadr.
Denetim faaliyetlerinden beklenen verimin alnabilmesi için,
denetim faaliyetleri ile uŒraƔanlarn kayt dƔ konusunda uzman
olmalar,objektifdavrananbireylerdenkuruluekiplerdenoluƔmasve
denetimlerin sk aralklarla yaplmas gerekmektedir. Aksi taktirde,
denetimlerciddiyealnmayacak,kaytdƔfaaliyetlerinüstüörtülecek
vebirsonrakiylnkaytdƔbüyüklüklerinekatkdabulunulacaktr.134

132

Müjdatbakar,SosyalGüvenliŒinFinansman,Türkiye7ƔçiEmeklileriCemiyeti,
CemiyetYaynlar,No:2,Ankara,1992,s.75.
133
Yereli,Karadeniz,a.g.e.,s.120.
134
 binasi Aydemir, Türkiye’de KaytdƔ Ekonomi, Acar Yaynevi, 7stanbul, 1994,
s.43.

97

ÜlkemizdegenelolarakdenetimelemanyetersizliŒimevcuttur.
ÖzelliklekaytdƔekonomivekaytdƔistihdamalanlarndadenetim
faaliyeti gösteren SGK ve Maliye BakanlŒna ait teftiƔ ve denetim
elemanlarnn eksikliŒi kayt dƔ sektörün geliƔmesinde büyük rol
oynamaktadr.
26numaraltablodaülkemizdekiiƔmüfettiƔisaylarABülkeleri
ilekarƔlaƔtrmalolarakverilmiƔtir.HerbaƔlktamüfettiƔsaylarmzn
yetersizolduŒutablodangörülmektedir.
Bir diŒer sorun da, denetim sonuçlarnn icraya dönüƔtürülme
güçlüŒü ve sistem denetimi olmayƔ ile tek tek sorunlar çözmeye
odaklanan bir denetim sistemimiz olduŒu için denetimden
beklediŒimizsonuçlartamolarakortayaçkmamaktadr.




Kaynak: Senior Labour Inspectors Committee (SLIC) yllk rapor 2004 , EUROSTAT 2004 nüfus deŒiƔimi istatistikleri, TU7K
hanehalkiƔgücüanketiKasm2006ͲSSKAralk2006

TabloͲ26AvrupaBirliŒiÜlkelerinde7ƔMüfettiƔiSays
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(2)CezalarnEtkinsizliŒiveEƔitsizliŒi

12.05.1993 tarihinden sonra 3910 sayl Kanunla 506 sayl
yasadadeŒiƔiklikyaplmƔvesigortasziƔçiçalƔtrmanncezasasgari
ücretinkatlarnabaŒlanmƔtr.5510saylKanundadaçoknetvekat
kurallarlacezalarbelirlenmiƔtir.
Cezalardaki eƔitsizliklerden kaynakl kayt dƔ istihdam söz
konusu olsa dahi, idari para cezalar asgari ücretteki artƔa
baŒlandŒndanetkinliŒiartmƔtr.2010ylidariparacezalarEkͲ2de
gösterilmektedir.
Bir sigortalnn çalƔtrldŒ apartman kapclŒ iƔyeri ile 30
sigortal çalƔtrlan bir fabrika iƔyerinde ayr ayr yaplan denetim
sonucunda apartmandaki bir kapc ile diŒer iƔyerinde çalƔanlardan
10’ununsigortaszçalƔtrldŒnntespitedildiŒinivarsaydŒmzda,bir
aya iliƔkin aylk prim ve hizmet belgesinin verilmemiƔ olmas
nedeniyle 5510 sayl Kanunun 102. Maddesinin birinci fkrasnn c
bendinin 4 numaral alt bendi gereŒi apartman iƔyerine aylk asgari
ücretin2kattutarndaidariparacezasverildiŒihalde,bunun10kat
kadar sigortasz iƔçi çalƔtran fabrika iƔyerine de ayn miktar ceza
uygulanmaktadr.135GörüldüŒügibiçokiƔçiçalƔtranveçokkaytdƔ
istihdama neden olan iƔyeri ile bir kaçak iƔçi çalƔtran iƔyerine ayn
cezauygulanmaktabudakaytdƔnartranbiretkiyaratmaktadr.
7dari para cezalarndaki iƔverenler açsndan eƔitsizliŒi ortaya
koyacak bir baƔka örnek ise bilanço esasna tabi bir iƔverenin ibraz
ettiŒi iƔyeri kaytlarnn geçersizliŒinin tespiti halinde uygulanacak
cezailesadeceücrettediyebordrosudüzenlemekleyükümlüolanbir
iƔverene, istenilen ücret tediye bordrolarnn tümünü ibraz ettiŒi
halde bu bordrolarn geçersiz bulunduŒunun saptanmas halinde
uygulanacakcezannbirbirininaynolmasdr.

135

 Hadi Eyce, “KaytdƔ 7stihdamn Caydrlmasna Yönelik Yaptrmlardan Biri
OlanParaCezalarndakiAdaletsizUygulama”,YaklaƔmDergisi,206.Say,2010,
s.209.
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Belirlenen tüm cezalara karƔn cezay gerektiren eylemlerin
tespit edilememesi, kesilen cezalarn uygulanamamas ve takip
edilememesi nihayetinde de zaman içinde ortadan kaldrlmas
iƔverenleriveiƔçilerikaytdƔnaitmektedir.

(3)SabitOlmayanveMevsimlik7ƔyerlerininDenetimZorluŒu

Baz iƔyerlerinin denetimi, iƔ yerinin mevsimlik ya da seyyar
olmas nedeniyle oldukça güçtür. Denetim zorluŒunun iƔyerinin
hareketliliŒinden kaynaklandŒmeslek gruplarna pazarlarda;malve
hizmet satan seyyar satclar, inƔaatlarda çalƔan iƔçiler, Ɣehirleraras
yolcu ve yük taƔyan otobüs, minibüs, kamyon vb araçlar örnek
gösterebiliriz. behirlerarasnda yolcu taƔyan otobüslerde host,
hostes, muavin olarak çalƔan kiƔilerin büyük bir çoŒunluŒunun kayt
dƔ çalƔmaktadr. Ayrca bu tür iƔ yerlerinde iƔçi sirkülasyonu çok
fazladr.
Baz turistik iƔletmeler ise iƔlerinin en yoŒun olduŒu yaz sezonu
süresince kayt dƔ iƔçi çalƔtrmakta ve sezon sonunda bir çoŒunu
iƔtençkarmaktadr.TurizmiƔletmelerininbellidönemlerdekaytdƔ
iƔçi çalƔtrp, sezon sonunda iƔten çkarmalar bu iƔletmelerin
denetimlerinigüçleƔtirmektedir.

5Ͳ Sosyal Güvenlik ve Vergi Sisteminden Kaynaklanan
Nedenler

a. Sk Çkarlan Vergi ve Sosyal Güvenlik Aflar ve Borçlanma
Kanunlar

Kayt dƔ istihdamn en önemli nedenlerinden birisi de,
borçlanmayasalarilebazkesimlere,geçmiƔdönemleriçinaktüeryal
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hesaplara uygun olmayan Ɣekilde hizmet kazanma olanaŒnn
tannmasdr.136
Ülkemizde çkarlan borçlanma kanunlar, tahsil edilecek primin
geciktirilmesinden yoksun kalnan deŒerler dikkate alnmayarak
çkarlmƔtr. Borçlananlar mevcut asgari ve azami ücret üzerinden
borçlansalarbileödedikleriprimiksazamandagerialabilmektedirler.
Borçlanma ucuz ve zahmetsiz bir yoldur. Yllarca kaçak olarak
çalƔan sigortal rahatlkla ve düƔük bir maliyete katlanarak çalƔtŒ
(veyaçalƔmadŒ)sürelerinprimleriniksabirsüredeödemektevebu
paralar daha ksa bir zaman birimi içerisinde tahsil ederek karl bir
durumageçmektedir.
Sigortasz çalƔanlarn yaygnlŒ zaman içerisinde borçlanma
taleplerinin yoŒunlaƔmasna yol açmakta, bu talep de süratle
politikaclarn ilgi alanlarna girmektedir. Sonuçta bu talepler
politikaclar tarafndan seçim malzemesi olarak kullanlmakta ve
iktidaragelincedetalepler,vaatlerdoŒrultusundayasalaƔmaktadr.
Sk çkarlan borçlanma yasalar çalƔanda, “nasl olsa yakn
zamandabirborçlanmayasasçkar”düƔüncesimeydanagetirmekte
ve kayt dƔ çalƔmay teƔvik etmektedir. Prim aff ve borçlanma
yasalar,primödemealƔkanlklarnnyerleƔmesineengelolmuƔtur.137
BorçlanmakanunlardabirtürafniteliŒindedir.Türkiyevergiaff
uygulamasnda yaƔadŒ cömertliŒi, sigorta borçlanmasnda da
göstermiƔtir. 7lk borçlanama Yasasnn çkarldŒ 1969 ylndan 1994
ylna kadar 11 tane borçlanma Yasas yürürlüŒe girmiƔtir.138
Türkiye’de sklkla vergi aflar uygulanmƔtr. 1963 ile 2006 tarihleri
arasndatoplamonadetvergiaffve1985Ͳ2006tarihleriarasndaise
beƔ adet sosyal güvenlik ödeme aff çkarlmƔtr. Vergi aflar, vergi
kaçakçlŒnbirbakma‘teƔvik’ettiŒigibi,vergisiniödeyenkesiminde
136

Süngü,a.g.e.,s.33.
7lyasÇelikoŒlu,“TürkSosyalGüvenlikSistemininTemelSorunlarveSistemin
YenidenYaplandrlmas”,VergiDünyasDergisi,209.say,s.104.
138
 OŒuz Karadeniz, 7brahim Soysal, “Kayt DƔ 7Ɣçilik ve Sebepleri”, Sosyal
GüvenlikDünyasDergisi,EkimͲAralk1998,s.62.
137
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sistemin adil olmadŒ yönünde bir kanya sahip olmasna neden
olmaktadr. Bu durum ‘vergi ödeyenlerin’ ödeme disiplinini olumsuz
etkileyerekkaytdƔnakaçƔartrmaktadr.139
Kolorado Üniversitesinden James Alm ve ABD Hava Kuvvetleri
Akademisi’ndenWilliamBeck,1993ylndayaynladklar‘VergiAflar
ve Vergi Gelirleri’ isimli makalelerinde, Kolorado’da uygulanan vergi
affnn 1980 ve 1989 yllar arasndaki etkilerini araƔtrmƔlar ve söz
konusu vergi affnn uzun vadede vergi tahsilat orann artrmadŒ
sonucunavarmƔlar.Aynikilinin1991ylndayaynladklarbaƔkabir
makalede ise, 28 eyalette yaplan vergi aflarnn incelenmesi
sonucunda, vergi aflarnn, ancak sonrasndaki yaptrmlar
sklaƔtrldŒnda bir etki yaratabildiŒi gözlemlenmiƔ. Yine ABD’li
akademisyenlerArunMalikveRobertSchwabtarafndanyaymlanan
1991 tarihli bir makalede, vergi aff olaslŒnn arttŒ durumlarda
mükelleflerindahaazvergiödediŒiortayaçkarlmƔ.140IMFnezdinde
Katherine Baer ve Eric Le Borgne tarafndan 2008ylnda yaynlanan
bir çalƔmada, vergi aflarnn eksilerinin, artlarnn önüne geçtiŒi
sonucuna varlyor. Bu eksiler arasnda, vergi disiplininin bozulmas,
aff uygulamann yasal maliyetleri ve af nedeniyle ‘vazgeçilen’ vergi
gelirleri yer alyor. Özetle akademik literatür, vergi aflarnn ksa
vadede bir nakit giriƔi yaratsa da, uzun vadede vergi tahsilatn
artrmayp,vergiödemedisiplininizedelediŒinikantlyor.141
Ülkemizde olduŒu gibi, baz vergi aff uygulamalarnn ilgili ülke
meclislerinden geçmelerinden sonra, üst mahkemelerce, Anayasa’ya
uygunsuzluknedeniyle,uygulamayagirmedeniptaledildiŒinesklkla
rastlanyor. Vergi aflar, özelikle eƔitlik ilkesine aykrlk yaratyorlar.
KaytdƔlklamücadeledeenkritikhususlardanbirinin‘vergivesosyal
güvenlik aff’ beklentisini krmaktr. Af ve borçlanma kanunlar kayt

139

Karadeniz,Soysal,a.g.m.,s.62.
MetinErcan,“VergiAflarnaSonVermek”,RadikalGazetesi,25Kasm2009
141
Ercan,a.g.m.,s.1
140
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dƔçalƔmannsebebi,biryönüyledesonucudur.KaytdƔçalƔmann
olmamashalindebutüryasalarçkarlamayacaktr.142

b. Prim7leEdimArasndakiDengesizlik

Bireyler, sosyal güvenlik sistemine yasal zorunluluklarla birlikte
emeklilik ve saŒlk güvencesi elde etmek amacyla dahil olmaktadr.
YeƔil kart uygulamasnn yaygnlŒ nedeniyle 10 milyon kiƔi saŒlk
sigortasndanyararlanmaktaveemeklilikyaƔnnartrlmasilebirlikte
çalƔanlarda ödedikleri primlerin karƔlŒn alamayacaklar düƔüncesi
kaytdƔndakalmaytercihederekartrmaktadr.
AyrcasonyllardaartrlanemeklilikyaƔda,uzunyllarödenen
prim karƔlŒ emeklilik haklarndan çok ksa bir süre yararlanlacaŒ
düƔüncesiylekaytdƔistihdamanedenolmaktadr.
c. Sosyal Güvenlik ve Vergi Mevzuatnn Baz ÇalƔma
bekilleriniKapsamDƔBrakmas

KaytdƔistihdamlamücadeledeenönemlisorunlardanbiriside
sosyal güvenlik ya da vergi mevzuatnn kapsamadŒ çalƔmalardr.
Vergi mevzuatnda genellikle sosyal amaç gözetilerek kendilerine
muafiyettannankiƔilerkapsamdƔndatutulmuƔtur.Sosyalgüvenlik
mevzuatndaisetarmdaveiƔlerindesüreksizçalƔanlarnkaytaltna
alnmazorunluluŒukapsamdƔndatutulmanedenidir.
5510 sayl Kanunun ksa ve uzun vadeli sigorta kollar
hükümlerinin uygulanmasnda sigortal saylmayanlar önceki
bölümlerdedetaylarylabelirtilmiƔti.
Kayt dƔnda yer almak istemekle birlikte gerek sosyal güvenlik
mevzuatndan gerekse vergi mevzuatndan kaynakl sebeplerle kayt
altna alnamayanlar da kayt dƔ istihdamn oluƔmasna sebep
olmaktadr.
142

Ercan,a.g.m.,s.1
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d. SosyalGüvenlikHizmetlerindenMemnuniyetsizlik

Sosyal güvenlik kurumlarnn sigortaclk ve saŒlk hizmetleri
olmaküzereikitemelfonksiyonuvardr.ÇalƔanlarödedikleriprimler
karƔlŒnda kaliteli hizmet beklerler. Sosyal güvenlik hizmetlerinin
yavaƔ iƔlemesi, aylk baŒlama ve diŒer taleplerin uzun sürede
karƔlanabilmesi sigortallar ve iƔverenleri açsndan yaknmalara yol
açmaktadr.Ülkemizdetemeldeüçfarklkurumtarafndanyürütülen
sosyal güvenlik hizmetlerinin tek çat altnda toplanmas baz iƔlerde
ciddiaksamalarasebepolmaktadr.
Kurum hizmetlerinden hoƔnutsuzluk beraberinde kayt dƔ
çalƔmay da getirmektedir. Bu durumda sigortal, iƔverenle anlaƔma
yoluna giderek, çalƔmalarn tamamen veya ksmen (gün ve ücret
olarak)kaytdƔndabrakpiƔverendenKurumakendisiiçinödeyeceŒi
primiücretineeklemesiniistemektedir.

e. EmeklilikSistemiveEmeklilikYaƔ

Türkiye’de kayt dƔ çalƔma, baz yönleriyle bizzat sosyal
güvenlik sisteminden kaynaklanmaktadr. Ülkemizde iƔçiler, kendi
hesabna çalƔanlar, memurlar, tarm sigortallar, isteŒe baŒl
sigortallarveözelsandklaratabiolanlargibifarklemeklilikrejimleri
uygulanmaktadr.BuuygulamalarhemuygulamadakarƔklklarahem
dekaytdƔistihdamanedenolmaktadr.
GeçmiƔte sosyal güvenlik sistemi içinde isteŒe baŒl sigortallk
kavramnn çok geniƔ tanmlanmas, çalƔanlar zorunlu sigortaclk
uygulamasndan kaçnarak isteŒe baŒl sigortallŒa yöneltmiƔtir.
Sadece emeklilik primi ödeyen isteŒe baŒl sigortallar ile genellikle
krsal yerlerde yaƔayan ve BaŒͲKur’a kayt olmas gereken
sigortallarndabüyükbirksmsaŒlkharcamalarnyeƔilkartalarak
finanseetmeyolunagitmiƔtir.
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Türkiye’deerkenyaƔtaemeklilikuygulamalar,bazdönemlerde
yaƔƔartnnortadankaldrlmƔolmasvesüperemeklilikuygulamalar
nedeniyleyaygnlaƔmƔtr.
AƔaŒdaki tabloda OECD ülkelerindeki emeklilik yaƔlar
görülmektedir.
TabloͲ27OECDÜlkeleriEmeklilikYaƔlar
Ülkeler
Avustralya
Avusturya
Belçika
Kanada
ÇekCumhuriyeti
Danimarka
Finlandiya
Fransa
Almanya
Yunanistan
Macaristan
7zlanda
7rlanda
7talya
Japonya

Kadn
(a)
63 
(b)
60 
(c)
64 
65
(d)
65 
(e)
65 
65
60
67
65
(f)
62 
67
66
60
65

Erkek
65
65
65
65
63
(e)
65 
65
60
67
65
62
67
66
65
65

Ülkeler
Kore
Lüksembourg
Meksika
Hollanda
YeniZelanda
Norveç
Polonya
Portekiz
SlovakCumhuriyeti
7spanya
7sveç
7sviçre
(h)
Türkiye 
7ngiltere
ABD

Kadn
(g)
60 
65
65
65
65
67
60
65
62
65
65
64
58(38)
60
67

Erkek
(g)
60 
65
65
65
65
67
65
65
62
65
65
65
60(43)
65
67

Kaynak:PensionataGlance2009www.sgb.gov.tr/../Tabloyüzde20IXͲ32yüzde
20OECDyüzde20Ülkeleriyüzde20Emeklilikyüzde20YaƔlar.xls,20Ocak2010.
(a)2014ylnda65olacaktr.
(b)2024Ͳ2033yllararasnda65olacaktr.
(c)2009ylnda65olacaktr.
(d)Çocuksuzkadnlariçin65iken,çocuksaysnagöre62Ͳ65arasndadeŒiƔiyor.
(e)2024Ͳ2027yllararasnda67olacaktr.
(f)2010ylndanitibaren
(g)2033ylnda65olacaktr.
(h)EmeklilikyaƔ2000ylndansonraiƔebaƔlayanlariçin,4447saylKanunilekadnlarda
58,erkeklerde60olarakbelirlenmiƔti.5510saylKanunlayaplandüzenlemeileemeklilik
yaƔ ilk defa kanunun yürürlüŒe girdiŒi tarihte iƔe baƔlayanlar için 58Ͳ60 olarak
uygulanacak ve yaƔ 2036'dan itibaren emekli olacaklarda kademeli olarak 65'e
yükseltilecektir.

Ülkemizde genç yaƔta emekli olmuƔ çok sayda çalƔan vardr.
Krkl yaƔlarda emekli olup uzun yllar emekli maaƔ alan genç
emekliler, özellikle de sosyal güvenlik destek priminin yüksek olmas
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nedeniyle, kayt dƔnda kalmay tercih etmektedirler. Dolaysyla
erkenemeklilikkaytdƔnanedenolmaktadr.
SonyllardayaplanyasaldüzenlemelerleemeklilikyaƔkademeli
olarak artrlmƔtr. Ancak emeklilik yaƔnn artrlmasnda çok hassas
bir denge kurulmaldr. Erken emekliliŒin kayt dƔna neden olmas
yannda çok geç emekli olacaŒn bilen çalƔanlar emeklilikteki
haklardan yararlanmak yerine kayt dƔ çalƔmay tercih
etmektedirler.


f. AsgariÜcret


Türkiye'de asgari ücret uygulamasna ilk kez 1969 ylnda il
baznda baƔlanmƔ ve 26 ilde baƔlatlan uygulama, 31 Ekim 1972
tarihinekadarsürmüƔtür.1Temmuz1974'deasgariücretuygulamas
yurt çapna yaylmƔ ve tarm ve orman kesiminde çalƔanlar da, 1
Mays 1973'de asgari ücret kapsamna alnmƔlardr. Asgari Ücret
TespitKomisyonu'nca,sanayivehizmetlerkesimiiletarmveorman
kesimi iƔçileri için daha önce ayr ayr saptanan Asgari Ücret, 1
AŒustos 1989'dan itibaren her iki kesim için tek rakam olarak
belirlenmeyebaƔlanmƔtr.143
1982 Anayasas 49/2 Maddesi ile "Devlet, çalƔanlarn hayat
seviyesini yükseltmek, çalƔma hayatn geliƔtirmek için çalƔanlar
korumak, çalƔmay desteklemek ve iƔsizliŒi önlemeye elveriƔli
ekonomik bir ortam yaratmak için gerekli tedbirleri alr"
düzenlemesini getirmiƔtir. Bu düzenleme ile devletin çalƔanlarna
baz imkanlar saŒlamak ve çalƔanlarn korumak için gerekli
müdahaleleri yapmak ve tedbirleri almak zorunluluŒunun alt
çizilmiƔtir.YineAnayasa’nn55/2Maddesindede"DevletçalƔanlarn
yaptklar iƔe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diŒer sosyal
yardmlardan yararlanmalariçin gerekli tedbirlerialr" hükmüne yer
vermiƔtir.
143

KdemTazminatÇalƔmaRaporu,a.g.e.,s.16.
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Bu düzenleme de iƔçilerin haklarnn ve hak ettikleri ücreti elde
etmelerinin güvence altna alnmasn saŒlamak üzere devlete
düzenleme görev ve yetkisini vermiƔtir. Anayasa'nn 55.Maddesinin
son fkras "Asgari ücretin tespitinde, Ülkenin ekonomik ve sosyal
durumu göz önünde bulundurulur" ifadesi ile asgari ücret
belirlenirken dikkat edilmesi gereken en önemli Ɣart ifade
etmektedir.144
ÇalƔanaverilecekücrette,devlet,iƔçitemsilcileriveiƔverenlerin
uzlaƔmasyla belirlenen asgari düzeye asgari ücret denilir. Yasal
olarak,ekonomidehiçkimsebuücretinaltndaçalƔtrlamaz.7ktisadi
olarak çeƔitli sakncalar olan asgari ücret uygulamasnn sosyal
boyutu iktisadi sakncalarn bastrmaktadr.145 Asgari ücret politikas
20.yüzyldatümdünyadasosyaldevletinayrlmazuygulamalarndan
biri haline gemliƔtir. Bu uygulamann arkasndaki ulvi amaç,
çalƔanlarn makul bir hayat sürdürebilecekleri bir ücreti garanti
etmektir.146
Uygulamada kaytl olarak çalƔanlarn yüzde 44,6’s asgari
ücretle çalƔmaktadr. Asgari ücret son derece gerekli bir uygulama
olmasnakarƔniƔgücüarznntalebegöreçokyüksekolmasveasgari
ücret altnda çalƔmay kabul edecek bir toplum kesimi olmas
nedeniyle asgari ücretin bizzat kendisi kayt dƔ istihdama neden
olmaktadr.
BusistemdeasgariücretdüzeyiniartrmakçalƔankesiminbüyük
bir çoŒunluŒuna bir fayda saŒlamayacaktr.  Çünkü onlarn bir ksm
zaten asgari ücretin üzerinde ücret almaktadrlar. Asgari ücretin
artmasiƔverenlerinücretdƔmaliyetleriniartracaktr.Sonuçolarak
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AhmetTalhaÇalgan,“Türkiye’de7stihdamÜzerindekiMaliYüklerve7stihdama
Etkileri”, T.C. ÇalƔma ve Sosyal Güvenlik BakanlŒ Türkiye 7Ɣ Kurumu Genel
MüdürlüŒü, 7stihdam ve Meslek Uzman Yardmcs Uzmanlk Tezi, Ankara 2007.
s.34.
145
ErcanKumcu,Türkiye’deAsgariÜcretUygulamas”,HürriyetGazetesi,4Aralk
2003.
146
Kumcu,a.g.m.,s.1.
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asgariücretteyaƔananradikalartƔlarkaytdƔistihdamçokciddibir
Ɣekildeartracaktr.


6Ͳ SosyalYardmSistemindenKaynaklananNedenler


Sosyal bir sorun olarak yoksulluk; 1990’larn sonundan itibaren
Türkiye’nin gündemine daha fazla yerleƔmiƔtir. 1990’lar ülke
ekonomisininardardnagelenekonomikkrizlerinyansrabüyükbir
depremledesarsldŒyllardr.ToplumdayaƔananbirdiziteknolojik,
ekonomikvedemografikgeliƔmeninyolaçtŒyapsaldönüƔümeeƔlik
eden konjonktürel olgular ve küreselleƔme Dünya’da ve Türkiye’de
ülkeye özgü koƔullar tarafndan biçimlendirilmiƔ eskisinden farkl
kurumlar ve politikalarla yaklaƔlmas gereken yeni bir yoksulluk
olgusunuyaratmƔtr.
Anayasa’nn 60. maddesinde; “Herkes, sosyal güvenlik hakkna
sahiptir” denilmektedir. Bu hüküm bireylere yaƔllk, hastalk, kaza,
ölüm, maluliyet gibi sosyal riskler karƔsnda asgari ölçüde bir yaƔam
düzeyi saŒlamay amaçlamakta, ayn maddenin ikinci fkrasnda yer
alan“Devlet,bugüvenliŒisaŒlayacakgereklitedbirlerialrveteƔkilat
kurar”hükmü,bugörevinDevlettarafndanoluƔturulacakkuruluƔlar
yoluylayerinegetirilmesiniöngörmektedir.
Mevcut sosyalyardm sistemimizde yer alan sorunlaraƔaŒdaki
gibimaddelerhalindesralayabiliriz;147
1. Sosyal yardm türleri yoksul vatandaƔlarn ihtiyaçlarn
karƔlamakiçinyeterlideŒildir,
2. Muhtaçlk tespit yöntemleri tüm yardmlar için nesnel,
bilimselveadaletlideŒildir,
3. Sosyal yardm verilme karar süreci zaman zaman çok
uzamaktadr,
4. Sosyal yardm uygulamalar bazen kamu vicdann
zedelemektedir,
147

 Erkan Karaarslan, “Sosyal Yardmlarn Mevzuat Alt Yaps Nasl Kurulmal?”
T7SK7ƔverenDergisi,Eylül2009,s.79.
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5. Muhtaç kesim, sosyal yardm politikalar konusunda
yeterince bilgi sahibi deŒildir; rehberlik yapacak uzman personel de
kstldr,
6. Yardmlar ihtiyaç durumu devam ettiŒi halde süreklilik arz
etmemekte, bu durum, ihtiyaç sahibi vatandaƔn sosyal güvence
dƔndakalmasnanedenolmaktadr,
7. UlusalboyuttaortakveripaylaƔmsaŒlayacakaraçlaryoktur,
8. Sosyal yardm uygulamasnda belirli bir tavann olmamas
suistimallerivekaytdƔlŒartrmaktadr,
9. Sosyal yardm sistemi kayt dƔ ekonomi ve kayt dƔ
istihdamnönemlinedenlerindenbirinioluƔturmaktadr,
10. Sosyal yardmlarn hak haline getirilmemesi nedeniyle
bölgeselfarkllklarlamücadeledeilerlemekaydedilememektedir,
11. SosyaldƔlanmailemücadeledeetkinkullanlamayansosyal
yardmlar nedeniyle iç göç ortaya çkmakta bundan kaynaklanan
toplumsalsorunlarhzlaartmaktadr,
12. Sosyal güvelik reformunun son ayaŒ olan sosyal yardm
sistemihenüzkurulamamƔtr,
13. SosyalyardmlarailiƔkinmevzuatsonderecedaŒnktr,
14. Mevcut kurumsal yaplanmann koordinasyonu engellemesi
nedeniylesosyalyardmlardamükerrerlikveisrafbulunmaktadr,
15. Sosyal yardm ve sosyal hizmet kuruluƔlar arasnda görev
karmaƔasbulunmaktadr,
16. Sosyal
yardmlar,
denetlenememektedir,
17. Sosyal yardmlarda
yaplamamaktadr.

uzmanlar

izlemeͲdeŒerlendirme

tarafndan
faaliyetleri



a. SosyalYardmlar


Ülkemizdeyaplan sosyal yardmlarn önemli bir ksmbiryerde
çalƔmama Ɣartna dayanmaktadr. Ülkemizde son yllarda iyice
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yaygnlaƔan ve yukarda anlan birçok sorunla uygulanan sosyal
yardm sisteminin tekil yararlanclarnn says 15 milyona
yaklaƔmƔtr.
28numaraltablodayeralansosyalyardmlarnödenmesindebir
iƔteçalƔmamaƔartbulunmaktadr.
TabloͲ28 Bir Yerde ÇalƔmama Ön bartna Dayanan Sosyal
Yardmlar
KURUM

Vakflar
Genel
MüdürlüŒü

Sosyal
YardmlaƔma
ve
DayanƔma
Genel
MüdürlüŒü

SaŒlk
BakanlŒ

YARDIMIN
YASAL
DAYANA)I
5737Sayl
Kanun
VakflarGenel
MüdürlüŒü
Burs
YönetmeliŒi
(21706Say.
Yön.)

3294Sayl
Kanun

3816sayl
Kanun

YARDIMDAMK7MLER7N
YARARLANDIGI
MuhtaçyaƔl,muhtaçözürlüve
yoksullar.
YoksulÖŒrenciler(ÖŒretimyl
süresince9ay50YTL
ödenmektedir.)
7marethane(AƔevi)Yardmlar
TOPLAM
bNT
SaŒlkYardm
GebelikYardm
EŒitimYardm
TedaviYardmlar
KrsalAlandaSosyalDestek
Projesi
GenelProjeDestekleri
AfetYardmlar
TerördenZararGörenlere
YönelikYardmlar
DiŒerMuhtelifYardmlar
Özürlü7htiyaçYardm
TedaviDestekyardm
EŒitimYardmlar
AileYardmlar
GdaYardmlar
YakacakYardmlar
BarnmaYardmlar
AƔeviYardmlar(47AƔevi)
TOPLAM
ÖdemeGücüOlmayan
VatandaƔlarntedaviGiderlerinin
yeƔilKartVerilerekDevlet
TarafndanKarƔlanmas
HakkndaKanun

YARARLANAN
K7b7SAYISI

2008YILINDA
YAPILAN
YARDIMM7KTARI

4.433

13.727.984,00

10.000

4.500.000,00

77.680

67.359.550,00

92.113

85.587.534,00


1.026.725
38.478
1.951.420
2.243


118.322.236,00
526.348,00
290.641.940.29
3.474.880.98

9.155

67.293.769,00

274.893
1.196

83.345.395,78
1.881.400,00

47

135.000,00

18
1.353

15.671.002

2.106.466
2.347.728
27501
53.391


493.000,00
1.754.075,00

5.513.517.012,40

218.447.440,00
6.615.750,00
40.095.703,00
10.569.000,00
6.062.996.129,18

9225745

4.031.000

Kaynak: SGK Primsiz Ödemeler Genel MüdürlüŒü verilerinden
yararlanlaraktarafmzdanhazrlanmƔtr.

111

TablodabelirtilenyardmlarndevamnsaŒlamakiçinyardmdan
yararlanan kiƔilerin ya çalƔmamas ya da kayt dƔ çalƔmas
gerekmektedir. Bu nedenle sosyal yardm sistemimiz kayt dƔlŒ
artrmakta ayn zamanda yersiz yardm yaplmasna ve kayt dƔ
istihdamdankaynaklbütçeüzerindedolaylyükleroluƔmasnaneden
olmaktadr.

b. PrimsizÖdemeler

Sosyal Güvenlik Kurumu temelde iki tür ödeme yapmaktadr.
Birinci tür ödemeleri prime dayal ödemeler oluƔtururken ikinci tür
ödemeleriiseprimsizödemeleroluƔturmaktadr.
MevzuatmzdayaƔlaylklar,özürlüaylklar,Ɣehitvegazilereve
onlarn baŒmllarna ödenen aylklar primsiz ödeme olarak  yer
almaktadr. Bu aylklarn ödenmesinde de temelde bir yerde
çalƔmyorolmakönkoƔulolarakyeralmaktadr.
2009 yl sonu itibariyle 65 yaƔn doldurmuƔ sosyal güvenliŒi
bulunmayan muhtaç 856.224 kiƔiye yaƔl aylŒ ödenmektedir.
453.767özürlüyeiseözürlüaylŒödenmektedir.2009ylndaprimsiz
ödemelerle ilgili SGK’ya 949 kiƔi ile ilgili ihbar gelmiƔtir. Bunlardan
152’sininyaniyüzde16’snnyersizaylkaldŒtespitedilmiƔtir.148Bu
genellemeyle primsiz sistemden yararlanan 1.400.000 kiƔiden
225.000 kiƔisosyal güvenlikten yersiz olarak yararlanmaktavekayt
dƔndayeralmaktadr.

c. 7ƔsizlikÖdemeleri

7Ɣsizlere koruma saŒlayan en önemli program iƔsizlik sigortas
sistemidir.7Ɣsizlik sigortasçalƔanlar kendiistek ve kusurlardƔnda
148

SosyalGüvenlikKurumuPrimsizÖdemelerGenelMüdürlüŒü2009YlFaaliyet
Raporu,Ankara,2010,s.63.
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sebeplerle meydana gelecek iƔsizliŒe baŒl gelir kayplarna karƔ
koruma saŒlayan bir sistemdir. 7Ɣsizlik sigortas yakn zamana kadar
sadece geliƔmiƔ ülkelerde varlŒn sürdürmüƔ ve çok kstl sayda
geliƔmekte olan ülkede kullanlmƔtr. Fakat 1990’l yllarda birçok
geliƔmekte olan ülke de de iƔsizlik sigortas sistemlerini hayata
geçirilmiƔtir.ÖzellikleçoksertyapsaldönüƔümlerinyaƔandŒOrtave
DoŒu Avrupa ülkelerinde ortaya çkan yüksek iƔsizliŒe karƔ iƔsizlere
korumasaŒlamak amacylabuprogramlarkullanlmayabaƔlanmƔtr.
Türkiye, iƔsizlik sigortasn yakn dönemde baƔlatan ülkeler arasnda
yeralmaktadr.
Ödenen rakamlardaki artƔ ve yaƔanan ekonomik kriz insanlar
iƔtençkmadançkmƔgibiyaparakiƔsizliködeneŒialmayadolaysyla
kayt dƔna çkmaya yönlendirmekte yine iƔsizken iƔ bulanlarda,
iƔsizlik ödeneŒinden yararlanmak için bu süre zarfnda kayt dƔnda
kalmaktadr.

E.AvrupaBirliŒiÜlkelerindeKaytDƔ7stihdam

1ͲGenelOlarak

KaytdƔistihdam,AB'yeüyedevletlerintümünüetkilediŒinden
istihdam alannda ortak kayg yaratan hususlardan biridir. Kayt dƔ
istihdamn riskleri, zaten bask altnda olan sosyal hizmetlerin
finansmann olumsuz yönde etkileyerek, bireylerin sosyal açdan
korunmalarnveiƔgücüpiyasasnailiƔkinbeklentilerinizayflattŒgibi
rekabet Ɣartlarn da olumsuz etkilemektedir.149 Ayn zamanda,
Avrupa'nn dayanƔma ve sosyal adalet konusundaki ideallerine de
ters düƔmektedir. Dolaysyla kayt dƔ istihdam, üye devletlerin
düzenleyici sistemlerindeki farkllklar dikkate alnarak, niteliŒi
itibariyle yasal, fakat kamu makamlarna bildirilmemiƔ herhangi bir
149

 Avrupa BirliŒi’nde Kayt DƔ ÇalƔma Konusunda 7zlenen Politikalar ve
TürkiyeAçsndanDeŒerlendirilmesi,T7SKYaynNo199,2000,s.8.
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ücretli faaliyet olarak tanmlanmƔtr.150 Buna göre; suç saylan
faaliyetler, ev ekonomisi dahilinde yürütülen ve düzenleyici çerçeve
içindeyeralmadklariçinkamumakamlarnabeyanedilmekzorunda
olmayanfaaliyetlerkapsamdƔbraklmƔlardr.
AB ülkelerinde kayt dƔ ekonominin büyüklüŒünün, ortalama
olarak,AB’ningayrisafiyurtiçihasla(GSY7H)’snnyüzde7ileyüzde
16 arasnda olduŒu tahmin edilmektedir. Bu, söz konusu faaliyetin
olduŒu sektörler için yaplan varsaymlara, dolaysyla ortalama
verimliliŒegöre,10Ͳ28milyoniƔgücüneyadakaytlistihdamnyüzde
7Ͳ yüzde 19'una karƔlk gelmektedir.151 Bunun, iƔsizlerle
karƔtrlmamas gerekir. Çünkü kayt dƔ istihdamn çoŒu, ayn
zamanda kaytl ekonomide çalƔanlar tarafndan yürütüldüŒünden,
zaten toplam istihdam kapsamnda saylrlar. Bu nedenle, kayt dƔ
çalƔanlarn tümü kaytl ekonomiye geçecek olsa GSY7H'da ne kadar
artƔolacaŒnkesinolaraktespitetmekmümkündeŒildir.152
Tarihsel perspektiften baklrsa, kayt dƔ çalƔmann ortaya
çkmasna, deŒiƔik ölçüde de olsa katk saŒlayan üç etken söz
konusudur. Birincisi, ailelere ve bireylere yönelik “kiƔiselleƔmiƔ
hizmetler”içinsonderecefarklbirtalebindoŒmasvebuhizmetlerin
iƔgücü yoŒun, verimlilik artƔnn da düƔük olmasdr.153 Bir diŒeri,
çalƔma mevzuatnn katlŒ neticesinde üretim süreçlerinde baz
bölünmelerin yaƔatlmasdr. Son olarak, yeni istihdam imkanlar
saŒlayanvehizmetfaaliyetlerineyenialanlaraçanbilgisayarkullanm
gibienformasyonteknolojilerininyaylmaetkisidir.154
Avrupa'da yasadƔ ikamet eden üçüncü ülke vatandaƔlarnn
kayt dƔ ekonomide yer alma oranlarn tahmin etmek, yasadƔ
150
AvrupaBirliŒi’ndeKaytDƔÇalƔmaKonusunda7zlenenPolitikalarveTürkiye
AçsndanDeŒerlendirilmesi,a.g.e.,s.8.
151
GökhanGüllü,“KaytdƔ7stihdamveAvrupaBirliŒi”,SosyalGüvenlikDünyas
Dergisi,OcakͲbubat2003,s.92.
152
Güllü,a.g.m.,s.92.
153
 Sadk KrbaƔ, KaytdƔ Ekonominin Nedenleri, Çözüm Yollar, Hürriyet
Yaynlar,7stanbul,1995,s.40.
154
KrbaƔ,a.g.e.,s.40.

114

ekonominin büyüklüŒünü tahmin etmekten daha zordur. Üye
devletlerin tümü, yasadƔ göçmenlerin kayt dƔ iƔlerde yer
almalarn,yasadƔgöçlemücadelekonusundakibütünselstratejileri
kapsamnda ele alnmas gereken ciddi bir sorun olarak
görmektedirler.155
Üçüncü dünya ülkelerinin vatandaƔlar, üye devletlerin
topraklarna daha çok kaçak girdiklerinden kaçnlmaz olarak, kayt
dƔiƔlerdeçalƔmaktadrlar.Öteyandan,kaytdƔistihdamaelveriƔli
Ɣartlarn da yasadƔ göçü teƔvik edici bir etkide bulunduŒuna dair
kantlarvardr.
YasadƔ göçmenlerce yaplan kayt dƔ iƔler daha önce inƔaat
sektöründe yoŒunlaƔma eŒilimi gösterirken, bugün kayt dƔ hizmet
sektörüiƔlerineyönelmeeŒilimindeolduŒugözlenmektedir.156
GeliƔmiƔ ülkelerde baƔta tarm ve imalat sanayi olmak üzere
inƔaat,eviƔleri,çocukbakclŒvetamiratiƔlerindekaytdƔistihdam
yaygndr. 29 numaral tabloda görüldüŒü üzere geliƔmiƔ ülke
ekonomilerinde, kayt dƔ istihdam GSY7H’nin yüzde 1.5’u ile yüzde
35’iarasndadeŒiƔmektedir.157

155

Süngü,a.g.e.,s.50.
Süngü,a.g.e.,s.50.
157
 Renooy, PietͲIvarsson, StaffanͲWusten Gritsai, Olga van derͲMeijer Emco;
UndeclaredWorkInAnEnlargedUnonAnAnalyssOfUndeclaredWork:AnInͲ
Depth Study Of Specfc Items, European Commission DirectorateͲGeneral for
Employment and Social Affairs Unit EMPL/A/1 Manuscript completed in 2004,
s.25.
156
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TabloͲ29GeliƔmiƔÜlkeEkonomilerindeKaytDƔ7stihdamn
TahminiBüyüklüŒü
Ülke
Avusturya
Belçika
Bulgaristan
Kbrs
Danimarka
Estonya
Fransa
Almanya
Yunanistan
Macaristan
7rlanda
7talya
Letonya
Hollanda
Polonya
Romanya
Slovekya
Slovenya
7sveç
7ngiltere

Tahmini
Büyüklük
(YüzdeGSY7H)
10
20
22Ͳ30
4.2
5.5
8Ͳ%9
4Ͳ14
17
20
25Ͳ35
5Ͳ10
16
18
13.8
14
20
18
17
4.6
1.5

Yl

Kaynak

2003
2004
2003
2003
2001
2001
2003
2004
1998
2004
1998

LinzÜniversitesi
Hükümet
Ulusal7statistik
KbrsRum7daresi
RockwollVakf
Eurostar
OrganisationsdeSecuriteSociale
Hükümet
BasnBültenleri(teyitedilmemiƔ)
Eurostar
Bilinmemekte

2001
2000
2002
2003
2003
2003
2003
1998
2003

Eurostar
7statistikBürosu
Eurostar
Eurostar
Ekonomikkalknmaittifak
Hükümet
Hükümet
UlusalDenetimOfisi
Hükümet

Kaynak: (EriƔim) statik.iskur.gov.tr/.../MEHMET yüzde 20TUNÇ yüzde
20(KAYITyüzde20DIbIyüzde207ST7HDAMLAyüzde20MÜCA,10bubat2010.

Tablonun incelenmesinden de görüleceŒi üzere, kayt dƔ
istihdamn en yüksek olduŒu ülkeler srasyla yüzde 25Ͳ35 ile
Macaristan,yüzde22Ͳyüzde30ileBulgaristan,yüzde20ileBelçika,
Yunanistan ve Romanya’dr. Kayt dƔ istihdamn en düƔük olduŒu
ülkeler ise yüzde 1.5 ile 7ngiltere, yüzde 4.2 ile Kbrs, yüzde 4.6 ile
7sveçveyüzde5.5ileDanimarka’dr.
GeliƔmiƔ ülkelerde kayt dƔ istihdamla mücadele çalƔmalar;
istihdam üzerindeki mali yüklerin azaltlmas, kamu kurum ve
kuruluƔlar arasndaki koordinasyon ve iƔbirliŒinin artrlmas, kayt
dƔlŒ teƔvik eden bürokratik iƔlemlerin azaltlmas, bilgilendirme ve
bilinçlendirme kampanyalar, davranƔ deŒiƔiklikleri saŒlama ve
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cezalarn artrlmas politikalar Ɣeklindedir.158 Bu politikalardan
herhangibirinintekbaƔnauygulanmaskaytdƔistihdamönlemeye
yetmemektedir. Bu nedenle geliƔmiƔ ülkeler kayt dƔ istihdamla
mücadele ederken bu politikalar eƔ zamanl olarak hep birlikte
devreyesokmaktadrlar.159

2ͲAB’yeÜyeBazÜlkeler7tibariyleGenelGörünüm

Bu bölümde, AB’ye üye ülkelerde (AB 15 Ülkelerinde) kayt dƔ
çalƔanlarn özellikleri, kayt dƔ istihdamn sektörel daŒlm, alnan
tedbirlervepolitikalaraksacadeŒinilecektir.

a.Avusturya

Kayt dƔ çalƔanlarn özellikleri: ÇalƔma yaƔnda olan nüfusun
1/10'u, kendi iƔi dƔnda ek bir faaliyete sahiptir. Yabanc iƔgücünün
yasadƔistihdamnaodaklanlmƔtr.160
Kayt dƔ istihdamn sektörlere daŒlm: yüzde 40' inƔaat ve
zanaatiƔlerialanlarnda,yüzde16'sdiŒerticarivesnaiiƔletmelerde
(araba tamiri, makine aksam vb.), yüzde 16's hizmet sektöründe,
yüzde 13'ü eŒlence iƔlerinde, yüzde 15'i ise diŒer ticari iƔlerde ve
hizmetlerde (özel eŒitim, kuaförlük, bebek bakclŒ gibi) yer
almaktadr.161
Tedbirler/Politikalar:Denetimlereönemverilmesi,TicariveSnai
Faaliyetlerle 7lgili Düzenlemenin basitleƔtirilmesi, çalƔma sürelerinin
158

 Heyes Jason, Tackling unregistered work through social dialogue: Final
reportofthe2005Ͳ2007EUͲILOProjectPaperfortheHighLevelConferenceon
Social Dialogue, Unregistered Work and Local Development, Birmingham
University,England,2007,s.47.
159
Jason;a.g.e.,s.47.
160
AvrupaBirliŒi’ndeKaytDƔÇalƔmaKonusunda7zlenenPolitikalarveTürkiye
AçsndanDeŒerlendirilmesi,a.g.e.,s.33.
161
Süngü,a.g.e.,s.50.
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daha esnek düzenlenmesi, idari prosedürlerin basitleƔtirilmesi, ev
hizmetleri sektöründeki iƔsizler için pilot projeler de yürürlüŒe
konulmas, ücret dƔ iƔgücü maliyetleri, çraklar ve yaƔl iƔsizlerin
istihdamnnazaltlmasƔeklindesralanabilir.162

b.Belçika

KaytdƔçalƔanlarnözellikleri:YaryadadüƔüknitelikliiƔçiler,
erkekler,gençlerdenoluƔmaktadr.163
Kayt dƔ istihdamn sektörlere göre daŒlm: 7kram iƔi,
perakende ticaret, inƔaat iƔleri, tekstil sektörü, ticaret/nakliyat, ev
hizmetleri (özel temizlik vb), tarm (meyve toplama iƔleri) iƔleri yer
almaktadr.164
Tedbirler/Politikalar: Yasal tedbirler ön plandadr. Belli
iƔkollarnn daha çok denetlenmesi, iƔgücü maliyetlerini azaltma
giriƔimleri(tekstilplan,Maribelgibi),hizmetfiƔisistemleriönlemleri
getirilmiƔtir.165

c.Danimarka

Kayt dƔ çalƔanlarn özellikleri: Nitelikli ve niteliksiz iƔçiler,
öŒrenciler,erkekler(kadnlarnikikat)vecoŒrafi(kültürel)birayrm
vardr(KopenhagdƔndayaƔayannitelikligençerkekçalƔanlar).166
Kayt dƔ istihdamn sektörlere daŒlm: yüzde 33'ü inƔaat
sektöründe, yüzde 50'si özel hizmet sektöründe (bebek bakclŒ,
temizlik,arabatamiri,bahçvanlkvb)çalƔanlargözeçarpmaktadr.167
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Tedbirler/Politikalar: Marjinal vergilerin düƔürülmesi, ev
onarmlar ve tüketici hizmetleri için sübvansiyon verilmesi,
denetimlerinartrlmasgibiönlemlergetirilmiƔtir.168

d. Finlandiya

Kayt dƔ çalƔanlarn özellikleri: ÇoŒunlukla nitelikli genç erkek
çalƔanlardr.169
KaytdƔistihdamnsektörleredaŒlm:7nƔaat,otel/restoranlar,
perakende ticaret (oto tamiri dahil), emlak hizmetleri Ɣeklinde
daŒlmƔtr.170
Tedbirler/Politikalar: Geçim yardmlar, özel ev hizmetleri için
sübvansiyonlar,denetimönlemlerininiƔsizleriçindeartrlmas,mali
denetimin yeniden uygulamaya konulmas, aͲtipik çalƔmayla ilgili
mevzuatta deŒiƔiklikler, sanayi ve ticaret sektörleri ile ortak
çalƔmalar, iƔverenlerle ilgili bürokrasinin basitleƔtirilmesi, yaygn
bilgilendirmekampanyasönlemlerigetirilmiƔtir.171

e.Fransa

Kayt dƔ çalƔanlarn özellikleri: Yasal göçmenler ve yasadƔ
göçmenlerçoŒunluktadr.FransayasalarndakaytdƔçalƔma,illegal
çalƔma olarak geçmektedir. Bu terim, yasal veya yasal olmayan
göçmenleri,kiƔilerindüzensizolarakgerçekleƔtirdikleriikinciiƔlerive
167
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gizli çalƔmay kapsamaktadr. Fransa’da kayt dƔ çalƔma en çok
iƔsizler, iƔ sahipleri, sokak satclar ve yasadƔ göçmenler tarafndan
gerçekleƔtirilmektedir.172
Kayt dƔ istihdamn sektörlere daŒlm: yüzde 60' hizmetler
sektöründe (baƔta otel, Cafe, restoran vb. olmak üzere), yüzde 27'si
inƔaatiƔlerinde,yüzde13'üdiŒersektörlerdeçalƔmaktadr.173
Tedbirler/Politikalar: Mevzuatn etkinleƔtirilmesi, hizmet fiƔi
sisteminin devreye sokulmas, iƔgücü piyasas idareleri ile diŒer idari
bölümler arasndaki iƔbirliŒinin artrlmas, sosyal taraflarn katkda
bulunmalar,tarmdamevsimlikiƔçilereiliƔkinprosedürlerinbasithale
getirilmesi gibi önlemler getirilmiƔtir.174 Ayrca bilgilendirme ve
bilinçlendirme faaliyetleri ve bürokrasiyi azaltan önlemler
alnmaktadr.175

f.Almanya

Kayt dƔ çalƔanlarn özellikleri: YasadƔ göçmenler, iki iƔte
çalƔanlar ve sadece yasadƔ çalƔanlar çoŒunluktadr. Almanya’ da
kayt dƔ istihdam oluƔturan kiƔilerin birçoŒu yaƔllar, emekliler,
öŒrenciler, yasadƔ göçmenler, iƔsizler, kendi hesabna çalƔan
kiƔilerlebirlikteikincibiriƔteçalƔankiƔilerdir.176
KaytdƔistihdamnsektörleredaŒlm:7nƔaat,otel,restoranlar,
taƔmaclk(yolcuveyamal),temizliksektörü,eŒlence,sanatvekültür
hizmetlerindeyaygndr.177
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Tedbirler/Politikalar: Denetim tedbirlerinin artrlmas, yasal
araçlarn güçlü hale getirilmesi. "YasadƔ olan toplum dƔdr" adl
bilgilendirmekampanyasuygulanmaktadr.178

g.Yunanistan

Kayt dƔ çalƔanlarn özellikleri: YasadƔ ve yasal göçmenler;
emekliler,evdeçalƔankadnlar;çoŒunluklamevsimlikiƔlerdeçalƔan
gençlerdenoluƔmaktadr.179
Kayt dƔ istihdamn sektörlere daŒlm: Evde çalƔmaya olanak
veren tekstil gibi sektörler, oteller/restoranlar/turizm, hizmetler
sektörü,evhizmetleri,taƔmaclkalanlarndayaygnlkvardr.180
Tedbirler/Politikalar: Vergi yasalarnn daha sk uygulanmas,
vergi kaçrma olanaklarn azaltan vergi reformu, alm ve hizmet
makbuzlarnn ibrazndaki vergilerin indirilmesi, göçmenlerin ülkede
kalma olanaklaryla ilgili düzenlemelerin iptal edilmesi tedbirleri
getirilmiƔtir.181

h.7rlanda

Kayt dƔ çalƔanlarn özellikleri: ÖŒrenciler, ikinci iƔte çalƔanlar
çoŒunluktadr.182
Kayt dƔ istihdamn sektörlere daŒlm: Bina yapm, inƔaat ve
daŒtmiƔlerindeyaygnlaƔmƔtr.183
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Tedbirler/Politikalar: Vergi kaçrma vb. konusunda mevcut
mevzuatn uygulanmas, kiƔisel vergilendirmenin azaltlmas, baz iƔçi
kategorileri için sosyal sigorta katklarnda indirim önlemleri
getirilmiƔtir.184

.7talya

Kayt dƔ çalƔanlarn özellikleri: Gece çalƔanlar, gençler,
kadnlar,emeklilerönplandadr.
Kayt dƔ istihdamn sektörlere daŒlm: Tarm, inƔaat, özel
hizmetsektörü,tekstil(evdeçalƔma)sektöründeyaygndr.
Tedbirler/Politikalar: Vergi idarelerinin denetimlerinin
artrlmas, profesyonel hizmetler için vergi indirimleri, ücret dƔ
iƔgücü maliyetlerinin azaltlmas, idari prosedürlerin basitleƔtirilmesi
veyenisözleƔmelerinyaplmasönlemlerialnmƔtr.185

i.Lüksemburg

7nƔaat sektöründe az miktarda kayt dƔ istihdamn olduŒu bu
ülkedeherhangibirtedbiruygulanmamaktadr.186
j.Hollanda

Kayt dƔ çalƔanlarn özellikleri: Dünya ekonomisinin deŒiƔim
geçirdiŒi 1980’ler Hollanda için skntl bir dönem olmuƔtur. Hâlbuki
1960’lar ve 1970‘lerde bu ülkede oldukça baƔarl ekonomik
geliƔmeler yaƔanmƔtr. AB ülkeleri arasnda en düƔük iƔsizlik
184

AvrupaBirliŒi’ndeKaytdƔÇalƔmaKonusunda7zlenenPolitikalarveTürkiye
AçsndanDeŒerlendirilmesi,a.g.e.,s.36.
185
AvrupaBirliŒi’ndeKaytdƔÇalƔmaKonusunda7zlenenPolitikalarveTürkiye
AçsndanDeŒerlendirilmesi,a.g.e.,s.37.
186
AvrupaBirliŒi’ndeKaytdƔÇalƔmaKonusunda7zlenenPolitikalarveTürkiye
AçsndanDeŒerlendirilmesi,a.g.e.,s.37.

122

oranlarna bu dönemlerde Hollanda imza atmƔtr. Fakat 1980‘lere
gelindiŒinde dƔ dalgalanmalara açk bir ekonomiye sahip olmas,
kronik bütçe açklar ve bir türlü azaltlamayan iƔsizlik oranlarn
beraberinde getirmiƔtir. Ayrca emek piyasasnn kat bir özellik
göstermesikaytdƔfaaliyetlereyöneliƔiartrmƔtr.1996Ͳ1997yllar
için Nakit Talep YaklaƔmna göre hesaplanan kayt dƔ istihdam
GSY7H‘ninyüzde13,8‘idir.187
Kayt dƔ istihdamn sektörlere daŒlm: Otel ve ikram iƔleri,
taksicilik, kurye hizmetleri, otobüs iƔletmeleri, metal sanayii, hazr
giyimsektöründeyaygndr.188
Tedbirler/Politikalar: Vergi idareleri ve iƔ müfettiƔlerinin
denetimlerininartrlmas,özelistihdambürolarnnliberalleƔtirilmesi,
vergi mevzuatnda deŒiƔiklikler, çalƔma mevzuatnda esneklik yönlü
deŒiƔiklikler, 7Ɣçi ve iƔveren teƔkilatlar ile iƔbirliŒinin artrlmas,
bilgilendirme kampanyalar ve baz hizmet tedarikçilerine
sübvansiyonlargetirilmiƔtir.189

k.Portekiz

KaytdƔçalƔanlarnözellikleri:YasadƔgöçmenler,kadnlarön
plandadr.190
Kayt dƔ istihdamn sektörlere daŒlm: 7nƔaat, tekstil sektörü,
perakendeticarettekaytdƔyaygndr.191
Tedbirler/Politikalar:YasadƔgöçmenlerveçocukiƔçilerileilgili
yasal giriƔimler, vergi reformu, baz idari prosedürlerin
basitleƔtirilmesiönlemlerialnmƔtr.192
187
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l.7spanya

Kayt dƔ çalƔanlarn özellikleri: 25 yaƔ altnda olanlar.
KOB7'lerdeçalƔanlar,kadnlar,nitelikliiƔçilerƔeklindesralanabilir.193
Kayt dƔ istihdamn sektörlere daŒlm: Tarm, hizmet sektörü
(otellerverestoranlar),özelhizmetsektöründeyaygndr.194
Tedbirler/Politikalar: AͲtipik çalƔma düzenlemeleriyle ilgili baz
deŒiƔiklikleryaplmƔtr.195
m.7sveç

Kayt dƔ çalƔanlarn özellikleri: Belli özellikleri yoktur. ÇoŒu
kendihesabnaçalƔanlarveyaniteliklierkeklerdir.196
Kayt dƔ istihdamn sektörlere daŒlm: Özel hizmet sektörü,
restoranlar,temizlikfirmalarndayaygndr.197
Tedbirler/Politikalar: Daha fazla mali denetim, marjinal oranlar
düƔürenvergireformu,evonarmiçinvergiindirimi,ücretdƔiƔgücü
maliyetlerininazaltlmasönlemlerialnmƔtr.198

n.7ngiltere

Kayt dƔ çalƔanlarn özellikleri: 22Ͳ55 yaƔ grubundaki nitelikli
erkeklergözeçarpmaktadr.199
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Kayt dƔ istihdamn sektörlere daŒlm: 7nƔaat sektörü,
iƔportaclk,otellerveikramiƔlerindeyaygndr.200
Tedbirler/Politikalar: Sosyal yardm sahtekarlŒna yönelik
denetimlerin ve kontrol elemanlarnn artrlmas, vergi mevzuat
tedbirleriönplandadr.201

3ͲAvrupaDƔndakiBölgelerdeKaytDƔ7stihdam

Kayt dƔ istihdam Dünya üzerinde hem geliƔmiƔ hem de
geliƔmekte olan ülkeler için baƔl baƔna bir sorun teƔkil etmektedir.
Kayt dƔ istihdamla ülkelerin geliƔmiƔlik düzeyleri arasnda ters
orantl bir iliƔki görülmektedir. Refah düzeyleri yüksek, iƔsizlik ve
enflasyon oranlar düƔük ülkelerde kayt dƔ istihdam oranlar
nispeten düƔüktür.Dünya’nn çeƔitli bölgelerinde kayt dƔ istihdam
ƔöylegerçekleƔmektedir.202

a.Afrika

Afrika’datarmdƔsektörlerdeenformelistihdamnyüzde80’ler
dolaynda olduŒu, kentsel istihdamn yüzde 60’nn ve yeni iƔe
baƔlayanlarnyüzde90’nnkaytdƔolduŒuhesaplanmaktadr.203

b.LatinAmerika

Latin Amerika’da 1990’l yllarda yüzde 52 civar olan kayt dƔ
istihdam faaliyeti, 2000’li yllarn baƔlarnda yüzde 58’lere
200

Güllü,a.g.m.,s.92.
 Avrupa BirliŒi’nde KaytdƔ ÇalƔma Konusunda 7zlenen Politikalar ve Türkiye
AçsndanDeŒerlendirilmesi,a.g.e.,s.38
202
JacquesCharmes,CitiesatWomenin7nformelEmployment:Globalizingand
Organizing,Cambridge,Massachusetss,2000,s.14.
203
Charmes,a.g.e.,s.14.
201

125

yükselmiƔtir. Orann yükselmesinde köyden kente göç ve iƔgücüne
katlm oranlarnn artmas önemli rol oynamaktadr. Latin Amerika
ülkelerinden El Salvador’da ekonomik olarak aktif nüfusun sadece
yüzde26’ssosyalgüvenlikkapsamndadr.204
BirbaƔkaLatinAmerikaülkesiolanBrezilya’daHaneHalk7Ɣgücü
Anketlerine göre özel sektörde istihdam edilen 64 milyon kiƔinin
yüzde62’sisosyalgüvencedenyoksunyaƔamaktadr.205

c.Asya

Dünya nüfusunun yaklaƔk yüzde 60’nn Asya ktasnda
yaƔamasna karƔlk, Güney Asya’da nüfusun sadece yüzde 5’i ile
yüzde 10’unun sosyal güvenlik Ɣemsiyesi altnda olduŒu ifade
edilmektedir. ÖrneŒin, Hindistan’da çalƔanlarn sadece yüzde 13’ü
(kamuçalƔanlardahil)sosyalgüvenlikkapsamndadr.206
Asya ktasnn en fazla nüfusuna sahip olan Çin’de 1980’lerden
sonra özel teƔebbüse izin verilmesiyle kayt dƔ sorunu ortaya
çkmƔtr. Çin’de genellikle genç iƔgücü çalƔmaktadrve bu gençlerin
sosyal güvenlikle bilinç düzeyleri çok düƔüktür. Enformel sektörde
çalƔan 24 milyon kiƔi toplam istihdamn yüzde 25’ini
oluƔturmaktadr.207

4ͲYaplanDüzenlemeler

Baz AB’ye üye ülkelerde kayt dƔ istihdam konusundaki
giriƔimler, ikinci iƔ Ɣeklindeki kayt dƔ istihdam üzerinde
yoŒunlaƔrken, bazlarnda ise kayt dƔ istihdamn daha da
204
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"sanayileƔmiƔ" biçimini hedef almƔtr. Bununla birlikte, baƔka
amaçlara yönelik baz giriƔimlerin kayt dƔ istihdam konusunda
olumlu yan etkilerde bulunduŒunu kaydetmek önemlidir. Ancak,
mesele bu politikalarn etkilerini ölçmeye gelince, bu konuda kesin
sonucavarmakiçinbirçokdurumdavakithenüzerkendir.208

a.YasalTedbirlerveUygulama

Üye devletlerin çoŒu kayt dƔ istihdamla mücadele amacyla,
vergivesosyalkatklarailiƔkinmevzuatpekiƔtiripgüçlendirmiƔlerdir.
BazÜyeDevletlerde,iƔgücüpiyasasnailiƔkindüzenlemelerde,kaytl
iƔgücü piyasasna girmeyi artrma amacn taƔyan deŒiƔikliklere
gidilmiƔ;örneŒin7spanya'dastandartdƔistihdamdüzenlemelerinde
baz deŒiƔiklikler yaplrken, 7talya'da insanlarn kaytl iƔgücü
piyasasna girmelerini saŒlayan yeni bir tür istihdam sözleƔmesi
gündemegetirilmiƔtir.209
Üye Devletlerin bazlarnda, kendi baƔlarna önemli etkileri
olduŒu söylenemeyecek yasal tedbirlerin uygulanmasna iliƔkin
denetimin artrlmas saŒlanmƔtr. Ayn zamanda çeƔitli düzeylerde
denetimler de güçlendirilmiƔtir. Baz ülkelerde iƔçi ve iƔveren
teƔkilatlaryla iƔbirliŒine gidilirken, diŒer ülkelerde denetim
elemanlarnnrolüdahaönemlihalalmƔtr.210

b.BilgilendirmeveBilinçlendirme

BazÜyeDevletlerineylembaƔlattŒalanlardanbirdiŒeri,kayt
dƔ istihdama karƔ yürütülen kampanyalardr. Bu kampanyalar,
208
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herkesinbirƔeyleraldŒveyineherkesinkatkdabulunmasgereken
ayn topluma ait olma duygusunu geliƔtirmeye odaklanmƔtr. Alman
örneŒi "yasadƔ olan toplum dƔdr" kampanyas, nüfusu yürütülen
her türlü çalƔmay beyan etmeye genel olarak özendirme Ɣeklinde
düƔünülebilir. Üye Devletlerin bazlar, kayt dƔ iƔgücü kullanmnn
risklerihakkndabilgilendirmekampanyalarbaƔlatmƔlardr.211

c.TeƔvikEdiciTedbirOlarakGenelGiderlerdeSübvansiyon
veya7ndirim

Avrupa'nn Kuzeyindeki yaklaƔm, hem vergi indirimlerine hem
debellihizmetlereyöneliksübvansiyonlaraodaklanarakailelerikayt
dƔ iƔgücü yerine kaytl iƔgücü kullanmaya özendirmeyi
amaçlamaktadr. Vergi indirimleri ile evlerin yenilenmesine ve
iyileƔtirilmesine yönelik sübvansiyonlar, birçok insan evlerini yasal
olarak onarma imkanndan yararlanmaya özendirerek, kayt dƔ
yaplabilecekiƔinkaytlsektörekaymasnsaŒlamƔtr.212
Danimarka, Finlandiya, Almanya gibi ülkelerde ev hizmetlerine
yönelik sübvansiyonlar, bu tür iƔlerin (temizlik ve bahçvanlk gibi)
kayt dƔ ekonomi yerine kaytl ekonomide yürütülmesini teƔvik
etmeküzereuygulamayakonulmuƔtur.ÇalƔanaödenecekücretinbir
bölümünü karƔlama Ɣeklinde devlet tarafndan verilen bu
sübvansiyonlar,hizmetikullananlarnharcamalarndaazaltmaktadr.
Devlet ise kendi adna, söz konusu faaliyetin beyan edilmesini
(dolaysyla vergilendirilmesini) saŒlamaktadr; çünkü kullancnn
sübvansiyondanyararlanmasiçinkesinbirteƔviksözkonusudur.213
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d.VergiTedbirleri

Ülkelerin çoŒu, vergi mevzuatnda, kiƔisel vergilendirme
düzeylerivevergiindirimimkanlarkonusundadeŒiƔiklikleryapmƔtr.
Baz durumlarda bu deŒiƔiklikler, kayt dƔ istihdam ile mücadele
yararnaolumluyanetkilerdebulunmuƔtur.214
1998 7stihdam Klavuz 7lkeleri, Üye Devletlerle iƔgücü yoŒun
hizmetlerdekiKDVoranlarnazaltmannyararnincelemeolanaŒda
vermektedir.215

e.TedarikçiTarafndanMüdahaleler

BaƔka bir müdahale türü, baz sektörlerdeki tedarikçi tarafn
yeniden yaplanmas ve profesyonelleƔmesini gözetmektir. ÖrneŒin,
baz ülkelerdeki yaygn kamusal çocuk bakm tesisleri, bu sektörü
kayt dƔ ekonomiden kurtarmƔtr. Ürün ve hizmet piyasalarnn
liberalleƔmesi, baz faaliyetlerin beyan edilmesini gözeten yapsal bir
müdahaleolarakdaroloynamaktadr.216

f.YabancKaçak7Ɣçilikle7lgiliTedbirler

Kayt dƔ çalƔan üçüncü ülke vatandaƔlar sorunu konusunda
özellikle Fransa, daha çok denetimle ilgili olmakla birlikte, ayn
zamandamevcutgeliƔmelerinizlenmesinidekapsayanözeltedbirlere
baƔvurmuƔtur. 7ngiltere'de ise, iƔverenlere çalƔanlarnn oturma ve
çalƔmaizinlerinesahipolmalarnsaŒlamayükümlülüŒügetirenyasa,
1996'da yürürlüŒe girmiƔtir. Ayn türden bir düzenleme, Hollanda'da
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Süngü,a.g.e.,s.57.
Güllü,a.g.m.,s.93.
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215

129

1990'larn baƔlarnda getirilmiƔtir. Portekiz'de ve Yunanistan'da ise
göçmenlerleilgiliyasadeŒiƔtirilmiƔtir.217
Üçüncü ülke vatandaƔlarnn üye devletlerin topraklarnda kayt
dƔ istihdamlar ile mücadele edilmesi, Avrupa düzeyinde ortak
menfaatiilgilendirenbirmeseleolarakgörülmekteolup,AntlaƔmann
VI. BaƔlŒ altnda bu konuya yer verilmektedir. Konsey, bu yasal
altyapya dayanarak ve yasadƔ istihdamla mücadelenin ortak
menfaati ilgilendiren önemli bir mesele olmas nedeniyle iki tavsiye
kararbenimsemiƔtir.218
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FͲKaytDƔ7stihdamnBüyüklüŒüveDaŒlm

bimdiye kadar ortaya konan parametreler göstermektedir ki;
kaytdƔistihdamtamolaraktahminetmeimkanbulunmamaktadr.
Kayt dƔlŒ tespit etmede ölçüm olarak direkt yöntemlerin
kullanlmasnn (anket düzenleme gibi) kiƔilerin  anketlere doŒru
cevaplar vermeme olaslŒ ve tüm ülke nüfusuna anket uygulama
olanaŒ bulunmadŒ göz önüne alndŒnda geçerli ve güvenilir bir
yöntem olamayacaŒ düƔünülmektedir. Kayt dƔ istihdam farkl
boyutlar ve türlerde karƔmza çkar. Tamamen kayt dƔ çalƔanlar
olduŒu gibi, çalƔmalar ksmen kayt dƔ braklan kiƔi says da
oldukçayüksektir.
Türkiye’de nüfusun kuramsal yaps, demografik özellikleri,
iƔsizlik, vb. gibi bilgiler Türkiye 7statistik Kurumu (TÜ7K) tarafndan
derlenmekte, sosyal güvenlik kurumlarna tabi olanlarla ilgili bilgiler
istatistiksel olarak yaynlanmaktadr. Bu verilerden hareketle
ülkemizdemücadeleetmemizgerekenolgununbüyüklüŒütahminve
verilerdenyolaçkaraksaptanmayaçalƔlacaktr.ÇünkübüyüklüŒüve
ekonomik yap içerisinde önemi ortaya konmayan bir olgu ile
mücadeledebaƔarƔansoldukçazayftr.

1ͲSosyalGüvenlikKurumlarnaHiçBildirilmeyenler

Kayt dƔ istihdamla ilgili olarak derlenen veriler ve elde edilen
bilgiler göstermektedir ki; kayt dƔ iƔgücünü tam olarak belirlemek
oldukça güçtür. Bu bölümde TÜ7K verilerinden yararlanarak sosyal
güvenlikkurumlarnahiçbirƔekildebildirilmemiƔolanlarsaysalolarak
belirlenmeyeçalƔlacaktr.
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TabloͲ317ƔtekiDurumveSosyalGüvenlikKurumunaKaytllk
DurumunaGöre7stihdam




7ƔtekiDurum

Toplam

SSK

15vedahayukaryaƔ
KaytllkDurumu
Emekli
Kaytl
SandŒ
BaŒͲKur
DeŒil
DiŒer

Toplam

21.194

7.963

1.851

2.100

9.220

60

ÜcretlimaaƔl
veyayevmiyeli
iƔveren
Kendihesabna

12.937
1.249
4.324

7.614
150
143

1.851
Ͳ
Ͳ

22
745
1.270

3.414
349
2.093

36
5
18

Kaynak:TÜ7KHanehalk7Ɣgücü7statistikleri,Ankara,2008s.88

31 numaral tabloda görüldüŒü üzere 2008 sonu itibariyle
ülkemizde 21.194.000 kiƔi çalƔmakta bu çalƔanlarn 9.220.000’i ise
sosyal güvenlik kurumuna kaytl olmadan çalƔmaktadr. Bu veriler
ƔŒnda 2008 sonu itibariyle ülkemizde çalƔmalardan dolay sosyal
güvenlik kurumlarna hiç bildirilmeyenlerin oran yüzde 43,5 olarak
gerçekleƔmiƔtir. Ücretli maaƔl ve yevmiyelilerde kayt dƔlk yüzde
26,4, iƔverenlerde yüzde 27,9, kendi hesabna çalƔanlarda ise yüzde
66,91olarakgerçekleƔmektedir.
2009ylsonunda52milyoncivarndaki15yaƔveüstünüfustan
25 milyonu iƔgücüne katlmakta ve bunlardan 21.741.000 bir yerde
çalƔrken 3.270.000 kiƔinin ise iƔsiz olduŒu görülmektedir. YaptŒ
iƔtendolaysosyalgüvenlikkurumlarnakaytlolmayanlarnoranise
önceki yla oranla biraz daha artarak yüzde 44,5 olarak
gerçekleƔmiƔtir.219

219

TU7KHanehalk7Ɣgücü7statistikleri(EriƔim)
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=6172(20Ocak2010)
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TabloͲ32 7stihdam Edilenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna
KaytllkDurumu








Toplam



(BinkiƔi,15+yaƔ)
2009Kasm
Kayt
Kayt
Toplam KaytdƔ
KaytdƔ
 Toplam
(*)
(*)
dƔ
dƔ

istihdam istihdam
istihdam istihdam
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(yüzde)




 


20.999
9.093
43,3
21.741
9.555
43,9
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TarmdƔ
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118
2.191
2.123
16.070

461
86
1.713
2.067
4.766

92,9
72,9
78,2
97,4
29,7
















13.259
1.205
4.425
2.853
5.342

3.597
322
3.038
2.598
4.570

27,1
26,7
68,7
91,1
85,5

536
93
2.330
2.384
16.399

476
58
1.796
2.241
4.985

88,8
62,4
77,1
94,0
30,4

Ücretliveyevmiyeli
12.399
2.982
24,1
12.723
3.121
24,5
7Ɣveren
1.156
282
24,4
1.113
264
23,7
Kendihesabna
2.122
1.183
55,7
2.095
1.243
59,3
ÜcretsizaileiƔçisi
394
319
81,0
469
357
76,1
Kaynak:TÜ7K,Hanehalk7ƔgücüAnketiSonuçlar(EriƔim)
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=6172(20Ocak2010)
(*)
Kayt dƔ: YaptŒ iƔten dolay, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluƔuna kaytl
olmadançalƔanlar.

Tablo incelendiŒinde geçen yln ayn dönemine oranla yaptŒ
iƔten dolay sosyal güvenlik kurumlarna kaytl olmayanlarn says
neredeysebeƔyüzbinkiƔiartarak10milyonayaklaƔmƔtr.
KaytdƔistihdamn,bütçeüzerindekietkileriniincelerkenkayt
dƔistihdamedilenlerinsays9.555.000kiƔiolarakkabuledilecektir.
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564
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Kaynak:TÜ7KHanehalk7Ɣgücü7statistikleri,Ankara,2008s.88
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15vedahayukaryaƔ

TabloͲ337ƔyeriBüyüklüŒüveKaytllkDurumunaGöre7stihdam

2.121

1.106

596

405

1.684

5.922

Toplam

Hizmet

3

7

10

26

52.9

20

Kaytl
DeŒil
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Yukardaki 33 numaral tablonun incelenmesi srasnda
görüleceŒi üzere iƔyeri büyüklüŒünün artmas ile kayt dƔlk
azalmaktadr. 4 kiƔi ve daha az iƔçi çalƔan yerlerde kaytl
olmayanlarn oran yüzde 69,4 gerçekleƔmekteyken, 50 ve üzerinde
çalƔan bulunan iƔ yerlerinde bu oran yüzde 4,9’a inmektedir.
Ekonomik faaliyetlere göre kayt dƔ istihdam incelendiŒinde kaytl
olmayanlarnyüzde87,8oranileençoktarmsektöründeolduŒuen
aznn ise yüzde 20,2 oran ile hizmet sektöründe olduŒu
görülmektedir.
Tüm sektörlerde iƔ yeri büyüklüŒünün artmas ile birlikte kayt
dƔlŒn azaldŒ görülmektedir. Tarm sektöründe kayt dƔlŒn çok
yüksek olduŒu 50 ve üzerinde çalƔan bulunan iƔletmelerde dahi bu
orannyüzde41,3olarakgerçekleƔtiŒigörülmektedir.
50 ve üzerinde iƔçi çalƔtran ve hizmet sektörü içinde
deŒerlendirilen iƔyerleri ya kamu sektörü içinde yer almakta ya da
genelolarakkamusektörüneiƔyapaniƔletmelerdenoluƔmaktadr.Bu
nedenletümsnflandrmalariçindeyüzde2,8oranilekaytdƔlŒn
en az olduŒu sektör kamu sektörü içinde yer alan veya kamu
sektörüneiƔyapanhizmetsektörüiçindeyeralmaktadr.
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TabloͲ34KaytllkDurumuveSektörlereGöre7stihdam
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Yukardaki 34 numaral tabloda kaytllk durumu ve sektörlere
göreistihdamverileriyeralmaktadr.
KaytdƔistihdamorannnyllaritibariyleseyriizlendiŒindeson
yllardakaytdƔistihdamorannülkemizdeekonomikkrizlerinortaya
çktŒ 2000 ve 2001 yllarnda en üst seviyelere ulaƔtŒ
görülmektedir.
KaytdƔistihdamnyllaritibariyleseyriiseaƔaŒdakigibidir.
TabloͲ35Yllar7tibariyleKaytDƔ7stihdamnSeyri
Toplam7stihdam
Yllar

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Toplam
7stihdam
KiƔi
18,538
19,023
19,086
18,047
19,400
19,892
20,386
20,36
20,872
21,413
20,579
20,367
21,354
21,147
22,875
21.928
22.330
23.548

BirSosyalGüvenlik
KurumunaKaytl
Olmayanlar
KiƔi
Yüzde
10.314
55,6
9.878
51,9
9.578
50,1
8.784
48,6
9.138
47,1
10.134
50,9
11.153
54,7
10.946
53,7
10.953
52,4
11.494
53,6
10.925
53
11.382
55,8
11.133
52,1
10.943
51,7
11.000
48,1
10.863
49,5
10.430
48,5
11.464
48,7

TarmDƔ7stihdam
TarmDƔ
7stihdam
KiƔi
9.848
10.076
10.742
10.638
11.194
11.506
11.935
12.367
12.740
13.193
13.812
13.435
13.896
13.981
13.990
16.008
16.360
16.957

BirSosyalGüvenlik
KurumunaKaytl
Olmayanlar
KiƔi
Yüzde
2.465
25,0
2.531
25,0
2.707
25,0
2.656
25,0
2.942
26,3
3.040
26,4
2.975
24,9
3.060
24,7
2.961
23,2
3.580
27,1
4.038
29,2
3.960
29,5
4.410
31,7
4.411
31,5
4.418
31,6
5.655
35,3
5.354
32,7
5.644
33,2

Kaynak: TÜ7K, 7statistik Yllklar (1990Ͳ2006); TÜ7K ,HH7A sonuçlar; Maliye
BakanlŒ,7statistikYllŒ(1990Ͳ2007)

7Ɣsizlik, enflasyon, yoksulluk gibi sosyal ve ekonomik olaylardan
etkilenen kayt dƔ istihdam oranlarnn son yllarda yüzde 45
seviyelerine gerilemesini, izlenen ekonomi politikalar, uygulanan
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proje ve tedbirler ile halkmzn sigortal olma bilincinin geliƔmesine
baŒlayabiliriz.
Türkiye’de coŒrafi anlamda bölgeler arasndaki ekonomik
farkllklarçokbüyüktür.BölgelerarasfarkllklariƔgücüvekaytdƔ
istihdam ile ilgili göstergelerde de ortaya çkmaktadr. TÜ7K’in
7statistikî Bölge Birimleri Snflamas Düzey 2’ye göre Türkiye 26
bölgeyeayrlmaktadr.HerbölgebirilabeƔilikapsamaktavenüfusu
en fazla olan ilin adyla belirtilmektedir. Kayt dƔ istihdam orannn
Ankara, 7stanbul, Kocaeli gibi ülkemizin geliƔmiƔ illerinde diŒer illere
oranla düƔük olduŒu görülmektedir. Söz konusu illerde kayt dƔ
istihdam orannn düƔük olmas; ekonomik faaliyetlerin organize
sanayi bölgelerinde yaplmas, bu bölgelerde ulaƔm, denetim
imkanlarnn daha fazla olmasndan kaynaklanmaktadr. kayt dƔ
istihdamenazyüzde30,1ileAnkara’da,enfazlayüzde74,9ileVan,
IŒdr, AŒr, Kars illerinde yaƔanmaktadr. Ancak kamu sektöründe
çalƔanlardƔardabraklarak,birkaytdƔistihdamdeŒerlendirilmesi
yapldŒnda, bölgelerin sralamalar deŒiƔmekte, kayt dƔ istihdam
oranlardahayüksekoranlaraçkmaktadr.
Kayt dƔ istihdam oranlarnn ülkenin doŒu ve güney doŒu
bölgelerine doŒru gidildikçe arttŒ görülmektedir. Bu bölgelerde
üretim faaliyetleri genellikle oransal olarak daha küçük iƔletmelerde
yaplmaktadr.GüneydoŒuveDoŒuAnadoluBölgelerimizinekonomik
ve sosyal yönden diŒer bölgelerimize nazaran ekonomik kalknmƔlk
açsndandahageriolduŒuveülkemizdekiendüstrikuruluƔlarnnbat
bölgelerindeyoŒunlaƔtŒgözönündebulundurulduŒunda,ekonomik
faaliyetleri genellikle tarm ve hayvanclŒa dayal olan doŒu
illerimizde,kaytdƔistihdamnyaygnolmasyadrganmamaldr.
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TabloͲ36Düzey:2SnflandrmasnaGöreKaytDƔ7stihdam
1.
2.
3.

Ankara
7stanbul
Bursa

4.

Kocaeli

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

7zmir
Kayseri
TekirdaŒ
Konya
Antalya
Aydn
Balkesir
Manisa
Adana
Zonguldak

15.

Krkkale

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Kastamonu
(Hatay
Mardin
Erzurum
Malatya
Gaziantep
Trabzon
Samsun
banlurfa
AŒr
Van



EskiƔehir
Sakarya,
Yalova

Sivas
Edirne
Karaman
Isparta
Denizli
Çanakkale
Afyon
Mersin
Karabük
Aksaray,
KrƔehir
Çankr
KahramanmaraƔ
Batman
Erzincan
ElazŒ
Adyaman
Ordu,Artvin,GümüƔhane
Tokat
Diyarbakr
Kars
MuƔ



Bilecik





30,1
31,8
35.6

Düzce

Bolu

39.8


Yozgat
Krklareli

Burdur
MuŒla

Kütahya

Bartn








UƔak



40.9
42.1
44.1
46.5
48.1
50.9
53.9
54.0
54.3
55.6

NiŒde

NevƔehir

55.7

Sinop
Osmaniye
brnak
Bayburt
Bingöl
Kilis
Giresun
Çorum

IŒdr
Bitlis



Siirt

Tunceli

Rize
Amasya

Ardahan
Hakkari

55.7
59.4
60.0
60.5
61.8
62.9
63.5
65.5
74.1
74.9
74.9

Kaynak:TÜ7KHanehalk7Ɣgücü7statistikleri,Ankara,2008s.88
(KamusektöründeçalƔanlardahil)


2Ͳ Sosyal Güvenlik Kurumlarna Gün Veya Ücret Olarak Eksik
Bildirilenler

Kayt dƔ istihdam yaratan bir diŒer etmen ise; çalƔanlarn
çalƔmalarnn sosyal güvenlik kurumlarna bildirildiŒi halde ya süre
olarak ya da ücret olarak eksik bildirilmiƔ olmasdr. Ülkemizde
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özellikle ücretlerin SGK’ya olmas gerektiŒinden eksik bildirilmesine
çok sk rastlanmaktadr. Ücret olarak daha yüksek maaƔ ödendiŒi
halde asgari ücret ödeniyormuƔ gibi bildirimde bulunmaya sk
rastlanlmakla birlikte daha yüksek ücret ödendiŒinin bildirildiŒi
durumlardadaeksikbildirimerastlanmaktadr.
Bu Ɣekilde kayt dƔ çalƔanlarn tam olarak tespitini yapmak
istatistiki veri yetersizliŒi nedeniyle oldukça zordur.220 2008 yl sonu
itibariyle,kamusektöründeçalƔanlarhariçolmaküzereSSK’lolarak
çalƔanlardan (5510 sayl Kanunun 4/a maddesi kapsamnda
çalƔanlar)kadnlarntoplamsays1.833.761erkeklerintoplamsays
6.237.524tür.Bunlardan3.598.429’uenaltdilimdenbildirilmiƔtir.221
BudurumdatümçalƔanlarnyüzde44,58’iprimlerinienaltdilimden
bildiripödemektedir.

3ͲYabancKaçak7Ɣçiler

Türkiye’de tahmin edilen de öte yabanc kaçak iƔçi
bulunmaktadr. Türkiye’de bulunup da, mevcut mevzuata göre
oturma ve çalƔma izni olmadŒ halde, herhangi bir hizmet akdine
sahip olmakszn, bir Ɣekilde kaytl veya kayt dƔ sektörde çalƔma
frsatbulupiƔgörenyabanclar,kaçakiƔçikonumundadr.222Yabanc
kaçak iƔçilik, ülkemize resmi veya gayri resmi yollardan giriƔ yapp,
süreliveyasüresizkalanyabanclarnçalƔmalarnn(gün,ücretvekiƔi
olarak) veya ikametlerinin ilgili kamu kurum ve kuruluƔlarna
bildirilmemesiniifadeetmektedir.
Türkiye 1980 sonrasnda yabanc iƔgücü ile daha çok karƔlaƔr
olmuƔtur. 1991Ͳ1992 yllarndan itibaren Türkiye “iƔçi göçü alan” bir
ülkeolmayabaƔlamƔtr.

220

Yereli,Karadeniz,a.g.e.,s.149
SGK20087statistikYllŒ,a.g.e.,s.61
222
Yereli,Karadeniza.g.e.,s.64
221
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“SeçilmiƔMilliyetlereGöreGelenveGidenYabancZiyaretçiler”
TabloͲ5degösterilmektedir.Sözkonusutabloyagöre,sondörtylda
(2005 Ͳ 2008 döneminde) ülkemize giriƔ yapan yabanc saysnn
90.622.307 kiƔi olduŒu bunlardan çkƔ yapanlarn saysnn ise
89.246.774kiƔiolduŒuvesondörtyldaülkemizegiriƔyapanyabanc
saysnnçkƔyapanyabancsaysnagöre,1.375.533kiƔifazlaolduŒu
görülmektedir. “7zin Türleri Baznda Yabanclara Verilen ÇalƔma
7zinleri” BaƔlkl Tablo 6’ya göre, Ayn dönemlerde yasal olarak izin
almaksuretiyleçalƔanlarnsays39.676.dr.Bunlardan14.470’izaten
ülkemizdebulunupçalƔmaiznibittiŒiiçinsüreuzatanlardr.
2004 ve öncesi dönemlerde ülkemizde kayt dƔ çalƔan
yabanclarnsaysnn300.000kiƔiolduŒutahminedilmektedir.223Bu
veriler ƔŒnda ülkemizde yabanc kaçak iƔçi saysnn 1.650.327 kiƔi
olduŒunusöyleyebiliriz.

4ͲÇocuk7Ɣçiler

Çocuk çalƔtrlmas, düƔük ücret, sigortasz çalƔma gibi iƔ ve
sosyal güvenlik yasalarna aykr hareketler ile iƔgücü maliyetini
düƔürebilmektedir. DiŒer yandan çocuklarn çalƔtrlmas ailelerin de
ekonomik skntlarn azaltmaktadr. Bu suretle çocuŒun çift tarafl
sömürüldüŒüsöylenebilir.2006ylEkimayTürkiye7statistikKurumu
Çocuk 7Ɣgücü AraƔtrmas sonuçlarna göre224 Türkiye genelinde 6Ͳ17
yaƔgrubundakiçocuksays16milyon264bindir.Buçocuklarnyüzde
84,7’si bir okula devam ederken, yüzde 15,3’ü okula devam
etmemektedir. 6Ͳ17 yaƔ grubunda bulunan 16 milyon 264 bin
çocuktanyüzde5,9’uekonomikbiriƔteçalƔmakta,birbaƔkaifadeyle
istihdamedilmektedir(958binkiƔi).7stihdamedilençocuklarnyüzde
66’snerkek,yüzde34’ünükzçocuklaroluƔturmaktadr.

223

Yereli,Karadeniz,a.g.e.,s.150
 (EriƔim) http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=6172, 20 Ocak
2010.
224
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TabloͲ37Çocuk7ƔgücüTemelGöstergeleri
1.000kiƔi


EkimͲ1989

KurumsalOlmayanSivilNüfus

EkimͲ1994

Aralk–2006

59.736

65.422

72.957

0Ͳ5YaƔGrubundakiNüfus

8.469

7.930

8.479

6Ͳ14YaƔGrubundakiNüfus

10.945

11.938

12.477

6Ͳ17YaƔGrubundakiNüfus

14.968

15.821

16.264

958

609

318

7stihdam(6Ͳ14yaƔ)
7stihdamoran(6Ͳ14yaƔ)(yüzde)
7stihdam(6Ͳ17yaƔ)

8,8

5,1

2,6

2.269

1.630

958

7stihdamOran(6Ͳ17yaƔ)(yüzde)
15,2
10,3
Kaynak:Türkiye7statistikKurumuÇocuk7ƔgücüAnketiSonuçlar
(EriƔim)http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?tb_id=26&tb_adi=Çocuk7Ɣgücü
7statistikleri&ust_id=801Kasm2009.

5,9

ÇalƔançocuklardan15yaƔndanbüyükolupkaytdƔçalƔanlar
herhangi bir sosyal güvenliŒe kaytl olmayanlar içinde
deŒerlendirilmektedir. Bu bölümde 15 yaƔndan küçük olup bir iƔte
çalƔan çocuklar dikkate alnmaldr. Türkiye’de 6Ͳ14 yaƔ grubundaki
çocuklar, kurumsal olmayan sivil nüfusun yüzde 17,1’ini
oluƔturmaktadr. Ekonomik faaliyetlerde istihdam edilen 6Ͳ14 yaƔ
grubundakiçocuk says, 1994 ylnda 958 bin kiƔiikenbusay,1999
ylnda609binkiƔiye, 2006 ylnda ise 318 bin kiƔiye gerilemiƔtir. Bu
yaƔgrubundaistihdamoranlar;1994ylndayüzde8,8,1999ylnda
yüzde5,1,2006ylndaiseyüzde2,6olarakgerçekleƔmiƔtir.
6Ͳ14 yaƔ grubundaki ekonomik iƔlerde çalƔan çocuklarn says,
2006 ylnda 1994 ylna göre yüzde 67 orannda azalmƔtr. Bu yaƔ
grubunda çalƔan çocuklarn saysnda meydana gelen azalma, 6Ͳ17
yaƔ grubundaki çalƔan çocuklarn saysnda meydana gelen
azalmadan daha fazladr. Zorunlu eŒitim çaŒn kapsayan bu yaƔ
grubundakiçalƔançocuklarnsaysnnbudenliazalmas,1997ylnda
kabuledilenzorunlu8yllkeŒitiminçocukiƔçiliŒiniönlemedeetkisini
göstermektedir.
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7K7NC7BÖLÜM
KAYITDIbI7ST7HDAMINNEDENOLDU)UMAL7KAYIPLARIN
BÜTÇEÜZER7NDEK7ETK7LER7

I.KAYITDIbI7ST7HDAMINSONUÇLARI

A.KaytDƔ7stihdamnOlumluSonuçlar

1Ͳ7stihdamArtrmas

Kayt dƔ istihdamn en önemli olumlu etkisi kuƔkusuz istihdam
yaratmas ve iƔsizliŒi önlemesidir. Kayt dƔ ekonomik faaliyetler
iƔgücü yoŒunfaaliyetlerolduŒundan,üretimfaktörüolarakemekön
plana çkar. Böylece ekonomide istihdam edilmeyen ya da yeterince
istihdamedilemeyeniƔgücü,toplumsalihtiyaçlarkarƔlayptoplumsal
fayday en üst düzeyde saŒlayacak biçimde devreye girmektedir. Bu
durum ise kayt dƔ istihdamn iƔsizliŒi azaltc özelliŒini ön plana
çkarmaktadr.KaytlsektördekendisineiƔimkanbulamayankiƔilere
hem iƔ ve hem de gelir elde edebilme imkan yaratlmakta, bu tür
faaliyetlerdoŒaliƔsizliksigortasgörevigörmektedir.

2ͲÇalƔanlarnGelirleriniArtrmas

Kayt dƔ istihdamn ikinci önemli etkisi çalƔanlarn gelirlerini
artrmasdr.Kentlerde,iƔgücüpiyasasndakidalgalanmalardandoŒan
güçlükleri en fazla hisseden toplumsal kesim, baŒml çalƔanlardr.
BaƔkasnabaŒlolarakçalƔmayannda,gelirlerinenönemlikaynaŒn
teƔkil eden ücretlerin belirli sürelerde sabit kalmas ve geliƔen
olumsuz ekonomik koƔullar nedeniyle giderek yetersizleƔmesi, bu
kesiminentemelsorununuteƔkiletmektedir.

144

Özellikle,geliryetersizliŒivegelirlerdekireeldüƔmelerkarƔsnda
baŒml çalƔanlarn kendilerinden baz ek iƔler oluƔturduklar
bilinmektedir. Kald ki “ilave iƔçi” niteliŒi taƔyan kadn ve yaƔllarn
aile bütçesine katk amacyla, durgunluk dönemlerinde emek
piyasasna katldklar görülmekte, çocuklar eŒitimlerinin aksamas
pahasna da olsa, gelir getirici iƔlere eŒilim göstermek zorunda
kalmaktadr.225
BudurumkaytdƔçalƔmanngelirüzerindeolumluetkisiolarak
alglanmaktavekaytdƔlŒarttrmaktadr.

3ͲKaynaklarnEtkinDaŒlmnnSaŒlanmas

KaytdƔçalƔma,temeldebiristihdamfaaliyetidirvebirileribu
faaliyet sonucu gelir kazanmakta ve yaƔamlarn sürdürmektedir.
Devlet eŒer, kaytl sektörden toplamƔ olduŒu fonlar istihdam
yaratacak Ɣekilde yönlendiremiyorsa, vergi ve fonlarn giriƔimcilerin
elinde kalmas iktisadi büyüme açsndan daha olumludur.226 Çünkü
vergi ödemeyerek iƔveren ve vatandaƔlarn ellerinde kalan fonlar
dahaucuzdurvebufonlarüretimedönüƔtüŒüsüreceüretimartƔn
daberaberindegetirecektir.
Burada temel nokta, giriƔimcilerin devlete ödemeleri gereken
vergi, SGK primi gibi mali yükümlülüklerini, kayt dƔ istihdam
neticesindedevleteödemeyip;üretimekanalizeetmeleridir.227
Artan üretim ‘‘çoŒaltan etkisi’’ yaratarak, tasarruflarn
yatrmlara kayƔ hzn ve orann artrarak ekonomiye canllk
getirecektir. Bununla birlikte daha fazla yatrm ve dolaysyla daha
fazlaistihdamgerçekleƔebilecektir.
Ayrca, bu durumda bürokratik ve düzenleyici masraflar
olmadŒndan kaynaklar doŒrudan mal ve hizmetlerin üretimine
225

GüloŒlu,a.g.e.,s.456.
Aydemir,a.g.e.,s.212.
227
MehmetCandan,a.g.e.,s,74.
226
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kanalizeolmaktaveüretimartmaktadr.Üretimdahaazmaliyetlerle
gerçekleƔmektevebunabaŒlolarakfiyatlarresmisektöregöredaha
düƔükseviyedebelirlenmektedir.Bununsonucundaekonominincanl
kalmas saŒlanmakta ve kaynaklarn etkin ve verimli kullanlmasna
olanak doŒmaktadr. Klasik 7ktisat Ekolünde olduŒu gibi, insanlarn
kayt dƔ olarak hiçbir devlet otoritesine bildirilmeden çalƔtrlmas;
iƔgücü piyasasnn görünmez el sayesinde dengeye gelmesine ve
bütün iƔçilerin istihdam edilmesine neden olacaŒ Ɣeklinde
alglanmaktadr.228
BöyleceiƔgücüfiyatn,iƔgücüarzvetalebinipiyasakendisitayin
etmektedir.SonuçolarakkaytdƔistihdamneticesindepiyasalardan
devlet müdahalesini çekersek, piyasalar dengeye gelmekte ve etkin
birkaynakdaŒlmgerçekleƔmektedir.

4Ͳ7ƔletmelerinRekabetGücünüArtrmas

Vergi ve benzeri fon gibi, iƔçilik üzerinden ödenen yüksek
oranlarda kamusal yükümlülükler kayt dƔ ekonomilerde
bulunmadŒndan bu sektördeki üretim maliyetleri düƔük olacak,
bununsonucundasatƔfiyatlardüƔükgerçekleƔecek,yurtiçiveyurt
dƔpazarlardaiƔletmelerrekabetgücükazanacaktr.

B. Kayt DƔ 7stihdamn Mali Etkileri DƔndaki Olumsuz
Sonuçlar

1ͲGenelOlarak

Yabanc kaçak iƔçilik ve kayt dƔ istihdam; toplumumuza ve
ekonomimizeverdiŒizararlarnyanndaaslndaenbüyükzarar,kayt
dƔ olarak çalƔan/çalƔtrlan iƔçilere vermektedir. Kayt dƔ çalƔan
228

MehmetCandan,a.g.e.,s.75.
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iƔçi,iƔkazasnauŒradŒndaveyameslekhastalŒnayakalandŒndaya
da rahatszlandŒnda sosyal güvenlik kurumlarnn tedavi
imkanlarndanyararlanamaz.
HastalŒ süresince geçici iƔ görmezlik ödeneŒinden
faydalanamaz ve iƔçinin bakmakla yükümlü olduŒu kiƔilere de saŒlk
hizmetiverilemez.
Kayt dƔ çalƔan iƔçiye; sakatlandŒnda malullük aylŒ;
yaƔlandŒnda emeklilik aylŒ; öldüŒünde bakmakla yükümlü olduŒu
kiƔilereölümaylŒ;iƔsizkaldŒndaiƔsizliködeneŒiödenmez.
KaçakçalƔtrlaniƔçi;asgariücretinaltnda,iƔsaŒlŒvegüvenliŒi
tedbirlerinden yoksun olarakherhangibirödenekyaplmadan(ihbar
tazminat, kdem tazminat vs.) her an iƔten çkartlma riski ile
çalƔmaktadr.
Kayt dƔ istihdam; vergilemede adaletsizliŒe neden olmas,
ekonomik göstergelerin güvenilirliŒini azaltarak ekonomi yönetimini
zorlaƔtrmasn, haksz rekabete ve sosyal güvenlik sisteminde
bozulmaya yol açmas, hukuk devletine ve dolaysyla rejime olan
inanc zayflatarak ahlaki deŒerleri yozlaƔtrmas nedeniyle
eleƔtirilmektedir.
Kayt dƔ istihdamn mali olumsuz sonuçlar dƔndaki sonuçlar
aƔaŒdayeralmaktadr.
2ͲHakszRekabeteNedenOlur

Kayt dƔ istihdam faaliyeti, kaytl faaliyet gösterenler aleyhine
rekabeti olumsuz etkiler ve resmi sektörde faaliyet gösterenler
cezalandrlmƔ olur. ÖrneŒin, bir iƔyeri sahibi müƔterilerine sunduŒu
hizmetlernedeniylekaytdƔfaaliyettebulunanagöreyüksekiƔletme
giderleri ile karƔ karƔyadr. Yüksek iƔletme giderlerine sahip olan
kaytliƔçi
çalƔtran iƔletmeler bu maliyeti fiyatlarna yanstacaktr.
FiyatlarnyüksektutmakzorundakalankaytliƔletmesahipleri,kayt
dƔiƔçiçalƔtranvemaliyetlerinindüƔükolmasnedeniyleürettikleri
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mal ve hizmetlerin fiyatlar da düƔük olan firmalara karƔsnda
piyasada var olmakta zorlanacaklardr. Kaytl iƔletme sahipleri bu
durumdan olumsuz yönde etkilenecek ve haksz rekabete maruz
kalmƔolacaklardr.

3ͲEkonomikVerileriBozar

Kayt dƔ istihdam resmi ve ekonomik göstergelerin saŒlksz ve
eksik olmas nedeniyle ekonomik göstergelere karƔ güvensizlik
yaratmakta ve ekonomik durumun yanlƔ deŒerlendirilmesine neden
olmaktadr.
Yönetim açsndan, yönetim sürecinde planlama safhasnda
sorunu çözmek için hedef belirlemek ve kaynaklarn etkin
kullanmndagereklitedbirlerialmakmümkünolamayacaktr.

4ͲÇalƔmaHayatndakiVerimliliŒiAzaltr

Kayt dƔ istihdam edilen iƔçiler düƔük ücret, sosyal güvencenin
olmayƔ, iƔ saŒlŒ ve güvenliŒi tedbirlerinden uzak bir Ɣekilde
istihdam edildikleri için çalƔma hayatlarnda verimli
olamamaktadrlar.
KaytdƔistihdamedileniƔçilerinbüyükbirksmnormalçalƔma
saatlerinden fazla çalƔtrlmakta, hem bedenen hem de zihnen
sömürülmektedirler. Bu yüzden kayt dƔ istihdam edilenlerin iƔ
verimliliŒiazalmaktadrlar.
ÇalƔanlar iƔyerlerinde birçok tehlike ile karƔ karƔya
gelebilmektedirler. Kayt dƔ olarak çalƔan iƔçinin herhangi bir iƔ
kazas veya meslek hastalŒ ile karƔ karƔya gelmesi durumunda
ortada bir iƔ akdi olmadŒ için iƔverenler tarafndan kolayca iƔten
çkartlabilmektedir.SosyalgüvenliŒiolmayaniƔçimaddiyöndengücü
yetmediŒi için hastalŒn veya iƔ kazasn tedavi ettirme imkan
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bulamamaktadr. Nitekim son 12 ayda istihdam edilenlerden yüzde
2,9’uiƔkazasgeçirmiƔtir.229

5ͲÇocukEmeŒininSömürülmesineYolAçar

ÇalƔma çaŒna gelmemiƔ çocuklarn illegal yollardan istihdam
edilmesi çocuklar ahlaki ve psikolojik yönden olumsuz Ɣekilde
etkilemektedir.
Çocuklar, psikolojik olarak, çalƔmaya hazr deŒillerdir. Çünkü
daha oyun çaŒndayken kendi doŒal ortamndan alkonulup çeƔitli iƔ
alanlarnasürüklenmekte,çokaŒriƔkoƔullarndaçalƔtrlmaktadrlar.
Busebeple,çalƔançocuklarhrçn,içekapank,çevresiyleuyumsuzve
özgüvensiz bir kiƔiliŒe bürünmektedirler. Ayrca çocuklar bedensel
olarakçalƔmayahazrdeŒildirler.230
Pek çok ülkede olduŒu gibi Ülkemizde de belirli bir yaƔn
altndaki çocuklarn çalƔtrlmalar kanunlarla yasaklanmƔtr. Bu
nedenle, çraklk okuluna gidenler hariç, çalƔan çocuklarn herhangi
birkamukurumvekuruluƔundakaydbulunmamaktadr.
Çocuk iƔçilerin iƔ güvenceleri yoktur. ÇalƔma süreleri uzun,
ücretleri düƔüktür. Çocuk iƔçiler çalƔtklar yerlerde iƔveren ya da
yetiƔkinçalƔanlartarafndankötümuameleyemaruzkalmaktadrlar.
Çocukluk çaŒ insann kiƔilik devresinin geliƔtiŒi ve eŒitime en çok
ihtiyaç duyulan bir zaman dilimidir. EŒitim kurumlarnda eŒitim
görmesigerekenbiryaƔtaçocuklarnçalƔtrlmas,gelecekteeŒitimsiz
birkuƔaklatoplumunkarƔkarƔyakalmasnasebepolacaktr.

229

7ƔKazalarve7ƔeBaŒlSaŒlkProblemleriAraƔtrmaSonuçlar,TÜ7KYaynlar,
(EriƔim)http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=3916,20Ocak2010
230
NuraySenemoŒlu,GeliƔimveÖŒrenme,3.bask,GaziKitapevi,Ankara.2002,
s.32..
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6ͲYabancKaçak7ƔçiliŒinArtmasnaNedenOlur

YabanckaçakiƔçiler;çalƔtklarülkelerinasgariücretdüzeyinin
altnda,saŒlkszortamlarda,iƔsaŒlŒvegüvenliŒitedbirlerindenuzak
bir Ɣekilde istihdam edilmektedirler. Yabanc kaçak iƔçilerin temel
hedefiparabiriktiripülkelerineksasüredegeridönmektir.
Yabanc kaçak iƔçiler ülkeye giriƔ izni, ikamet izni gibi kanuni
durumlarkarƔsndadakaçaksayldklariçinkaytdƔçalƔtrldklarn
resmi makamlara bildirememektedirler. 7Ɣverenler yabanc iƔçilerin
bu durumundan faydalanarak, onlar düƔük ücretlerle çalƔtrmakla
kalmayp bazen emeklerinin karƔlŒn alamamakta bazen de eksik
almaktadrlar.
Yabanc kaçak iƔçiliŒin artmas neticesinde yerli iƔgücü iƔsiz
kalmakta, toplumda iƔsizliŒin neden olduŒu çok sayda olumsuzluk
meydana gelmektedir. Yabanc kaçak iƔçilikle mücadele sonucunda
yerli iƔgücümüze istihdam kaps açlacak, ülkemizin vergi ve sigorta
primi gelirleri artacak ve iƔsizlik ile mücadelede mesafe kat edilmiƔ
olacaktr.
Yabanc kaçak iƔçi istihdam kayt dƔ istihdamda olduŒu gibi,
devletin sigorta primi ve vergi gelirlerinin azalmasna, yoksulluŒa,
adaletsiz gelir daŒlmna, firmalar arasnda haksz rekabete ve diŒer
olumsuzsonuçlaranedenolmaktadr.231

7ͲVergiAdaletiniOrtadanKaldrr

Vergi; devletin kamu hizmetlerini yürütebilmesi için ekonomik
birimlerden, yasalara dayanlarak ve karƔlksz olarak devlete fon
aktarlmasdr.DiŒerbirtanmlamayagörevergi;devletinveyadevlet
tarafndan kendine yetki verilen kamu tüzel kiƔilerinin geniƔ
anlamdaki kamusal faaliyetlerini yerine getirmek için yaptŒ
231

MehmetCandan,a.g.e.,s.80.
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harcamalarfinanseetmekyadakamusalgörevleriniyerinegetirmek
amacyla,yasaldüzenlemelerçerçevesindevehukukizoradayanarak,
herhangibirkarƔlŒa dayanmakszn vegerivermemeküzeregerçek
vetüzelkiƔilerdenaldklarparatutarlardr.232
KaytdƔistihdamneticesindemeydanagelenvergigelirikayb,
faaliyetlerini kaytl olarak sürdüren mükelleflere yanstlarak vergi
adaletinin ihlal edilmesi sonucunu ortaya çkarr. ÇalƔtrdŒ iƔçileri
kaytl olarak vergi ve sigorta gibi mali ve sosyal yüklerini ödeyen
iƔverenler ile kaytsz iƔçi çalƔtran iƔverenler arasnda vergi adaleti
bozulur. Bu durum ise, toplumsal yapda moral deŒerleri inciten,
kamuotoritesinekarƔgüvenbunalmyaratanveburadanhareketle
bireyselyadaorganizevergidirenciniartranbiroluƔumdur.

8ͲKdemTazminatAlnmasnEngeller

Kayt dƔ istihdamn bir diŒer önemli sonucu çalƔanlarn kdem
tazminatndan mahrum kalmasdr. Kdem tazminat çalƔana sosyal
riskler karƔsnda güvence saŒlayan bir gelir, bir iƔyerinde ömür
tüketen,kasvebeyingücünü,bilgisinibirikiminioiƔyerindeharcayan
çalƔannemeŒininypranmabedelidir.AyrcaiƔsizliksigortasnnçok
yetersiz olduŒu ülkemizde iƔsizlik geliri olarak da kdem tazminat
kullanlmaktadr.
Kayt dƔ istihdamn çalƔanlar yönünden önemli bir olumsuz
yönü de çok sayda sosyal yönü bulunan kdem tazminatndan
mahrumkalnmasnayolaçmasdr.
Kdem tazminat ile birlikte kayt dƔ çalƔanlar ihbar ve kötü
niyettazminateldeetmehaklardabulunmamaktadr.


232

HalilNadaroŒlu,KamuMaliyesiTeorisi,8.Bask,BetaBasmYaymDaŒtmAb,
Yaynno,337/17,7stanbul,1992s.222.

151

9ͲSosyalGüvenlikHaklarnnEldeEdilmemesineSebepOlur

Kaytl çalƔmann çalƔan açsndan temelde iki sonucu vardr.
Bunlardan birincisi genel saŒlk sigortas sistemine dahil olarak
ücretsiz saŒlk yardmndan yararlanmak ikincisi de çalƔlamayacak
yaƔlardaemekliaylŒalarakhayatndevamettirecekbiruzunvadeli
sigortakolunadahilolmaktr.KaytdƔçalƔanlarbuikiönemlisosyal
güvenlikhakknyitirmektedir.Ayrca,sosyalgüvenliksistemindeyer
alan ölüm yardm, evlenme yardmaile bireylerine saŒlanacak aylk
haklarndandayararlanlamayacaktr.
Kayt dƔ istihdamn çok önemli bir diŒer olumsuz sonucu da iƔ
kazalarnakarƔlkçalƔanlarnhiçbirgüvencelerininolmamasdr.

10ͲSendikalaƔmayEngeller

Kayt dƔ ekonomi ve istihdam, sendikalaƔmann önünde ki en
önemliengellerdenbiridir.BusektördeçalƔaniƔçileriniƔmevzuatnn
hükümlerinden bile yararlandrlmadŒ ve genellikle sigortasz
çalƔtrldŒbilindiŒinegörebusektördefaaliyetgöstereniƔverenlerin
sendikalhaklarasayggöstermeleribeklenemez.
Kayt dƔ iƔçi çalƔtran iƔletmelerde sendikalarn faaliyetleri
zorlaƔmaktadr.KaytdƔistihdamnartmasylaberabersendikaliƔçi
says azalmaktadr. SendikallaƔma orannn düƔüklüŒü beraberinde
reel ücretlerin gerilemesini, örgütsüz ve daŒnk bir toplum yapsn
getirmektedir. 7Ɣçiler çalƔma yaƔam ile ilgili mevzuat ve sahip
olduklarhaklarkonularndabilgisizkalmaktadrlar.
Kayt dƔ ve yabanc kaçak iƔçi olarak çalƔtrlan kiƔiler toplu
pazarlk, sendika üyeliŒi ve grev haklarndan mahrum olurlar. Kaçak
iƔçiler,iƔverenilemeydanagelensorunlarnbireyselolarakçözmeye
çalƔmaktadrlar.
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C.KaytDƔ7stihdamnMaliEtkileri

Türk sosyal güvenlik sisteminin bugün karƔlaƔtŒ krizin sebebi,
geliƔmiƔülkesosyalgüvenliksistemlerinikriziçinedüƔürengeliƔmeler
olmadŒ gibi, iktisadi geliƔme seviyesinin yetersizliŒine baŒl olarak
kapsam ve saŒlanan haklar bakmndan karƔlaƔlan yetersizliklerden
kaynaklananproblemlerdedeŒildir.
Türksosyalgüvenliksistemi,temelsosyalgüvenlikprensiplerine
aykr uygulamalarla rayndan çkarlmƔ, sistemin temel kurumlar
olan sosyal sigorta kurumlarnn sigortaclk ilkelerine ters
müdahalelerle iƔletilmesinden dolay, en azndan, 50 yllk bir sosyal
güvenlik sisteminin bugün karƔlaƔmamas gereken, “erken” bir kriz
içine düƔürülmüƔtür. 233 Bundan dolay, Türk sosyal güvenlik
sisteminin karƔlaƔtŒ finansman krizi, kamu finansman üzerinden
yarattŒ bask dolaysyla, baƔta enflasyon oran olmak üzere, temel
ekonomik ve mali göstergeleri olumsuz etkilemiƔ, bizzat sosyal
güvenliksistemininkendisiTürkekonomisindekiistikrarszlkyaratan
sebeplerdenbirisihalinegelmiƔtir.
Türk sosyal güvenlik sistemi ciddi bir Ɣekilde finansman krizi
içindeolup,bugünküyapsilesürdürülmesimümkündeŒildir.Sosyal
güvenlik sistemi, baƔta kamu maliyesi olmak üzere makro ekonomik
dengeleribozanolumsuzetkileresahipolmayabaƔlamƔtr.

1ͲSosyalGüvenlikKurumuPrimKaybnaYolAçar 

Sosyal sigorta primleri; sosyal güvenlik kurumlarnn, iƔ
kazalaryla meslek hastalklar, hastalk, analk, malullük, iƔsizlik,
yaƔllkveölümgibisosyalrisklerifinanseetmekamacylasigortalve
iƔverendenalnanpaylarifadeeder.234
233

Süngü,a.g.e.,s.60.
 7rfan Alkan, “Prim Oranlar”, Sosyal Güvenlik Dünyas Dergisi, EkimͲAralk
2002,s.45.
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Sosyal sigortalar primlerinin hukuksal niteliŒi tartƔmaldr. Bir
görüƔegöre,primler,iƔverenpaydadahil,sigortalnnemekgelirinin,
yaniücretininbirbölümüdür.7ƔverenücretintümünüiƔçiyeödemek
yerine, alkoyduŒu belli bir miktar, prim ad altnda sosyal güvenlik
kuruluƔlarna yatrmaktadr. Bu nedenle, iƔçi adna ödenen bu
primlere geri braklmƔ ücret, dolayl ücret ya da sosyal ücret ad
verilmektedir.DiŒerbirgörüƔegöre,sosyalsigortaprimlerivergiyada
vergi benzeri bir niteliŒe sahiptir. Primlerin zorunlu oluƔu ve kamu
hizmeti niteliŒindeki sosyal güvenliŒin finansmannda kullanlmalar,
anlansongörüƔüdesteklemektedir.235
Vergide olduŒu gibi, prim ödenmesini düzenleyen 5510 sayl
Sosyal Sigortalar ve Genel SaŒlk Sigortas Kanunu‘nun mükellefiyet,
oran ve matrahn belirlemiƔ olmas ve tahsilinde uygulanan usul
dikkate alndŒnda, primin bir tür vergi olduŒu düƔünülebilir. Ancak
primin karƔlkl olmas, belli bir amaç için tahsil edilmesi, tahsilatn
genel bütçe dƔnda yer alan kamu tüzel kiƔiliŒine haiz kurumlarca
yaplmas,primlerivergidenayrmaktadr.
TabloͲ38UygulananPrimOranlar
SigortalPay
(yüzde)



7Ɣveren
(yüzde)

Toplam

Malullük,YaƔllkveÖlüm

9

11

20

KsaVadeliSigortaKollar

Ͳ

1Ͳ6,5

1Ͳ6,5

GenelSaŒlkSigortas

5

7,5

12,5

SadeceGSS

12

Ͳ

12

7steŒeBaŒlSigorta

32

ͲͲ

32

SosyalGüvenlikDestekPrimi

7,5

23,5Ͳ29

31Ͳ36,5

Ͳ

1

1

33,5Ͳ39

33,5Ͳ39

32

32

ÇraklarveÖŒrenciler
KendiNamveHesabna
ÇalƔanlar(4/b)
Borçlanmalar

Kaynak:TarafmzdanhazrlanmƔtr.
235

Alkan,a.g.m.,s.45.
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7ƔkazasvemeslekhastalŒprimioran,yaplaniƔiniƔkazasve
meslekhastalŒyönündengösterdiŒitehlikeninaŒrlŒnagöreyüzde
1ileyüzde6,5arasndadeŒiƔmektedir.
Malullük, YaƔllk ve Ölüm sigortas iƔveren primi oran, maden
iƔletmelerinin yer alt iƔlerinde çalƔanlar ile aŒr, ypratc ve
zehirleyicisaylaniƔlerdeçalƔanlariçinyüzde13’tür.
Kayt dƔ istihdamn neden olduŒu en önemli mali etki SGK’nn
prim kaybdr. Sonraki bölümlerde detayl bir Ɣekilde rakamlarla
ortaya konulacaŒ gibi çok büyük rakamlarda bir prim geliri
alnamamaktavekurumciddibirfinansmansorunuyaƔamaktadr.

2Ͳ 7Ɣsizlik Sigortas ÖdeneŒi Alnmasn Engeller ve 7Ɣsizlik
SigortasFonununGelirleriniAzaltr

7Ɣsizlik sigortas; bir iƔyerinde çalƔrken, çalƔma istek, yetenek,
saŒlkveyeterliliŒindeolmasnaraŒmen,kendiistekvekusurudƔnda
iƔini kaybedenlere, uŒradklar gelir kayplarn ksmen de olsa
karƔlayarak kendilerinin ve aile fertlerinin zor duruma düƔmelerini
önleyen, sigortaclk tekniŒi ile faaliyet gösteren, Devlet tarafndan
kurulan zorunlu bir sigorta koludur. Ülkeler, iƔsizliŒin sonuçlarn
giderici, geçici gelir kayplarn tazmin edici politikalar uygulamak
zorundadrlar. Bu politikalarn temel araçlarndan birisi de iƔsizlik
sigortasdr. 7Ɣsizlik sigortas aƔaŒdaki potansiyel faydalar
saŒlayabilmektedir;
1. 7Ɣsiz kalnan süre içinde; sigortal iƔsizlerin gelir kayb bir
ölçüde iƔsizlik ödeneŒi ile karƔlandŒndan, sigortal iƔsizler
niteliklerine daha uygun iƔler arayacaklardr. Bu iƔgücü verimliliŒini
olumluyöndeetkileyecektir.Ayrca,iƔsizlerdeveailefertlerindegelir
kaybnedeniyleoluƔabilecekolumsuzluklarbirölçüdeönlenecektir.
2. 7Ɣsizlik sigortas saŒladŒ gelir güvencesiyle, iƔsizlerin alm
güçlerini belli ölçüde koruduŒundan toplam talep üzerinde olumlu
etkiyapacaktr.
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3. 7Ɣsizlik ödeneŒine hak kazanabilmek için sigortal çalƔanlar
ahlak ve iyi niyet kurallarna daha fazla sadakat göstermek zorunda
kalacaklarndanverimlilikartacakveiƔgücüdevriazalacaktr.
4. 7Ɣsizlik sigortas kapsamnda verilecek olan eŒitimler ile
sigortaliƔsizlerinnitelikleriartrlacaktr.
5. KaytdƔistihdamnkaydaalnmasndaetkiliolacaktr.
6. 7Ɣgücü piyasasna yönelik (iƔͲçalƔanͲiƔyeri) veri taban
oluƔturulmasna olanak saŒlayp, doŒru kiƔinin doŒru iƔe
yerleƔtirilmesi saŒlanacak ve böylelikle verimlilik ve çalƔanlarn
mutluluŒuartacaktr.
7. Kaynaklarn, üretken alanlarda, istihdam artƔ saŒlayan ve
bölgeleraras dengesizliŒi giderici yatrmlara yönlendirilmesinde
7ƔsizlikSigortasFonudakatksaŒlayacaktr.236
7Ɣsizlik sigortas zorunlu olup, 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve
Genel SaŒlk Sigortas Kanununun 80 ve 82 nci maddelerinde
belirtilenprimeesasaylkbrütkazançlarüzerinden;sigortalyüzde1,
iƔverenyüzde2,Devletyüzde1oranndaprimödemektedir.
EylülͲEkimͲKasm 2009 aylar ortalamasna bakldŒ zaman
Türkiye’de 3.299.000 iƔsizden 237.779’unun, baƔka bir ifadeyle
iƔsizlerin sadece yüzde 7,2’sinin iƔsizlik ödeneŒinden faydalandŒ
görülmektedir. Burada en önemli etken,kayt dƔçalƔanlarn (tarm
dƔ istihdamn yüzde 30,4’ü) sistemin tamamen dƔnda kalmƔ
olmasdr.AyrcakendiisteŒiileiƔtenayrlanlar,ilkkeziƔarayanlarve
daha önce kendi hesabna çalƔanlar gibi iƔsizlik sigortaskapsamnn
dƔnda olanlarn toplam iƔsizler içindeki paynn yüksekliŒi de iƔsizlik
ödeneŒialanlarnsaysndüƔürenbirdiŒerönemlisebeptir.
7Ɣsizlik sigortasna iliƔkin iƔlemler “7Ɣsizlik sigortas fonu”
araclŒylayürütülmektedirvekaytdƔistihdambufonungelirlerini
azaltc yönde etki yapar. Ayrca kayt dƔ çalƔtrlanlar ileride iƔsiz
kaldklarndaiƔsizliksigortasödeneŒindenmahrumkalr.
236


(EriƔim)
http://www.iskur.gov.tr/LoadExternalPa.g.e..aspx?uicode=
statissizliksigortasiisle,5bubat2010.
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3ͲVergiKaybnaYolAçar

KaytdƔçalƔankiƔilerinücretlerieldenödendiŒindeniƔverenin
yasal kayt ve belgelerine yansmamakta, iƔverenlerin giderlerinin
düƔükkalmasnavegelirͲgiderarasndakifarknyükselmesineneden
olmaktadr. 7Ɣverenler bu gösteremedikleri giderler nedeniyle vergi
matrahnn yükselmesini, dƔardan gider belgeleri temin etmek
suretiylemasrafgöstererekyadagelirleridüƔükgöstermeksuretiyle
engellemektedir. 7Ɣçilerin ücretlerinin tam olarak kayda geçirilmesi,
iƔletmelerin diŒer yasadƔ faaliyetlerini gizlemelerini de
zorlaƔtracaktr.
BilindiŒi üzere, ücret üzerinden yüzde 0.66 orannda Damga
Vergisi kesilmektedir. Ücretten SGK iƔçi primi ve iƔsizlik iƔçi primi
tutardüƔüldüktensonrakalanmatrahüzerindenyüzde15orannda
gelir vergisi kesilmektedir. Söz konusu gelir vergisi oran belirlenen
gelir vergisi dilimleri çerçevesinde oransal olarak artmaktadr. Ancak
çalƔanlarn ödediŒi gelir vergilerinin bir ksm asgari geçim indirimi
olarakyenidençalƔanlaraödenmektedir.
Kayt dƔ istihdam nedeniyle ücretler üzerinden alnmas
gereken bu gelir ve damga vergileri alnamamaktadr. Bu kayt dƔ
istihdamn doŒrudan neden olduŒu vergi kayplarn oluƔturur. Söz
konusu kayplar eŒer doŒrudan kayplarla snrl kalsayd aslnda bir
vergi kaybndan söz edilemezdi. Kayt dƔ istihdam nedeniyle
ödenmeyen vergilerin daha fazlas, iƔçi maliyetlerinin gider
yazlamamas nedeniyle daha yüksek gelir veya kurumlar vergisi
olarak ödenmek durumunda kalacaktr. Ancak kayt dƔ istihdam ve
kayt dƔ ekonomi iç içe geçmiƔ yaplardr. ÇalƔtrdŒ iƔçiyi beyan
etmeyenmükelleflerödediklerigiderlerdendahafazlasndasahteve
yanltcbelgelekullanmakveyagelirlerinibukadargizlemeksuretiyle
beyan etmektedirler. Bundan dolay da kayt dƔistihdam nedeniyle
daha az KDV, ÖTV ve kurumlar vergisi ödenmesine sebebiyet
verilmektedir bu da kayt dƔ istihdamn olumsuz dolayl mali
etkilerindenbirinioluƔturur.
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4Ͳ Bütçeden Daha Fazla Miktarda Sosyal Yardm Ödenmesine
YolAçar

KaytdƔistihdamnenönemliolumsuzdolaylmalietkilerinden
bir tanesi de, sosyal yardm ödemeleri içinde yer alan ve ön Ɣart
kaytl olmayanlara sosyal yardm yaplmas olarak belirlenen birçok
yardmnyersizolarakalnmasnasebebiyetvermesidir.
ÖnƔartgenelolarakbiryerdeçalƔmamakolarakuygulananve
nihai olarak merkezi hükümet bütçesinden yaplan sosyal yardm ve
primsizödemeleraƔaŒdatablohalindegösterilmiƔtir.
TabloͲ39 Genel Olarak Bir Yerde ÇalƔmama Ön bartna
DayananSosyalYardmlar
YardmYapanKurum
SaŒlkBakanlŒ
VakflarGenelMüdürlüŒü
SYDGM
SGK
Mahalli7dareler

YardmYaplanKiƔi
Says*
9.225.745

YaplanYardmn
ToplamMiktar(2008)
4.031.000

92.113

85.587

23.511.616

6.062.996

1.266.174

2.018.628

354.000

519.034

Toplam

12.717.245

Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu Primsiz Ödemeler Genel MüdürlüŒü
verilerindenyararlanlaraktarafmzdanhazrlanmƔtr.
*AynkiƔibirdenfazlayardmalabilmektedir.

Nihai olarak merkezi yönetim bütçesine yüklenen 13 milyara
yaklaƔk sosyal yardm ödemesi kayt dƔ çalƔanlar kayt altna
alnabilmiƔ olsalard çok önemli miktarlarda azalma gösterecek ve
belki bu sayede gerçek ihtiyaç sahiplerine daha anlaml miktarlarda
yardmlaryaplabilecekti.BuyönüylekaytdƔistihdamsosyalyardm
politikasn etkinsizleƔtirmekte ve yoksullukla mücadele edilmesini
engellemektedir.
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II.KAYITDIbI7ST7HDAMINBÜTÇEÜZER7NDEK7ETK7LER7

A.BütçeKavram

Bütçe Latince kökenli bir kelimedir. Latincede “bulga”
kelimesinin karƔlŒ, devletin gelir ve giderleri için bir kab olarak
kullanlan para çantas “money bag”, kamu kesesi “public purse”,
küçük deri çanta, torba ve çekmece anlamnda kullanlmakta, eski
Franszcadaki “bouge” ya da “bougette” kelimesiyle eƔ anlam
taƔmaktadr.237
Ksabirtanmlamayapmakgerekirse;Bütçeler,kamufonlarnn
toplanmasvebunlarnkullanmiçinhükümetlerinmilletintemsilcisi
Parlamentolardan aldklar yetkiler topluluŒudur.238 Bu anlamda
bütçe, toplum ile siyasi iktidar arasnda kaynaklarn kullanm
konusunda yaplmƔ olan bir sözleƔme niteliŒi taƔmaktadr. Devlet
gelirlerinin toplanmas ve giderlerin yaplmasna izin veren bütçeler,
çaŒdaƔ devletlerde bütçe hakk ile bütçe hukukuna dayandrlmƔtr.
Kamudan toplanacak her türlü kaynaŒn ve bunlarn harcama
yerlerininöncedenparlamentonuniznineveonaynasunulmasbütçe
hakknn;alnanizinveyetkininyerliyerindekullanlpkullanlmadŒ
hakknda parlamentoya hesap verilmesi bütçe hukukunun uygulama
yönünüifadeetmektedir.Buuygulamalar,önceliklebütçekanunuile
gerçekleƔmekte ve kesin hesap kanunlarnn kabulü yoluyla devam
etmektedir.239
5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu genel
yönetim kavramn getirmiƔ ve genel yönetimi; merkezi yönetim,
sosyal güvenlik kurumlar ve mahalli idareler olmak üzere üç ksma
ayrmƔ, merkezi yönetimi de genel bütçe kapsamndaki kamu

237

NihatEdizdoŒan,KamuBütçesi,EkinKitabeviYaynlar,4.B,Bursa1998.S.42.
ErkanKaraarslan,KamuHarcamaHukuku,YaklaƔmYaynclk,Ankara,2006,
s.128.
239
Karaarslan,a.g.e.,s.128.
238
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idareleri, özel bütçe kapsamndaki kamu idareleri ve düzenleyici ve
denetleyicikuruluƔlarolmaküzereüçgrubaayrmƔtr.
Bu çalƔmada kayt dƔ istihdamn bütçe üzerindeki yükleri
incelenirken,SGKbütçesindekikayplar,nihaiolarakmerkeziyönetim
bütçesinden giderildiŒi için bütçeden merkezi yönetim bütçesi
anlaƔlacak ve kayt dƔ istihdamn merkezi yönetim bütçesi
üzerindekiolumsuzetkileriortayakonulmayaçalƔlacaktr.

B. Kayt DƔ 7stihdamn DoŒrudan Bütçe Üzerindeki Olumsuz
Etkileri

1Ͳ Sosyal Güvenlik Kurumlarna Hiç Bildirilmeyenlerden
KaynaklBütçeÜzerindekiKayplar

Sosyal güvenlik kurumlarna hiç bildirilmeyenlerden kaynakl
bütçe üzerindeki yükler, vergi kayplar ve sosyal güvenlik prim
kayplar olarak iki ana baƔlk altnda incelenebilir. Bu inceleme
yaplrkensosyalgüvenlikkurumlarnahiçbildirilmeyenlerinsaysnn
son TÜ7K verilerine göre toplam 9.555.000 kiƔi olduŒu kabul
edilecektir.

a. SosyalSigortaPrimKayplar

Sosyal sigorta prim oranlar iƔsizlik sigortas ve sosyal güvenlik
destekprimleridahilolmaküzereaƔaŒdakitablodaizlenmektedir.
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TabloͲ40SosyalSigortaPrimOranlar
Sigortal
Pay(yüzde)



7Ɣveren
(yüzde)

Toplam

Malullük,YaƔllkveÖlüm

9

11

20

KsaVadeliSigortaKollar

Ͳ

1Ͳ6,5

1Ͳ6,5

GenelSaŒlkSigortas

5

7,5

12,5

7ƔsizlikSigortasPrimleri

1

2

3

7,5

23,5Ͳ29

31Ͳ36,5

33,5Ͳ39

33,5–39

SosyalGüvenlikDestekPrimi
KendiNamveHesabna
ÇalƔanlar(4/b)
Kaynak:TarafmzdanhazrlanmƔtr.

Bu çalƔmada kayt dƔ istihdamn neden olduŒu mali kayb
ortaya koyarken, kayt dƔ çalƔanlarn kaytl olarak çalƔmalar
durumundaSGK‘yaödenmesigerekenasgariprimtutarndanhareket
edildiŒi için, ücretli, yevmiyeli ve ücretsiz aile iƔçileri için gelirleri
asgari ücret olarak esas alnacak ve prim oran en alt düzeyden
hesaplanacaktr. 7Ɣveren ve kendi hesabna çalƔanlarda ise en alt
düzeyden gelir elde edileceŒi ve bu düzeyden prim hesap edileceŒi
varsaylacaktr.
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TabloͲ41SosyalGüvenlikKurumlarnaHiçBildirilmeyenlerden
KaynaklPrimKayb
ÇalƔma
bekilleri

Ücretlive
Yevmiyeli
7Ɣveren
Kendi
Hesabna
ÇalƔan
Ücretsiz
Aile7Ɣçisi
Toplam

Prime
KiƔiSays TabiBrüt
Ücret
ͲAͲ

ͲBͲ

Toplam
Prim
Oran

BirKiƔiden
Kaynakl
AylkPrim
Kayb

BirKiƔiden
Kaynakl
YllkPrim
Kayb

ToplamPrimKayb

ͲCͲ

D=(B*C/100)

E=(D*12)

F=(A*E)

3.597.000

729,00

36,50

266,09

3.193,08

11.485.508.760,00

322.000

729,00

33,50

244,22

2.930,58

943.646.760,00

3.038.000

729,00

33,50

244,22

2.930,58

8.903.102.040,00

2.598.000

729,00

36,50

266,09

3.193,08

8.295.621.840,00

9.555.000









29.627.879.400,00

Kaynak:TarafmzdanhazrlanmƔtr.

Kayt dƔ istihdam, yukarda da görüldüŒü üzere merkezi
yönetim bütçesi açsndan çok büyük bir gelir kaybna neden
olmaktadr. KiƔilerin kayt dƔ çalƔmasndan dolay özellikle SGK
büyük miktarda prim kaybna uŒramaktadr. Tabloda görüldüŒü
üzere, sosyal güvenlik kurumlarna hiç bildirilmeyenler nedeniyle
ortayaçkanprimkayb30milyarTLcivarndagerçekleƔmektedir.

b. VergiKayplar

Ücretler üzerinden temelde gelir vergisi ve damga vergisi
alnmaktadr.Gelirvergisiücretlerüzerindenartanoranlbirtarifeyle
kaynakta kesilmek suretiyle alnmaktadr. Verginin ödenmesinden
iƔverenlersorumludur.BunedenleçalƔanlarödediklerivergidençok
da haberdar deŒillerdir. Gelir vergisinden ortaya çkan mali kayplar
hesaplayabilmek için asgari geçim indirimi nedeniyle kamuya
ödenmeyen tutarlarn netleƔtirilmesi gerekecektir. Gelir vergisi
dƔnda ücretlerden alnan damga vergisi de kayt dƔ istihdamdan
kaynaklikincivergikaybdr.
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TabloͲ42ÜcretlerdenKesilenVergiOranlar
2010TAKV7MYILI(G.V.K.MADDE:103)GEL7RVERG7S7TAR7FES7
(ÜCRETGEL7RLER7DAH7L)
8.800TürkLirasnakadar
yüzde15
22.000TürkLirasnn8.800lirasiçin1.320TL,fazlas

yüzde20

50.000TürkLirasnn22.000lirasiçin3.960TL,fazlas

yüzde27

50.000TürkLirasndanfazlasnn50.000lirasiçin11.520TL,fazlas

yüzde35

DAMGAVERG7S7
TümÜcretTutarlar7çin

Binde6,6

Kaynak:BakanlarKurulukararlarndanyararlanaraktarafmzdan
hazrlanmƔtr.

Vergi kayplar hesap edilirken, çalƔanlarn asgari ücret geliri
elde ettikleri varsaylacak, asgari geçim indirimi de en minimum
düzeydenhesaplanacaktr.4Nisan2007Tarihve26483SaylResmi
Gazete’de yaymlanan 5615 Sayl Gelir Vergisi Kanunu ve Baz
Kanunlarda DeŒiƔiklik Yaplmasna Dair Kanun’un 2. maddesiyle
ücretliler için vergi iadesi uygulamas kaldrlmƔ ve yerine asgari
geçimindirimiuygulamasgetirilmiƔtir.2008ylndanitibarenücretin
gerçek usulde vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi
uygulamasnabaƔlanmƔtr.Asgarigeçimindirimi;ücretineldeedildiŒi
takvim yl baƔnda geçerli olan ve sanayi kesiminde çalƔan 16
yaƔndan büyük iƔçiler için uygulanan asgari ücretin yllk brüt
tutarnn;mükellefinkendisiiçinyüzde50’si,çalƔmayanveherhangi
birgeliriolmayaneƔiiçinyüzde10’u,çocuklarnherbiriiçinayrayr
olmak üzere; ilk iki çocuk için yüzde 7,5, diŒer çocuklar için yüzde
5’idir.
Sosyalgüvenlikkurumlarnahiçkaytlolmayanlarnvergikaybn
hesaplarkentamamenkaytdƔndabulunan9.555.000kiƔinindikkate
alnmas yanltc olacaktr. Çünkü, tarmda çalƔanlarn önemli bir
ksm vergiden muaf tutulmuƔtur. Ayrca kendi hesaplarna
çalƔanlarla iƔverenlerde ücretler üzerinden ödenen gelir vergisini
ödememektedir.Hesaplamalardabuayrntihmaledilmeyerektarm
kesiminde olup kayt dƔ olanlar vergi kayb ksmna dahil
edilmemiƔtir.
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TabloͲ43ÇeƔitliAsgariÜcretDüzeylerindeGelirVergisiOran


2002

Matrah=AsgariÜcret

2003

2004

2005

2006

2007

2837

3672

5203

5864

6372

6885

426

551

780

880

956

1033

15

15

15

15

15

15

Matrah=3xAsgariÜcret

8512

11016

15609

17593

19116

20655

VergiTutar

1512

1953

2902

3318

3551

3872

Oran(yüzde)

17,77

17,73

18,59

18,86

18,58

18,75

Matrah=6,5xAsgariÜcret

VergiTutar
Oran(yüzde)

18442

23868

33819

38119

41418

44753

VergiTutar

3946

5117

7746

8856

9686

10518

Oran(yüzde)

21,39

21,44

22,9

23,23

23,39

23,5

Matrah=10xAsgariÜcret

28373

36720

52029

58644

63720

68850

VergiTutar

6897

8966

13209

15013

17492

18953

Oran(yüzde)

24,31

24,42

25,39

25,6

27,45

27,53

Kaynak:AhmetTalhaÇALGAN,“Türkiye’de7stihdamÜzerindekiMaliYükler
ve 7stihdama Etkileri”, T.C. ÇalƔma ve Sosyal Güvenlik BakanlŒ Türkiye 7Ɣ
KurumuGenelMüdürlüŒü,7stihdamveMeslekUzmanYardmcsUzmanlkTezi,
Ankara2007.s,86.

43numaraltabloda,ücretlerarttkçagelirvergisininartanoranl
tarifesinedeniylevergioranlarnnyükseldiŒigörülmektedir.
TabloͲ44SosyalGüvenlikKurumlarnaHiçBildirilmeyenlerden
KaynaklVergiKayb(2009)
KiƔiSays(ÜcretliveYevmiyeliler)
PrimeTabiBrütÜcret
GelirVergisiOran(yüzde)
GelirVergisiMatrah
BirKiƔininAylkGelirVergisi
AsgariGeçim7ndirimi
BirKiƔidenKaynaklAylkNetGelirVergisiKayb
BirKiƔidenKaynaklYllkGelirVergisiKayb
ToplamGelirVergisiKayb
BirKiƔininAylkDamgaVergisi
BirKiƔidenKaynaklYllkDamgaVergisiKayb
ToplamDamgaVergisiKayb
ToplamVergiKayb

Kaynak:TarafmzdanhazrlanmƔtr.

ͲAͲ
ͲBͲ
ͲCͲ
ͲDͲ
E=(C*D/100)
F
G=(EͲF)
H=(G*12)
I=(H*A)
J=(B*0,0066)
K=(J*12)
L=(K*B)
M=(I+L)

3.597.000
729,00
15,00
619,65
92,95
54,68
38,27
459,21
1.651.778.370,00
4,81
57,74
207.679.269,60
1.859.457.639,60
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Kayt dƔ istihdam, yukarda da görüldüŒü üzere merkezi
yönetim bütçesi açsndan çok önemli bir gelir kaybna neden
olmaktadr. Sosyal güvenlik kurumlarna hiç bildirilmeyenler
nedeniyle ortaya çkan gelir ve damga vergisi kayb 1,85 milyar TL
civarnda gerçekleƔmektedir. Bu hesaplama sadece ücretli ve
yevmiyeliolanlaraçsndanyaplmƔtr.

2ͲYabancKaçak7ƔçilerdenKaynaklBütçeÜzerindekiKayplar

Türkiye; OrtadoŒu, Rusya, DoŒu Avrupa ve baz Asya
ülkelerindengöçalmƔveyabanckacakiƔçiliŒemaruzkalmƔtr.Son
yllarda özellikle Avrupa BirliŒi ülkelerine geçiƔte atlama yeri olarak
görülenTürkiye,yabanckacakiƔçiliŒinartƔgöstermiƔolduŒubirülke
konumuna gelmiƔtir.240 Kayt dƔ istihdamn büyüklüŒü bölümünde
detaylcabelirtildiŒiüzere1.650.000yabanckaçakiƔçiçalƔmaktadr.
Yabanc kaçak iƔçilerden kaynakl bütçe üzerindeki prim ve vergi
kayplariseaƔaŒdakigibidir.

240

 Ayhan Gencler, “Yabanc Kaçak 7Ɣçilik GerçeŒi ve Türkiye ÖrneŒi”, TUH7S 7Ɣ
Hukukuve7ktisatDergisiCilt:17,Say:3,2002s.4.
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TabloͲ45YabancKaçak7ƔçidenKaynaklMaliKayplar(2009)
YabancKaçak
7ƔçiPimKayb

YabancKaçak
7Ɣçi
Toplam
YabancKaçak
7ƔçiGelirVergisi
Kayb

ͲAͲ
1.650.000

ToplamPrim
Kayb

ͲBͲ

ͲCͲ

D=(B*C/100)

E=(D*12)

F=(E*A)

729,00

36,50

266,09

3.193,08

5.268.582.000
5.268.582.000

F=(E*A)

KiƔiSays

Vergiye
TabiBrüt
Ücret

Oran
(Yüzde)

BirKiƔinin
AylkVergi
Kayb

ͲAͲ

ͲBͲ

ͲCͲ

D

E=(D*12)

619,65

15,00

1.650.000
1.650.000

Toplam

BirKiƔiYllk
PrimKayb


BirKiƔiYllk
GelirVergisi
Kayb

Toplam


YabancKaçak
7Ɣçi

BirKiƔinin
AylkPrim
Kayb

1.650.000


YabancKaçak
7Ɣçi

YabancKaçak
7ƔçiDamga
VergisiKayb

Oran
(Yüzde)

PrimeTabi
KiƔiSays BrütÜcret

38,27

KiƔiSays

Vergiye
TabiBrüt
Ücret

Oran
(Yüzde)

BirKiƔinin
AylkVergi
Kayb

ͲAͲ

ͲBͲ

ͲCͲ

D

1.650.000

729,00

0,66

459,24

ToplamGelir
VergisiKayb

757.746.000


757.746.000
BirKiƔiYllk
Damga
Vergisi
ToplamDamga
Kayb
VergisiKayb
E=(D*12)

4,81

F=(E*A)

57,74

95.265.720

1.650.000

YabancKaçak7ƔçiÇalƔtrlmasndanKaynaklBütçeÜzerindekiKayplar

95.265.720
6.121.593.720

Kaynak:TarafmzdanhazrlanmƔtr.


3ͲÇocuk7ƔçilerdenKaynaklBütçeÜzerindekiKayplar

15 yaƔ üstünde olan çocuklarn kayt dƔ çalƔtrlmasndan
ortaya çkan kayplar, sosyal güvenlik sistemine hiç kaytl
olmayanlarnnedenolduŒukayplarileeksikücretbildirimiksmnda
ortaya konulan kayplar bölümünde incelenmiƔtir. Bu bölümde ise
diŒer bölümlerde yer verilmeyen on beƔ yaƔ alt çalƔan çocuklardan
kaynakl mali kayplar incelenecektir. 15 yaƔ altnda olup bir yerde
çalƔan ve kaytl olmayanlarn says 318.000 kiƔidir. Çocuk iƔçilerde
kayt dƔlŒn bütçe üzerindeki yükleri hesap edilirken asgari ücretin
16yaƔndanküçükleriçinöngörülenksmdikkatealnmƔtr.
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TabloͲ46Çocuk7ƔçidenKaynaklMaliKayplar(2009)
Çocuk7Ɣçi
PimKayb


Toplam
Çocuk7Ɣçi
Gelir
Vergisi
Kayb


Toplam
Çocuk7Ɣçi
Damga
Vergisi
Kayb


Toplam

BirKiƔiden
Kaynakl
BirKiƔiden
PrimeTabi
Oran
AylkPrim
KaynaklYllk
KiƔiSays
BrütÜcret
(Yüzde) Kayb
PrimKayb
ͲAͲ
ͲBͲ
ͲCͲ
D=(B*C/100)
E=(D*12)
318.000
621,00
36,50
226,67
2.719,98
318.000,00

BirKiƔiden
BirKiƔiden
Kaynakl
KaynaklYllk
VergiyeTabi Oran
AylkVergi
GelirVergisi
KiƔiSays
BrütÜcret
(Yüzde) Kayb
Kayb
ͲAͲ
ͲBͲ
ͲCͲ
D
E=(D*12)
318.000
527,85 15,00
24,50
294,00
318.000,00

BirKiƔiden
BirKiƔiden
Kaynakl
KaynaklYllk
VergiyeTabi Oran
AylkVergi
Damga
KiƔiSays
BrütÜcret
(Yüzde) Kayb
VergisiKayb
ͲAͲ
ͲBͲ
ͲCͲ
D
E=(D*12)
318.000
621,00
0,66
4,10
49,18
318.000,00

Çocuk7ƔçiÇalƔtrlmasndanKaynaklBütçeÜzerindekiKayplar

ToplamPrim
Kayb
F=(E*A)
864.953.640,00
864.953.640,00

ToplamGelir
VergisiKayb
F=(E*A)
93.492.000,00
93.492.000,00

ToplamDamga
VergisiKayb
F=(E*A)
15.640.257,60
15.640.257,60
974.085.897,60

Kaynak:TarafmzdanhazrlanmƔtr.


4ͲÜcretveyaGünOlarakEksikBildirilenlerdenKaynaklBütçe
ÜzerindekiKayplar


a. Ücret Olarak Eksik Bildirimden Kaynaklanan Bütçe
ÜzerindekiKayplar


ÇalƔanlarn sosyal güvenlik kurumlarna hiç bildirilmemesi
nedeniyle karƔlaƔlan mali kayplar yukarda ki ksmda
hesaplanmƔtr. Ancak kayt dƔlk, sigortal çalƔan kiƔinin gerçek
ücretiningizlenerekSGKveMaliyeBakanlŒnaasgariücretüzerinden
bildirilmesi durumunda da söz konusudur. TÜ7K tarafndan yaplan
araƔtrmaylasektörortalamasdikkatealnarakeldeedilenbrütücret
tutarlarileSGK’yasektörortalamasiçinbildirilenprimeesaskazanç
tutarlar karƔlaƔtrldŒnda, eksik ücret bildiriminden kaynaklanan
kaytdƔlkortayaçkacaktr.




2004

2008

(%)
TOPLAM
100,0
100,0
(C) MadencilikvetaƔocakclŒ
2,4
1,6
(D) 7malat
47,2
40,9
(DA) Gdaürünleri,içecekvetütünimalat 6,6
4,3
(DB) Tekstilvetekstilürünleriimalat
17,8
12,4
(DC) Derivederiürünleriimalat
1,3
0,7
(DD) AŒaçürünleriimalat
0,7
0,5
(DE) KaŒthamuru,kaŒtvekaŒtürünleri
imalat;Basmveyaym
1,7
1,6
(DF) Kokkömürü,rafineedilmiƔpetrol
ürünlerivenükleeryaktimalat
0,3
0,2
(DG) Kimyasalmaddeveürünlerilesuni
elyafimalat
1,6
1,4
(DH) Plastikvekauçukürünleriimalat
1,8
2,0
(DI) MetalikolmayandiŒermineral
ürünlerinimalat
2,3
2,8
(DJ) Anametalvefabrikasyonmetal
ürünleriimalat
5,7
4,6
(DK) Makineveteçhizatimalat
2,2
3,0

Ekonomikfaaliyet
42,1
42,0
42,9
43,0
42,7
41,9
42,8
43,3
39,6
41,8
42,9
43,5
43,4
43,6









2004

43,4
42,3

43,6

41,7
43,6

41,0

42,6

(saat)
42,3
41,4
42,7
43,1
42,4
42,2
42,9

2008

HaftalkçalƔma

süresi 










Ücretli
çalƔanlarnoran 

941

964
984
782
819
594
554
625

2004






941
839

853

 1409
 743

1378
1197

1166

2102
1020

4319

1212

1383
1466
1154
1210
826
768
955

2004













1378
1135

1244

2217
1098

4160

1374

1863
1595

1601

3127
1404

6094

1698

1833
2222
1576
1681
1091
988
1250

2008

Aylkort.iƔgücü
maliyeti

(TL)
 1388
 1585
 1129
 1180

841

750

848

2008 

Aylkortalama
brütücret


 2546














TabloͲ477ƔyerininEkonomikFaaliyetineGöreHaftalkFiiliÇalƔmaSüresiveAylkOrtalama7Ɣgücü
Maliyeti
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(DL) Elektrikliveoptikdonanmimalat
 1388
42,0
1343
 949
1,9
 43,4
1,8
(DM) UlaƔmaraçlarimalat
 1521
42,6
1596
 1043
3,6
 42,1
2,0
(DN) BaƔkayerdesnflandrlmamƔ

814
870
 597
imalatlar
2,0
42,4
 42,2
1,3
(E) Elektrik,gaz,buharvescaksu
2506
 1514
 2116
40,0
üretimivedaŒtm
 42,2
3,7
1,1
(F) 7nƔaat

920
844
 686
6,4
43,9
 43,0
5,9
(G) Toptanveperakendeticaret;
motorlutaƔt,motosiklet,kiƔiselve
eveƔyalarnnonarm
 1146
43,0
1316
 826
13,0
 43,2
15,0
(H) Otellervelokantalar
849
981
 630

4,6
44,6
 43,7
3,6
(I) UlaƔtrma,depolamavehaberleƔme
 1762
1857
 1278
7,0
41,4
 41,3
9,3
(J) MaliarackuruluƔlarnfaaliyetleri
 3031
3156
 1949
4,2
38,0
 36,0
8,7
(K) Gayrimenkul,kiralamaveiƔ
1264
 936
 1277
faaliyetleri
9,5
42,6
 40,9
4,2
(M) EŒitim

4,0
Ͳ
39,0
1630

Ͳ
Ͳ

Ͳ
(N) SaŒlkiƔlerivesosyalhizmetler

5,5
Ͳ
41,2
1919

Ͳ
Ͳ

Ͳ
(O) DiŒersosyal,toplumsalvekiƔisel
1669


Ͳ
2,2
Ͳ
41,3
hizmetfaaliyetleri

Ͳ
Ͳ
Kaynak:TÜ7K,2004ve20087ƔgücüMaliyetiAraƔtrmasSonuçlar
(EriƔim)http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?tb_id=27&ust_id=8,15bubat2010
Not:2004uygulamasndaM,NveOsektörlerikapsanmadŒndan2004ve2008yltoplamdeŒerlerikarƔlaƔtrlabilirdeŒildir.
2214

1597
1993
2288

1725
1254
2558
4264

3593
1055

1145

1909
2184
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Aylk ortalama iƔgücü maliyeti, 2004 referans yl için 1.388 TL,
2008 referans yl için 1.833 TL olarak tahmin edilmiƔtir. 7Ɣgücü
maliyeti; ücret ödemeleri, ücretli çalƔana yaplan diŒer ödemeler
(ikramiye, prim gibi her ay yaplmayan düzensiz ödemeler, ayni
yardm ödemeleri ve tasarruf sandklarna yaplan ödemeler), sosyal
güvenliködemelerivediŒeriƔgücümaliyetiödemeleriolarakdörtana
grupta incelendiŒinde, iƔgücü maliyeti içinde en büyük pay ücret
ödemelerininoluƔturduŒugörülmektedir.Bupay,2004ylndayüzde
69,4 iken 2008 ylnda yüzde 75,4 olarak gerçekleƔmiƔtir. TÜ7K
tarafndan yaplan 7Ɣgücü Maliyeti AraƔtrmas Sonuçlar, ekonomik
faaliyet kolu ayrmnda incelendiŒinde, ücretli çalƔana yaplan diŒer
ödemelerin iƔgücü maliyeti içindeki paynn genellikle düƔtüŒü
gözlenmektedir.Bupay,2004ylndayüzde13ve2008ylndayüzde
6,3 olarak tahmin edilmiƔtir. Sosyal güvenlik ödemelerinin iƔgücü
maliyeti içindeki oran ise 2004 ylnda yüzde 16,9, 2008 ylnda ise
yüzde17,6olarakgerçekleƔmiƔtir.DiŒeriƔgücümaliyetiödemelerinin
payherikidönemdedeyüzde0.6’dr.
2008ylitibariyleTÜ7KveSGKverilerikarƔlaƔtrlarakSGK’yane
kadareksikücretbildirimindebulunulduŒunuaƔaŒdakiƔekildetespit
edebiliriz.
TabloͲ482008DönemindeEksikÜcretBildirimi
TÜ7KAylkOrtalama7ƔgücüMaliyeti

1.833.000

TU7KAylkOrtalamaBrütÜcret

1.383.000

SGK’yaBildirilenAŒrlklAylkOrtalamaÜcret

1.124.000

KamuSektörüHariçSGK’yaBildirilenAŒrlklAylkOrtalamaÜcret

1.044.000

ÖzelSektördeÇalƔanlar7çinEksikÜcretBildirimi

339.000

Kaynak:TÜ7K Kazanç 7statistikleri ile SGK 7statistik Yllklarndan
yararlanlaraktarafmzdanhazrlanmƔtr.

Eksik bildirilen ücretteki kayt dƔlk, çalƔan kiƔinin fiilen aldŒ
ücret tutar üzerinden deŒil, daha düƔük bir düzey üzerinden kamu
kurumlarna bildirilmesi nedeniyle ortaya çkan tutar farkndan
kaynaklananbirkaytdƔlktr.SGK’yayaplanbildirimilesigortalnn
gerçekten aldŒ ücret arasndaki farkn primi, sigorta primi kayb;
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aradaki matrahtan alnamayan vergi kayb ise vergi kayb olarak
karƔmzaçkacaktr.
Bu kaybn hesaplanmasnda SGK’ya bildirilen zorunlu sigortal
rakamlar dikkate alnr. Çünkü isteŒe baŒl sigortallarda bir ücret
ödemesisözkonusuolmadŒgibi,SGKaltsnrileüstsnrarsndaki
herhangibirtutarüzerindenbildirimdebulunulabilir.
TabloͲ492008Yl7tibariyleSosyalGüvenlikKapsamnda
BulunanlarnDaŒlm

SOSYALGÜVENL7KKURUMLARI

S7GORTALI
SAYISI

AYLIKVE
GEL7R
ALANLAR

SSKTOPLAM

9.574.873

5.024.696

20.805.134

35.404.703











a)ZORUNLUS7GORTALILAR

8.802.989

4.991.460

20.114.764

33.909.213

47,41

b)7STE)EBA)LIS7GORTA

256.097

Ͳ

Ͳ

256.097

0,36

c)TOPLULUKS7GORTASI

48.401

Ͳ

Ͳ

48.401

0,07

249.292

Ͳ

Ͳ

249.292

0,35

218.094

33.236

872.370

1.123.700

1,57

T.C.EMEKL7SANDI)I

2.464.206

3.073.593

5.263.145

10.800.944

15,10

A)MEMUR

2.464.206

1.756.760

5.263.145

9.484.111

13,26

Ͳ

50.659

Ͳ

50.659

0,07

Ͳ

1.266.174

Ͳ

1.266.174

1,77

BA)ͲKURTOPLAMI

3.260.719

1.965.247

9.377.960

14.603.926

20,42

a)1479S.K.'NATAB7OLANLAR

2.119.252

1.616.860

6.834.129

10.570.241

14,78

1.141.467

348.387

2.543.831

4.033.685

5,64

105.707

81.042

136.469

323.218

0,45

61.132.791

85,48

A)506S.K.'NATAB7

B)ÇIRAKSAYISI(3308Sayl
KanunaTabi)
C)TARIMS7GORTALISI(2925
SaylKanunaTabi)

B)MADALYAAYL.VAT.H7Z.
TER.AYL.ALANLAR
C)2022S.K.'NAGÖREAYL.
AL.(65YAbKANUNU)

b)2926S.K.'NATAB7(Tarm
Sigortals)
506S.K.GEÇ.20
MD.KAPSAMINDAK7SANDIKLAR
TOPLAM

15.405.505



A7LEFERD7
TOPLAM

10.144.578 35.582.708

GENEL
NÜFUSA
ORANI
49,51

Kaynak:SGK20087statistikYllŒ

Eksik ücretin hesaplanmasnda yukardaki 49 numaral tabloda
belirtilen çalƔma Ɣekillerinden sadece 506 sayl Kanuna tabi çalƔan
zorunlusigortallardikkatealnacaktr.DiŒerçalƔmaƔekillerindeeksik
ücretbildirimineçokskrastlanmamaktadr.
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TabloͲ50EksikÜcretBildirimiNedeniyleOrtayaÇkanKayplar
(2008)
SigortalSays(506S.K.ZorunluSigortal)(KiƔi)
KamuSektörüHariçSigortalSays(506S.K.ZorunluSigortal)
(KiƔi)ͲAͲ
ÖzelSektördeÇalƔanBirKiƔi7çinHesaplananAylkEksikÜcret
Bildirimi(TL)ͲEͲ
BirKiƔi7çinEksikÖdenenSosyalGüvenlikPrimiB=E*0,365
SGKPrimi7ƔçiPayͲCͲ
VergiyeTabiMatrahD=EͲC
BirKiƔi7çinEksikÖdenenGelirVergisiF=D*0,2
BirKiƔi7çinEksikÖdenenDamgaVergisiG=E*66/1000
EksikÜcretBildirimiNedeniyleToplamYllkPrimKaybH=A*B*12
EksikÜcretBildirimiNedeniyleToplamYllkGelirVergisiKayb
I=A*F*12
EksikÜcretBildirimiNedeniyleToplamYllkDamgaVergisiKayb
J=A*G*12
EksikÜcretBildirimindenKaynaklToplamMaliKaypK=H+I+J

8.802.989,00
8.071.285,00
339,00
123,74
50,85
288,15
57,63
5,21
11.984.405.393,70
5.581.777.854,60
504.616.738,20
18.070.799.986,50

Kaynak:TÜ7K Kazanç 7statistikleri ile SGK 7statistik Yllklarndan
yararlanlaraktarafmzdanhazrlanmƔtr.

Eksik ücret bildirimi nedeniyle, ortaya çkan kayplar yukardaki
50numaraltablodadetaylbirƔekildeincelenmiƔtir.Bunagöre,eksik
ücretbildirimindenkaynaklalnamayanprimmiktar12milyarTL.ye
yaklaƔmakta, gelir vergisi ve damga vergisi kayb ise 6 milyar TL.yi
geçmektedir. Ortalama olarak 339 TL eksik bildirimden kaynakl
olarak toplam mali kayp ise 18.070.799.986,50 TL olarak
gerçekleƔmektedir.

b. GünOlarakEksikBildirimdenKaynaklananBütçeÜzerindeki
Kayplar

Eksikgünsays,iƔyerindeçalƔannherayiçinçalƔtŒgünsays
kadar deŒil, eksik olarak SGK’ya bildirilmesi demektir. 08.09.1999
tarihine kadar iƔverenin SGK’ya bildirdiŒi gün says ile ilgili herhangi
bir kriter bulunmazken 4447 sayl yasa ile 30 gün bildirim
yükümlülüŒügetirilmiƔtir.
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2000 ylnda SSK’ya bildirilen iƔçilerin aylk çalƔma gün says
ortalamas25iken,busay2008ylnda27’yeyükselmiƔtir.Ayiçinde
baz iƔgünlerinde çalƔtrlmadŒ ve ücret ödenmediŒi beyan edilen
sigortallarn otuz günden az çalƔtrldklarn açklayan bilgi ve
belgeleriniƔverenceprimbildirgelerineeklenmesiƔartgetirildiŒiiçin,
bu konuda son yllarda kayt dƔlk yok denilecek noktaya kadar
gerilemiƔtir. Eksik gün says bildirimi ile ilgili ispat yükünün iƔverene
belge ileyüklenmesi ve SGK’ya bubildirimideŒerlendirmeyetkisinin
verilmiƔ olmas nedeniyle, eksik gün says kayt dƔ istihdam olarak
dayorumlanamaz.Bunedenlebütçeüzerindeeksikgünbildiriminden
kaynaklbirmalikaypdeŒerlendirilmesiyaplmamaktadr.

5Ͳ SGK’ya Bildirilip G7B’e Bildirilmeyenlerden Kaynakl Vergi
Kayb

G7B kaytlar ile SGK kaytlar karƔlaƔtrldŒnda, SGK’ya
bildirildiŒi halde G7B’e bildirilmeyen çok sayda çalƔan tespit
edilebilmektedir. Bunlarn önemli bir ksmn özel bina inƔaatlarnda
çalƔan ve gelir vergisi açsndan diŒer ücretler baƔlŒ altnda
vergilendirilenler oluƔturmaktadr. G7B’in 2007 ylFaaliyetRaporuna
göre 24.050 kiƔi diŒer ücretler Ɣeklinde vergilendirilmiƔtir. SSK 2008
istatistik yllŒna göre özel inƔaat iƔlerinde çalƔanlarn says,
716.168’ibinainƔaatndakiler,156.753’übinadƔinƔaatlar,228.853’ü
deözelinƔaatfaaliyetindekilerolmaküzeretoplam1.101.774kiƔiözel
inƔaatiƔlerindeçalƔmaktadr.
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TabloͲ51SGK’yaBildirilipG7B’eBildirilmeyenlerdenKaynakl
VergiKayb(2009)
SGK'dakiKiƔiSays
G7B'dekiKiƔiSays
VergiAçsndanKaytDƔKiƔi
PrimeTabiBrütÜcret
GelirVergisiOran(yüzde)
GelirVergisiMatrah
BirKiƔininAylkGelirVergisi
AsgariGeçim7ndirimi
BirKiƔidenKaynaklAylkNetGelirVergisiKayb
BirKiƔidenKaynaklYllkGelirVergisiKayb
ToplamGelirVergisiKayb
BirKiƔininAylkDamgaVergisi
BirKiƔidenKaynaklYllkDamgaVergisiKayb
ToplamDamgaVergisiKayb
ToplamVergiKayb

1.101.774
24.050
1.077.724
729,00
15,00
619,65
92,95
54,68
38,27
459,21
494.901.638,04
4,81
57,74
62.224.335,04
557.125.973,08

Kaynak:G7BFaaliyetRaporuveSGK7statistikyllklarndanyararlanlarak
TarafmzdanhazrlanmƔtr.


6ͲSigortaPrim7ndirimlerininYaplmamasndanKaynaklBütçe
ÜzerindekiOlumluEtkiler

KaytdƔlistihdamdankaynaklvergikayplarnhesapederken,
asgari geçim indirimi gibi kayt dƔ istihdam nedeniyle ödenmeyen
tutarlardikkatealnmaksuretiyle,netvergikayplarhesapedilmiƔtir.
Yukardaki bölümlerde, kayt dƔ istihdamdan kaynakl, sigorta
primkayplarhesapedilmiƔtir.Burada,vergikayplarndaolduŒugibi
geçiciolarakuygulamayakonulan,primindirimlerinidedikkatealmak
suretiylenetprimkaybndahesaplayabiliriz.15/05/2008tarihli5763
sayl Kanunun 24. maddesi ile 5510 sayl Kanunun 81. maddesinin
birinci fkrasna eklenen () bendi ile yaplan düzenlemeyle "Özel
sektör iƔverenlerinin, 4 üncü maddenin birinci fkrasnn (a) bendine
göremalullük,yaƔllkveölümsigortaprimlerinden,iƔverenhissesinin
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beƔ puanlk ksmna isabet eden tutarn Hazinece karƔlanacaŒ"
hükümaltnaalnmƔtr.
Kayt dƔ istihdam
yaplmayacaktr.

ortaya

çktŒnda

bu

indirimler

TabloͲ52YüzdeBeƔ7ndirimindenYararlanamamaktanKaynakl
BütçeÜzerindekiOlumluEtki
ͲBͲ
Prim
Hesabna
TabiMatrah

ͲCͲ
7ndirim
Oran

ͲD=(B*C/100)Ͳ
7ndirilmeyen
PrimMiktar

ͲE=(D*12)Ͳ
YllkOlarak
7ndirilmeye
nPrim

3.597.000

729,00

5,00

36,45

437,40

1.573.327.800,00

322.000

729,00

5,00

36,45

437,40

140.842.800,00

ͲAͲ
KiƔiSays


ÜcretliveYevmiyeli
7Ɣveren
KendiHesabna
ÇalƔan

ͲF=(A*E)Ͳ
7ndirilmeyen
ToplamMiktar

3.038.000

729,00

5,00

36,45

437,40

1.328.821.200,00

ÜcretsizAile7Ɣçisi
YabancKaçak7Ɣçi
PrimKayb
Çocuk7Ɣçiden
KaynaklPrimKayb

2.598.000

729,00

5,00

36,45

437,40

1.136.365.200,00

1.650.000

729,00

5,00

36,45

437,40

721.710.000,00

318.000

621,00

5,00

31,05

372,60

118.486.800,00

EksikÜcretBildirimi

8.071.285

339,00

5,00

16,95

203,40

1.641.699.369,00

19.594.285,00









6.661.253.169,00

Toplam

Kaynak:TarafmzdanhazrlanmƔtr.


Kayt dƔ istihdam nedeniyle çok yüksek prim kayplar
yaƔanmaktadr.Buprimkayplarnhesapederken,kaytdƔistihdam
nedeniyle yararlandrlmayan prim indirimlerini de hesaba dahil
etmek gerekmektedir. Yukardaki 52 nolu Tabloda görüldüŒü gibi
yüzde beƔ indirim yaplmamasndan kaynakl bütçe üzerinde 6,6
milyarTLyükoluƔmamaktadr.
5510saylKanunun81.MaddesinegöretümiƔverenlerbuprim
indiriminden yararlanmamaktadr. 7Ɣveren hissesine ait primlerin
HazinecekarƔlanabilmesininüçkoƔulubulunmaktadr.
Ͳ7ƔverenlerinçalƔtrdklarsigortallarlailgiliolarakaylkprimve
hizmetbelgelerininyasalsüresiiçerisindeSosyalGüvenlikKurumuna
vermeleri,
Ͳ Sigortallarn tamamna ait sigorta primlerinin sigortal
hissesine isabet eden tutar ile Hazinece karƔlanmayan iƔveren
hissesineaittutaryasalsüresindeödemeleri,
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Ͳ Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezas ve bunlara
iliƔkingecikmecezasvegecikmezammborcubulunmamas,
gerekmektedir.
Ayrca, yaplan kontrol ve denetimlerde çalƔtrdŒ kiƔileri
sigortal olarakbildirmediŒitespit edilen iƔverenler bir ylsüreyle bu
destekunsurundanyararlanamaz.

C. Kayt DƔ 7stihdamn Dolayl Yollardan Bütçe Üzerindeki
OlumsuzEtkileri

1ͲFazlaSosyalYardmÖdemesindenKaynaklBütçeÜzerindeki
Kayplar

SGK Primsiz Ödemeler Genel MüdürlüŒü 2009 yl faaliyet
raporunagöre,primsizödemelerleilgiliSGK’ya949kiƔiileilgiliihbar
gelmiƔtir. Bunlardan 152’sinin yani yüzde 16’snn yersiz aylk aldŒ
tespitedilmiƔtir.KaytdƔistihdamnyüzde50’lioranlarayaklaƔtŒve
nüfusun9.555.000kiƔisininçalƔtŒnsosyalgüvenlikkurumlarnahiç
bildirmediŒibirsistemdesosyal yardmlardan yararlanan15.000.000
kiƔinin yüzde 16’snn aslnda çalƔtklarn varsaymak çok iyimser bir
tahmindir. Çevremizde de skça gördüŒümüz üzere kayt dƔ
çalƔanlarnönemlibirksmgerçektendeyoksuldurvesosyalyardm
programlarnnbirveyabirkaçndanyararlanmaktadr.
Bu genellemeyle ve ön Ɣart sosyal güvenlik sistemine kaytl
olmamakƔeklindebelirlenensosyalyardmlardakiyersizödemetespit
edilerek,kaytdƔistihdamnbütçeüzerindekidolaylyüklerindenbir
tanesiaƔaŒdakitablodabelirlenecektir.
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TabloͲ53 Kayt DƔ 7stihdamdan Dolay Fazla Ödenen Sosyal
Yardmlar(2008)

YardmYapanKurum

SaŒlkBakanlŒ**
VakflarGenel
MüdürlüŒü
SYDGM***
SGK
Mahalli7dareler****

9.225.745
92.113

4.031.000.000
85.587.000

KaytDƔ
7stihdamdan
KaynaklBütçe
Üzerindeki
Yükler
0
13.693.920

23.511.616
1.266.174
354.000

6.062.996.000
2.018.628.000
519.034.000

485.039.680
322.980.480
0

Toplam

12.717.245.000

821.714.080

Yardm
YaplanKiƔi
Says*

YaplanYardmn
ToplamMiktar
(2008)

Kaynak: Primsiz Ödemeler Genel MüdürlüŒü verilerinden yararlanarak
tarafmzdanhazrlanmƔtr.
*AynkiƔibirdenfazlayardmalabilmektedir.
** Kaytl çalƔlmas durumunda da prim alnmak suretiyle bu giderler
yaplmakzorundaolduŒuiçinbütçeüzerindeilavebiryüköngörülmemiƔtir.
*** Ön Ɣart sosyal güvenlik kurumuna kaytl olmamak Ɣeklinde
belirlenmediŒiiçingenelorandandahadüƔükbiroranbelirlenmiƔtir.
**** Mahalli idare bütçeleri merkezi yönetim bütçesi içinde
deŒerlendirilmediŒiiçinkayplaraçsndandeŒerlendirilmemiƔtir.



2Ͳ Kendi Adna ya da 7Ɣveren Olarak ÇalƔp Sosyal Güvenlik
KurumlarnaHiçKaytlOlmayanlardaVergiKayplar

Kendi adna ya da iƔveren olarak çalƔp sosyal güvenlik
kuruluƔlarna hiç kaytl olmayanlarn says 3.360.000 kiƔidir. Bu
kiƔilerinkaytdƔndakalmasnnbütçeüzerindekietkileriniprimkayb
açsndan ve beyan edilmesi gereken gelirler üzerinden hesaplamak
üzere vergi kayb açsndan ikiye ayrabiliriz. Bu kiƔilerin prim kayb
sosyal güvenliŒi olmayanlarn ödemeleri gereken primler üzerinden
yukardakibölümdehesaplanmƔtr.
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Bu kiƔilerin bütçeye maliyeti, neden olduŒu vergi kayplar
kadardr.2007ylndabeyannameverenmükelleflerortalamaolarak
10.371,40 TL matrah beyan etmiƔtir. Beyan edilen bu matrahlar
üzerindenisemükellefbaƔnaortalama2.608.10TLyllkgelirvergisi
tahakkukettirilmiƔtir.241
BuverilerƔŒndakendiadnayadaiƔverenolarakçalƔpsosyal
güvenlik kuruluƔlarna hiç kaytl olmayan 3.360 kiƔinin ödemesi
gereken 8.763.216.000.Ͳ TL gelir vergisini ödemediklerini
söyleyebiliriz.

3ͲKaytDƔÖdenenGiderlerdenKaynaklBirVergiÖdememek
7çinYaplan7ƔlemlerdenKaynaklVergiKayplar

ÜlkemizdekaytdƔekonomininvekaytdƔistihdamnbudenli
yüksek seyretmesinin önemli bir nedeni de belge ve kayt düzeninin
saŒlkl olmamas, denetimin yetersizliŒi ile muhasebe ve müƔavirlik
hizmetlerinin yetersizliŒidir. Daha az vergi ödemek ve prim ödemek
amacyla kayt dƔna yönelen iƔverenler kayt dƔ ödemelerini sahte
veya yanltc belgeler düzenlemek suretiyle veya en az kayt dƔ
ödedikleri oranda gelirlerini gizlemek suretiyle kapatmakta ve
gösteremedikleri giderlerini baƔka yollarla gizleyerek yüksek vergi
ödemektenkurtulmaktadr.
EŒer iƔverenlerin bu imkan ortadan kaldrlmƔ olsa, ödedikleri
giderlerigöstermeyecekleriiçindahayüksekkarbildiripdahayüksek
oranda vergi ödemek zorunda kalacaklar ve kayt dƔna yönelmenin
mali anlamda daha yüksek maliyetleri olacaŒ için, kayt dƔna
yönelmeyeceklerdir.EldeettiŒigelirlerinigizlemeyenveyagiderlerini
sahtebelgelerleyükseltmeyenbirmükellef,örneŒinbirçalƔankayt
dƔnda brakmas durumunda, gelir vergisi ve damga vergisi
241


(EriƔim)
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/BasinBultenleri/BasBult16042008
_2.html,27Aralk2009.
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ödemeyecek ancak ücret olarak ödediŒi tutar gider yazamadŒ için
çok daha yüksek bir oranda kurumlar vergisi ödemek durumunda
kalacaktr.
Mükelleflerindahayüksekoranlardavergiödememekiçinenaz
kayt dƔ istihdamn büyüklüŒü kadar gerçekte olmayan bir ilave
gideri kaytlarnda göstermeleri veya kayt dƔ istihdamn büyüklüŒü
kadareldeettiklerigelirigizlemelerigerekmektedir.Buhesaplamalar
yaplrken,tarmkesimindeçalƔanvekaytdƔistihdamedilen2.241
kiƔidikkatealnmamƔtr.
Birinci ksmda detaylaryla ortaya konulduŒu üzere kayt dƔ
istihdamnmatrahaƔaŒdakitablodabelirtildiŒiƔekildedir.
TabloͲ54 Kayt DƔ 7stihdamdan Dolay Yüksek Vergi
Ödememek7çinArtrlanMatrah
ÇalƔanlaraÖdendiŒiHaldeGiderBildirilemeyenYllkMatrah
(GiderKaydYaplamayanÜcretx12*TarmdaKaytDƔ
7stihdamEdilenlerHariçKiƔiSays)
YabancKaçak7ƔçilereÖdendiŒiHaldeGiderBildirilemeyenYllk
Matrah

63.982.872.000

(GiderKaydYaplamayanÜcretx12*KiƔiSays)

14.434.200.000

Çocuk7ƔçilereÖdendiŒiHaldeGiderBildirilemeyenYllkMatrah
(GiderKaydYaplamayanÜcretx12*KiƔiSays)
SGK'yaBildirilipG7B'eBildirilmeyenlereÖdendiŒiHaldeGider
YazlamayanYllkMatrah

2.369.736.000

(GiderKaydYaplamayanÜcretx12*KiƔiSays)

9.427.929.552

ÇalƔanlaraÖdendiŒiHaldeGiderBildirilemeyenYllkMatrah
(GiderYazlamayanMatrahx12*KiƔiSays)
ArtrlanyadaGizlenenToplamMatrah

32.833.987.380
123.048.724.932

Kaynak:TarafmzdanhazrlanmƔtr.
54 numaral tabloda görüldüŒü üzere iƔverenler kayt dƔ
istihdam gizlemek ve bundan kaynakl ilave vergiler ödememek için
enaz123milyarTL.likilavebirgidergöstermekveyagelirigizlemek
zorundadr. Bu giderin gösterilmesi ya da gelirin gizlenmesi için
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yaplan iƔlemlerden kaynakl olarak bütçe üzerinde olumsuz etki
brakan kurumlar vergisi, gelir vergisi, katma deŒer vergisi ve özel
tüketim vergisi kayplar olacaktr. AƔaŒda ki 55 nolu tabloda bu
kayplarnanaliziyaplmaktadr.
TabloͲ55 Kayt DƔ 7stihdamdan Kaynakl Dolay Yollardan
KaybedilenVergiMiktar
Matrah

123.048.724.932

ÖdenmesiGerekenKurumlarVergisi

24.609.744.986

GelirVergisiKaybOlarakDikkateAlnanKayp

11.498.047.863

NetÖdenmeyenGelir/KurumlarVergisi*(KaytDƔ7stihdamdan
KaynaklDolaylVergiKayb)

13.111.697.124

ÖdemeyenKatmaDeŒerVergisi

15.996.334.241

ÖdenmeyenÖzelTüketimVergisi***

0
ToplamVergiKayb

29.108.031.365

Kaynak:TarafmzdanhazrlanmƔtr.
*KardaŒtmyaplmadŒvarsaylmƔtr. 
** Katma DeŒer Vergisi uygulanan 3 katma deŒer vergisi üzerinden
sektörleritibariylebirhesaplamayaplarakyüzde13olarakhesapedilmiƔtir.
***ÖTVdikkatealnmamƔtr.

55 numaral tabloda görüldüŒü üzere, iƔverenler kayt dƔ
istihdam nedeniyle ödedikleri ve gider olarak gösteremedikleri
maliyetlerini, ilave bir gider göstermek veya gelirlerini gizlemek
suretiyle29milyarnoksanvergiödemektedirler.


NetVergiKayb

Toplam

557.125.973,08

PrimveVergiKayb

821.714.080,00

95.903.904.061,70

38.692.961.444,92

15.996.334.241,16
Toplam

13.111.697.123,76

ÖdenmeyenKatmaDeŒerVergisi

8.763.216.000,00

NetÖdenmeyenGelir/KurumlarVergisi

BÜTÇEÜZER7NDEK7TOPLAMKAYIP

GiderleriArtrmakveyaGelirleriGizlemekSuretiyle

Gelir/KurumlarVergisiKayb

KendiAdnaYaDa7ƔverenOlarakÇalƔanlarda

57.210.942.616,78

6.086.394.592,80

BütçeGiderindekiArtƔlar

11.984.405.393,70

VergiKayb

6.121.593.720,00

PrimKayb

FazlaSosyalYardmÖdenmesindenKaynakl

EksikÜcretBildirimindenKaynaklKayp

974.085.897,60

PrimveVergiKayb

15YaƔAltKaytDƔÇocuk7ƔçilerdenKaynaklKayp
SGK’yaBildirilipG7B’eBildirilmeyenlerdenKaynakl
VergiKayb

1.859.457.639,60

YabancKaçak7ƔçilerdenKaynaklKayp

29.627.879.400,00

NetVergiKayb

PrimKayb

SosyalGüvenlikKurumlarnaHiçBildirilmeyenlerden
KaynaklKayp

Kaynak:TarafmzdanhazrlanmƔtr.

KaytDƔ
7stihdamdan
KaynaklDolayl
Kayplar

KaytDƔ7stihdamdanKaynakl
DoŒrudanKayplar

TabloͲ56KaytDƔ7stihdamdanKaynaklBütçeÜzerindekiToplamYllkMaliKayp

1ͲBütçeÜzerindekiToplamKayp

D.KaytDƔ7stihdamdanKaynaklBütçeÜzerindekiToplamKaypveBuKayplarnDeŒerlendirilmesi
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Kayt dƔ istihdamdan kaynakl bütçe üzerindeki kayplar,
yukardaki55numaraltablodagörüldüŒüüzeredoŒrudankayplarve
dolayl kayplar olarak iki ana baƔlk altnda incelenebilir. Kayt dƔ
istihdamdankaynakldoŒrudankayplarbaƔlŒaltndasosyalgüvenlik
kurumlarna hiç bildirilmeyenlerden kaynakl kayplarla eksik ücret
bildiriminden kaynakl kayplar yer almaktadr. Sosyal güvenlik
kurumlarna hiç bildirilmeyenlerden kaynakl prim ve vergi
kayplarnn toplam 38,5 milyarn üzerinde gerçekleƔmektedir. Eksik
ücret bildiriminden kaynakl prim ve vergi kayplar da, 18 milyarn
birazdahaüzerindedir.NeticedekaytdƔistihdamndoŒrudanbütçe
üzerinde 57.210.942.616,78 TL vergi ve prim kaybna yol açtŒ
görülmektedir. Kayt dƔ istihdamn bütçe üzerindeki bu doŒrudan
kayplarnn yan sra, fazla sosyal yardm ödemelerine neden olmas
ve kayt dƔ ödenen ücretlerin bir gelir unsuru olarak kaytlarda
görülmemesini teminen giderlerin yersiz bir Ɣekilde artrlmas ya da
elde edilen gelirlerin gizlenmesi suretiyle dolayl kayplar da söz
konusudur. Tabloda görüldüŒü üzere dolayl kayplarn toplam 38,6
milyarTL.dir.NeticedekaytdƔistihdamnedeniylebütçeüzerindeki
kayp miktar 95,9 milyar TL.yi geçtiŒi görülmektedir. Yüzde 5
yararlanlmayan indirimler dikkate alndŒnda ise net kayp
88.420.936.812,70 TL olarak gerçekleƔmektedir. SGK’nn 2010 yl
toplam bütçe büyüklüŒü de 106 milyar TL.dir. Yani kayt dƔ
istihdamn büyüklüŒü nerdeyse bir SGK kadardr. Kayt dƔ
istihdamdan kaynakl mali kayp SGK bütçesinin yüzde 83,42’sini
oluƔturmaktadr.


2Ͳ Bütçe Üzerindeki Toplam Kayplarn Baz Ekonomik
BüyüklüklerleKarƔlaƔtrlarakDeŒerlendirilmesi


Sosyal güvenlik kuruluƔlarnn yllar itibariyle mali dengelerinin
bozulmasyla birlikte, bu kuruluƔlara konsolide bütçeden transfer
yaplmas söz konusu olmuƔtur. Özellikle konsolide bütçeden emekli
sandŒna transfer ödemesi yaplmaktayken, 1994 ylndan itibaren
sosyalSigortalarKurumunave1995ylndanitibareniseBaŒͲkur’ada
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bütçeden transferler Ɣeklinde kaynak aktarlmaya baƔlanmƔtr. 2010
yl Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun gerekçesine göre, kamu
bütçesinden sosyal güvenlik kurumlarnn açklarn kapatmak için
yaplan transferlerin milli gelir içindeki pay, 1990 ylnda 0,31’ken
2003ylndabuoranyüzde4,36’yayükselmiƔtir.
Sosyal güvenlik kurumlarnn açklarndaki artƔ kamu kesimi
borçlanmagereŒinidearttrmaktadr.Sosyalgüvenliksistemikaynakl
açklar bir yandan kamu kesimi borçlanma gereksinimini arttrrken,
diŒer taraftan iç borç basksyla faiz oranlarnn yükselmesine yol
açmaktadr. Bütün bunlar yatrmlar olumsuz etkilemekte ve
sürdürülebilir büyüme oranlarna ulaƔlmasn engellemektedir.
Bunun sonucunda iƔsizlik oran artmakta ve gelir daŒlm giderek
bozulmaktadr.
TabloͲ57 Sosyal Güvenlik Kurumuna Merkezi Yönetimden
YaplanTransferler
Transfer/GSY7H
yüzde

Transfer/Merkezi
YönetimBütçesiyüzde

19.333

3,46

12,71

2005

23.762

3,66

14,88

2006

23.518

3,10

13,20

2007

33.063

3,92

16,20

2008
35.133
3,69
Kaynak:2010MaliYlBütçeGerekçesi

15,47

Yllar

TransferToplam

2004

57 numaral tabloda görüldüŒü üzere her yl artan bir Ɣekilde
merkeziyönetimbütçesindenSGK’yatransferyaplmaktadr.Gelinen
noktada SGK’ya yaplan transferler merkezi yönetim bütçesinin en
önemli kalemi haline gelmiƔtir. Artan saŒlk harcamalar, erken
emeklilik, prim gelirlerinin tahsil edilememesi, aktif pasif oranndaki
bozulmalarn yan sra kayt dƔ istihdam her geçen gün sosyal
güvenliŒinfinansmanndahabüyükbirsorunhalinegetirmektedir.
Sosyal güvenlik sistemine merkezi yönetimden yaplan
transferlerde yukardaki tablodaki stabil geliƔmenin çok daha
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ötesinde,2009ylndayaƔanangeliƔme,kaytdƔistihdamkonusunda
acilönlemleralnmasgerektiŒiniortayakoymaktadr.
TabloͲ58 2009 Ylnda Sosyal Güvenlik Kurumuna Merkezi
YönetimdenYaplanTransferler



Yllk

Yllar
TransferToplam
DeŒiƔimOran
GSMHOran


yüzde
1998
1.496.000
102,2
2,13
1999
2.936.145
96,3
2,81
2000
3.226.460
9,9
1,94
2001
5.523.000
71,2
2,30
2002
9.684.000
75,3
2,76
2003
15.883.617
64,0
3,49
2004
18.830.000
18,5
3,37
2005
23.322.000
23,9
3,59
2006
22.892.000
Ͳ1,8
3,02
2007
33.060.241
44,4
3,92
2008
35.016.403
5,9
3,69
2009
52.599.691
50,2
5,56
*GSY7HdeŒerleri,1998ylbazlolup,TÜ7K'tenalnmƔtr.2009ylverileriise
ortavadeliplandeŒeridir.

58 numaral tabloda görüldüŒü üzere, merkezi hükümetten
sosyal güvenlik kurumuna yaplan transferlerin büyüklüŒü hiçbir
zamanGSMH’nnyüzde4’ünedahiulaƔmamƔken2009ylndaGSMH
içindeki oran yüzde 50’nin üzerinde artarak yüzde 5,56 orannda
gerçekleƔmiƔtir.BugeliƔmedesaŒlksistemindekiaçklarnvesaŒlkta
dönüƔüm programndan kaynakl maliyetlerin etkisi büyük olsa da
topyekun bir önlem paketi gerektirdiŒi açktr. Bu nedenle de kayt
dƔistihdamnkaytaltnaalnmasçokönemlidir.
AktifͲ pasif oranndaki olumsuz geliƔmeler sonucu; son 10 ylda
SGK’daprimgelirlerinin,toplamödemelerikarƔlamaoran,yüzde70
seviyesinden, yüzde 54’lere gerilemiƔtir. Kayt dƔ istihdam baƔta
olmaküzere,bugerilemeninçoksaydanedenivardr.TÜ7Kverilerine
göre,2009ylnnEylülaysonuitibariyle,herhangibirsosyalgüvenlik
kuruluƔuna kaytl olmayan çalƔanlarn, toplam nüfusa oran yüzde
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45,5düzeyindedir.Bunagöre,neredeyseherikiçalƔandanbirisosyal
güvenlik sistemi dƔnda kalmaktadr. Kayt dƔ ekonomi, bir çok
alanda olduŒu gibi, sosyal güvenlik sisteminin de saŒlkl bir zemine
oturmasnengellemektedir.242
2012 ylnda merkezi yönetim bütçesinden SGK’ya yaplan
transferlerin2008 ylna göre neredeyse ikiyekatlanarak 66,4milyar
TL.yeyükseleceŒitahminedilmektedir.243
BilindiŒi üzere merkezi yönetim bütçesinde uzun yllardr
gelirlerimiz giderlerimizi karƔlamamakta ve gider fazlas yüksek
faizlerle borçlanmak suretiyle finanse edilmektedir. Birçok nedene
baŒl olarak artƔ eŒilimini güçlü bir Ɣekilde sürdürecek olan sosyal
güvenlik kurumu açklar ve diŒer giderler için borçlanarak transfer
yaplmaya devam edilecektir. Bu, alternatif maliyeti yüksek olan
finansman modelleri yerine baƔka birçok faydas da bulunan ve
maliyetisfrolankaytdƔistihdamnkaytaltnaalnmƔolsamerkezi
yönetim bütçesinden sosyal güvenliŒe yaplan transferin 3 kat
orannda prim ve vergi geliri elde edilecek ve borçla yönetilen
merkezi yönetim bütçesinden gelir fazlas veren bir bütçeye
geçilecektir. Elde edilecek gelir fazlalarnn verimli yatrmlara
kullanlmas ile ekonomide büyüme saŒlanacak ve çarpan etkisiyle
iƔsizlik sorunu çözülecek ortalama ücretler yükselecek bu da bütçe
gelirlerinidahadaartracaktr.

242

 bükrü Kzlot, “AktifͲPasif Orannda EndiƔelendirici GeliƔme”, Hürriyet
Gazetesi,18bubat2010.
243
2010YlBütçeGerekçesi,s.289.
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TabloͲ59TemelEkonomikGöstergeler
2008

2009

2010

2011

2012

GSYHBüyümeOran(yüzde)

0,9

Ͳ6

3,5

4

5

GSYH(MilyarTL)

950

947

1.029

1.118

1.227

GSYH(MilyarDolar)
KaytDƔ7stihdamdan
KaynaklBütçeÜzerindeki
Kayplar(MilyarTL)

731

608

641

669

723

95,9

95,9

95,9

95,9

95,9

GSYHDeflatörü(Yüzde)

11,7

6

5

4,5

4,5

TÜFEYlSonu(Yüzde)

10,1

5,9

5,3

4,9

4,8

7hracat(FOB)(MilyarDolar)

132

98,5

107,5

118

130

7thalat(CIF)(MilyarDolar)
KaytDƔ7stihdam/GSMH
(Yüzde)

202

134

153

168

187

10

10

10

9

8



Kaynak:2010YlBütçeHazrlamaGerekçesindenYararlanlarak
tarafmzdanhazrlanmƔtr.
Temel ekonomik göstergeler incelendiŒinde kayt dƔ
istihdamdan kaynaklanan kayplarn GSMH’nn yüzde 10’una ulaƔtŒ
görülmektedir. Burada gerçekten çok ciddi ve acil önlem gerektiren
noktayaulaƔlmƔtr.
Kayt dƔ istihdamn neden olduŒu mali kayp 1998 yl için
GSMH’ nn yüzde 7.8 iken, 1999 ve 2000 yllarnda yüzde 9’unu
bulmuƔtur. Ülkemizde bir yl içerisinde gerek kamu gerekse özel
sektör tarafndan üretilen tüm mal hizmetlerin parasal deŒerleri
toplamnn yaklaƔk yüzde 10’u orannda bir kayt dƔ istihdam
nedeniyleSGKprimkaybna,hazinevergikaybnauŒramaktadr.
2010 yl merkezi yönetim bütçe büyüklüklerine bakldŒnda,
bütçe gelirlerinin 236.794.000.000 TL, bütçe giderlerinin ise
286.981.000.Ͳ TL, açŒn ise 50.187.000.000.Ͳ TL olarak
öngörüldüŒünü görmekteyiz. Bu veriler ƔŒnda kayt dƔ istihdamn
kaytaltnaalnmasdurumundaeldeedilecekgelir,bütçeaçŒnniki
katdr. Yani kayt dƔ istihdamn ortadan kaldrlmas bütçe açŒn
kapatacakveilave45milyarTLlikbirgelirfazlasnanedenolacaktr.
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BugelirfazlasileyaplacakolankamusalyatrmlariseçoŒaltanetkisi
ilebirlikteekonomiyibüyütecek,istihdamyaratarakiƔsizliŒiazaltacak,
GSMHvemilligelirimiziartracaktr.

3Ͳ Toplanan Bütçe Gelirleri 7le Kayt DƔ 7stihdam Nedeniyle
ToplanamayanBütçeGelirlerininKarƔlaƔtrlmas

Kayt dƔ istihdamn neden olduŒu mali kayplar, ana kalemler
itibariyle aƔaŒdaki tabloda belirtildiŒi Ɣekilde yeniden
snflandrabiliriz.
TabloͲ60KaytDƔ7stihdamKaynaklKayplar(2009)
KAYIPM7KTARI

TOPLAMKAYITLAR
7Ç7NDEORANI

47.745.820.433,70

49,79

885.426.320,44

0,92

GEL7R/KURUMLARVERG7S7KAYBI

30.454.608.986,40

31,76

KDVKAYBI
SOSYALYARDIMLARDAN
KAYNAKLIG7DERKISMINDAK7
ARTIb

15.996.334.241,16

16,68

821.714.080,00

0,86

KAYBINÇEb7D7
PR7MKAYBI
DAMGAVERG7S7KAYBI

NETKAYIP
95.903.904.061,70
Kaynak:TarafmzdanhazrlanmƔtr.

100,00

Bütçe üzerindeki bu önemli yük kayt dƔlktan
kaynaklanmaktadr. Mali kaybn yaklaƔk yüzde 50’si prim kaybdr.
Onu yüzde 22,8 lik oranla ticari kazancn gizlenmesinden kaynakl
kurumlarvegelirvergisikayplarizlemektedir.
Yukarda belirtilen ve sosyal yardmlar dƔnda esasnda bütçe
geliriolankalemlerdeneldeedilengelirlerileeldeedilemeyengelirler
aƔaŒdakitablodakarƔlaƔtrlmaktadr.


187

TabloͲ61 Kayt DƔ 7stihdam Kaynakl Kayplarn Elde Edilen
GelirlerleKyaslanmas

BÜTÇEGEL7R7
ÇEb7TLER7

2009MaliYl
SonundaElde
EdilenGelirMiktar

Elde
KaytDƔ7stihdam Edilemeyen
NedeniyleElde
GelirinElde
EdilemeyenGelir EdilenGelire
Miktar
Oran

PR7MLER
PR7M7ND7R7M7
SONRASIPR7MLER
ÜCRETLERDEN
KES7LENGEL7R
VERG7S7

54.579.182.000,00

47.745.820.433,70

87,48

54.579.182.000,00

41.084.567.264,70

75,28

20.998.239.256,64

17.342.911.862,64

82,59

DAMGAVERG7S7
GEL7R/KURUMLAR
VERG7S7
BEYANADAYANAN
KDV

1.029.207.432,00

885.426.320,44

86,03

20.920.326.000,00

13.111.697.123,76

62,67

19.872.996.000,00

15.996.334.241,16

80,49

TOPLAM
117.399.950.688,64
PR7M7ND7R7M7
SONRASITOPLAM 117.399.950.688,64
Kaynak:TarafmzdanhazrlanmƔtr.

95.082.189.981,70

80,99

88.420.936.812,70

75,32

61 numaral tabloda görüldüŒü üzere, kayt dƔ istihdam
nedeniyleeldeedilemeyenprimgelirieldeedilenprimgelirininyüzde
87’sidir. Tahsil edilen gelir ve kurumlar vergisinin yüzde 70’inin
üzerindekibirvergikaytdƔistihdamnedeniyletoplanamamaktadr.
ToplamdakaytdƔistihdamilgilendirengelirçeƔitlerininyüzde75’i
oranndabirgelirbütçeyegirmedenyokolmaktadr.Sözkonusutablo
hazrlanrken, tarmda çalƔan ve vergi mükellefi olmayanlar, kendi
hesabna çalƔanlar ve asgari geçim indirimi dikkate alnmƔtr.
Tahakkuk eden ancak tahsil edilmeyen prim ve vergiler ise dikkate
alnmamƔtr.
ÇeƔitli yönlerden incelenen kayt dƔ istihdam, neden olduŒu
malikayplardandolaydevletinçokuzunyllardrgelirkaybnaneden
olmaktadr. Bu gelir kayb alternatif maliyetleri çok yüksek kamu
borçlanmas ile faiz ödemek suretiyle ikame edilmiƔtir ve edilmeye
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devamedilmektedir.Hazineninborçstoku2010ylocakayitibariyle
450 milyar TL.ye yaklaƔmƔtr. 2007 mali yl sonunda borç
stokumuzun333milyarTLolduŒudikkatealndŒndaikiyldaoluƔan
stokfazlasdatehlikeçanlarnnçaldŒnnbirgöstergesidir.244
Bu bölümde sadece kayt dƔ istihdam ele alnmƔtr. Kayt dƔ
ekonomi ile birlikte düƔünüldüŒünde karƔmza çok daha büyük mali
kayplar
çkacaktr.
Artk
siyasetçilerin,
bürokratlarn,
akademisyenlerin ve tüm halkmzn kayt dƔ istihdam ve kayt dƔ
ekonomi konusunda büyük bir kararllkla harekete geçmesi
gerekmektedir.


244

 T.C. BaƔbakanlk Hazine MüsteƔarlŒ,Kamu Borç Yönetimi Raporu, (EriƔim)
http://www.hazine.gov.tr/irj/go/km/docs/documents/Hazine
yüzde
20Web/Arastirma yüzde 20Yayin/Syüzdec3yüzdebcreliyüzde20Yayyüzdec4
yüzde b1nlar/Kamu yüzde 20Bor yüzde c3 yüzde a7 yüzde 20Yonetimi yüzde
20Raporu/Kamu_Borc_Yonetimi_Raporu_Subat_2010.pdf,1Mart2010.
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ÜÇÜNCÜBÖLÜM
KAYITDIbI7ST7HDAMINNEDENOLDU)UMAL7KAYIPLARVE
BÜTÇEÜZER7NDEK7ETK7LER77LE7LG7L7SORUNLARVEÇÖZÜM
ÖNER7LER7

I.KAYITDIbI7ST7HDAMKONUSUNDAKARbILAbILANSORUNLAR

A. 7stihdam Maliyetlerinin Yüksek Olmasndan Kaynaklanan
Sorunlar

Devletin,sosyalpolitikauygulamalarn,çalƔtrlankiƔisaysesas
alnarak, iƔletmeler üzerine yönelik politikalarla gerçekleƔtirme
eŒiliminde olmas, primleri bir istihdam vergisine dönüƔtürmüƔtür.
GümrükbirliŒinegiriƔveartanuluslararasrekabetortamndaprimin
maliyetleriTürküreticilerininrekabetgüçlerinibelirleyenunsurlardan
birihalinegelmiƔtir.245
Kayt dƔ istihdamn en önemli nedenlerinden birisi, istihdam
üzerindeki mali yüklerin çok yüksek olmasdr. Türk sosyal güvenlik
sistemiyüksekoranlprimlerleçalƔanbirsistemdir.ÜlkemizdeiƔçinin
eline geçen net ücrete yakn bir tutar sigorta primi, gelir vergisi ve
damga vergisi olarak ilgili kamu kurumlarna ödenmektedir.
7stihdamn maliyetinin yüksek olmasnn bir nedeni, prim oranlarnn
yüksekolmas,diŒernedeniiseücrettenkesilenvergiorannnyüksek
olmasdr.7ƔverenlerücrettenkesilenvergiveprimyükleriniçokaŒr
bulmakta ve bu yükten kaçnmaktadr. 7Ɣçilerde bu aŒr vergi ve
sigorta yükünün bir ksmnn net ücretlerine ilave edilmesi
durumundakaytdƔndakalmaytercihedebilmektedir.
Ülkemizde sosyal güvenlik kurumlarna kesilen prim oranlar
dünyaortalamasnnoldukçaüzerindedir.
245

 Yusuf Alper, 4447 Sayl Kanun ve Sosyal Güvenlik Sisteminin Finansman
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Ülkemizde çalƔan her 100 iƔçinin 99'u, iƔverenle ‘‘net ücret’’
üzerinden anlaƔmakta ve tüm prim ve vergi kesintileri iƔverence
üstlenilip, net ücretten brüt ücrete hesaplama yoluna gidilmektedir.
KüçükveortaölçekliiƔletmelerdeise,çalƔanlarnyaklaƔkyüzde55’i
‘‘asgari ücret üzerinden’’ bordroda gösterilip aradaki ücret fark ise
açktanödenmektedir.246

B.7ƔletmeÖlçeŒindenveYapsndanKaynaklananSorunlar

Türkiye’de sanayi kesiminde 200.000 dolayndaki küçük ve orta
ölçekliiƔletmenintoplamiƔletmesaysnnyüzde99’unuoluƔturduŒu
ve toplam istihdamn yüzde 56’sn saŒladŒ tahmin edilmektedir.247
ButüriƔletmeleriçinöngörülebilecekçokfazlabirfinansmanmodeli
sözkonusudeŒildir.BunedenleküçükiƔletmelervergi,sigortaprimi,
maaƔ gibi yükümlülüklerden kaçnarak finansman saŒlamaya
çalƔmaktadrlar. Küçük iƔletmeler vergi, sosyal güvenlik, belediye,
çevre, rekabet mevzuatlarnn öngördüŒü yükümlülüklerini yerine
getirebilmek için zaman ve para harcamak zorundadr. Bu durum,
birçoŒu aile iƔletmesi Ɣeklinde örgütlenmiƔ olan iƔletmeleri kayt
dƔnayöneltmektedir.
Küçük ölçekli firmalarda geri teknolojik donanm ve verimsizlik,
istihdam üzerindeki aŒr vergi yükü ile birleƔince kayt dƔlk bir
bakmazorunluhalegelmektedir.
Küçük iƔletmelerde kayt dƔlŒa neden olan bir diŒer önemli
nedenderekabetgüçlüŒüdür.KüreselleƔme,korumaszbirdƔticaret,
ekonomik krizler, talebin daralmas, özelleƔtirme ve iƔsizlik gibi
nedenlerle iƔletmeler arasnda kyasya bir rekabet yaƔanmaya
baƔlamƔtr. Fiyatlarn ve satƔlarn hzla düƔtüŒü ürün ve sektörlerde
maliyetlerin de düƔürülmesi iƔletmenin hayatn devam
246

bükrüKzlot,“AsgariÜcrettenYüzde80KesintiÇokFazla”,HürriyetGazetesi,
05Aralk2002.
247
Alkin,a.g.e.,s.1

191

ettirebilmesinin koƔuludur. Özellikle ülkeye ithal olarak giren uzak
doŒu menƔeili ucuz ürünler karƔsnda marka oluƔturamamƔ
sektörlerin rekabet edebilmek için hzla kayt dƔna yöneldikleri
görülmektedir.
Ülkemizde son yllarda iƔletmelerde kurumsal yönetiƔim ilkeleri
doŒrultusunda kurumsallaƔmann saŒlanmas ve bu yolla finansman
temininin kolaylaƔmasn özendirici uygulamalarn geliƔtirilmesine
karƔn
iƔletmelerde
kurumsallaƔma
saŒlanamamƔtr.
KurumsallaƔmannolmamaskaytdƔndakalmayartrmaktadr.
Rekabetteenönemliikietkenmarkavemalnkalitesidir.Kalite
yönetimi iƔletmede emek ve zaman tasarrufu saŒlarken, gelen
taleplere karƔ iƔletme daha da esnek olmaktadr. Marka
oluƔturamayan ve rekabette geri kalan iƔletmeler ayakta kalabilmek
adnaskçakaytdƔnayönelmektedir.248

C.DenetimSistemininEtkinsizliŒindenKaynaklananSorunlar

Kayt dƔ istihdamn denetimi, genel olarak SGK müfettiƔleri ve
SGK kontrol memurlar, iƔ müfettiƔleri ve Maliye BakanlŒ denetim
elemanlarnca yürütülmektedir. 7Ɣverenlerin, yapmƔ olduklar
iƔlemlerin ve faaliyet dönemlerine ait iƔlemlerinin etkin bir Ɣekilde
denetlenememesi kayt dƔ ekonomik faaliyetlerin artmasna neden
olmaktadr. Aslnda ülkemizde tüm alanlarda önemli bir denetim
sorunubulunmaktadr.
Denetim faaliyetlerinden beklenen verimin alnabilmesi için,
denetim faaliyetleri ile uŒraƔanlarn kayt dƔ konusunda uzman
olmas, yeterli ve anlaml veriye elektronik ortamda ulaƔabilmesi,
denetim altyapsn oluƔturan mevzuatn oluƔturulmas ve
denetimlerinskaralklarlayaplmasgerekmektedir.
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BelirtilenƔekildeyürütülmeyen,denetimlerciddiyealnmayacak,
kayt dƔ faaliyetlerin üstü örtülecek ve bir sonraki yln kayt dƔ
büyüklüklerinekatkdabulunulacaktr.249
ÜlkemizdegenelolarakdenetimelemanyetersizliŒimevcuttur.
ÖzelliklekaytdƔekonomivekaytdƔistihdamalanlarndadenetim
faaliyeti gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu ve Maliye BakanlŒna ait
teftiƔ ve denetim elemanlarnn eksikliŒi kayt dƔ sektörün
geliƔmesindebüyükroloynamaktadr.
Sigortasz iƔçi çalƔtrmann önlenmesi, sigortal iƔçilerin gerçek
ücretvegünsaylarnntamolarakKurumabildirilipbildirilmediŒinin
denetlenebilmesi için denetim eleman açŒnn kapatlmas gerekir.
Böylece kaçak iƔçi çalƔtrlmas ve prim kaybnn önlenmesi
saŒlanmaldr.250
BunakaytdƔistihdamönlemekonusundaçokönemlibiryetki
olan asgari iƔçilik uygulamasnn kaldrlmas, iƔçinin çalƔmasn
saptamada her türlü ispat ve delil sistemini kullanamamas gibi
hususlarda eklendiŒinde, kayt dƔ istihdamla mücadelenin sadece
ƔekliolarakyapldŒnsöyleyebiliriz.251

D. Kamu Kurumlar Arasndaki Koordinasyon ve 7ƔbirliŒi
OlmamasndanKaynaklananSorunlar

Ülkemizde kamu kurumlarnn her birinde ciddi ve kayt dƔlŒ
engelleyebilecek anlaml veriler bulunmakla birlikte her kamu
kurumunun ayr sistemler kullanmas, kullanlan bilgi sistemlerinin
birbiri ile iliƔkisiz olmas nedeniyle, bu konuda bir takm çalƔmalar
yaplmasna karƔlk hala kamu kurumlar arasnda ciddi bir
koordinasyonsuzluk söz konusudur. ÖrneŒin SGK müfettiƔi olan bir
kiƔinin kayt dƔlk incelemesi srasnda, kiƔilerin tüm bankaclk
249
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iƔlemlerinin TC kimlik numaras ile sorgulanarak kayt dƔlŒa iliƔkin
bazraporlarçkarmas,teknikolarakmümkünolduŒuhalde,iƔbirliŒi
eksikliŒinedeniyle,uygulamadamümkündeŒildir.
Özellikle SGK’ya bildirilen iƔçi says ile Maliye BakanlŒna
bildirilen iƔçi saylar arasnda büyük bir farkllk olmas, meslek
odalarnakaytlolankiƔilerdenbirçoŒununSGK’datescilliiƔyerlerinin
olmamas, mükerrer saŒlk hizmetlerinden yararlanma v.s. durumlar
bukoordinasyoneksikliŒindenkaynaklanmaktadr.

E.7ƔsizlikOrannnYüksekOlmasndanKaynaklananSorunlar

Türkiye’nin iƔsizlik sorununun temelinde, tarm toplumu
niteliŒinin az da olsa aŒrlŒnn sürmesi, hzla artan genç nüfusa
istihdam olanaklarnn saŒlanamamas gibi temel nedenler
yatmaktadr. Bu da Türkiye’de iƔsizliŒin yapsal bir özellik taƔmas
sonucunu doŒurmaktadr.252 BaƔta sanayi sektöründe olmak üzere
yatrm miktarnda sürekliliŒin saŒlanamamas, tarm kesimindeki
iƔgücü fazlasnn tarm dƔndaki sektörler tarafndan yeterli ölçüde
istihdamedilememesiilesonuçlanmaktadr.Tarmnekonomiiçindeki
aŒrlŒ sanayileƔme ve kalknma sürecindeki ilerlemelere baŒl
olarakazalmaktadr.
Kayt dƔ istihdamn çok önemli bir nedeni iƔsizliktir. 7Ɣsizlik;
çalƔmayarzuedenlerleveçalƔmayahazrolanlarla(iƔgücü)halenbir
iƔte çalƔanlar (istihdam) arasndaki fark olarak tanmlanr. 7ƔsizliŒin
çokolduŒuülkelerde,iƔverenlerçalƔanlarkaytaltnaalmadaisteksiz
olmaktaiƔçileriseiƔsizlikkorkusuilehaklarnarayamamaktadr.
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F.SosyalGüvenlikHizmetlerindekiStandartlardanKaynaklanan
Sorunlar

ÇalƔanlarödedikleriprimlerkarƔlŒndakalitelihizmetbeklerler.
Sosyal güvenlik hizmetlerinin yavaƔ iƔlemesi, önemli bürokratik
engeller, çalƔanlarn mevzuata hakim olamamas, sunulan saŒlk
hizmetlerinden memnuniyetsizlik, aylk baŒlama ve diŒer taleplerin
uzun sürede karƔlanabilmesi gibi nedenler sigortallar ve iƔverenleri
açsndanyaknmalarayolaçmaktadr.
SGK’nn yardmlar konusunda en çok saŒlk hizmetlerinin
yetersizliŒi ve kalitesizliŒi ile ksmi olarak ücretli olmasndan
yaknlmaktadr. Kurum hizmetlerinden hoƔnutsuzluk beraberinde
kaytdƔçalƔmaydagetirebilecektir.BudurumdasigortaliƔverenle
anlaƔma yoluna giderek, çalƔmalarn tamamen veya ksmen kayt
dƔnda brakacak ve iƔverenden Kuruma kendisi için ödeyeceŒi prim
tutarnücretineeklemesiniisteyecektir.253

G.KaytDƔndaKalmayÖdüllendirenSosyalYardmveSosyal
HizmetProgramlarndanKaynaklananSorunlar

TürkiyeCumhuriyetiDevletisosyalbirhukukdevletidir.Anayasa;
kiƔinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet
ilkeleriyle baŒdaƔmayacak surette snrlayan siyasal, ekonomik ve
sosyal engelleri kaldrmaya, insann maddi ve manevi varlŒnn
geliƔmesi için gerekli Ɣartlar hazrlamaya çalƔmay Devletin temel
amaçvegörevleriarasndasaymƔtr.
Sosyal hukuk devleti, güçsüzleri güçlüler karƔsnda koruyarak
gerçek eƔitliŒi yani sosyal adaleti ve toplumsal dengeyi saŒlamakla
yükümlü devlet demektir. ÇaŒdaƔ devlet anlayƔ, sosyal hukuk
devletinin, tüm kurumlaryla Anayasa’nn özüne ve ruhuna uygun
biçimde kurulmasn gerekli klar. Hukuk devletinin amaç edindiŒi
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kiƔinin korunmas, toplumda sosyal güvenliŒin ve sosyal adaletin
saŒlanmasyoluylagerçekleƔtirilebilir.
Sosyal güvenlik, sosyal hukuk devleti içerisinde yer alan ve bu
ilkeyioluƔturantemelkavramlardanbirisidir.Sosyalgüvenlikhukuku
alannda oluƔturulacak tüm kurallarn, bu kavrama uygun olmas
zorunludur.
Anayasa’nn,CumhuriyetinnitelikleriarasndayerverdiŒisosyal
hukuk devletinin dayanaklarndan birini oluƔturan sosyal güvenlik
kavramnniçerdiŒitemelesasveilkeleriuyarncatoplumdayoksulve
muhtaç insanlara Devletçe yardm edilerek onlara insan onuruna
yaraƔr asgari yaƔam düzeyi saŒlanmas, böylece, sosyal adaletin ve
sosyaldevletilkeleriningerçekleƔmesineelveriƔliortamnyaratlmas
gerekir. Bu baŒlamda anayasamza göre, sosyal yardm
uygulamalarnn, sosyal yardmlar düzenleyen bir kanunla, sosyal
güvenlik Ɣemsiyesi altnda tek elden etkin bir Ɣekilde sürdürülmesi
gerekmektedir.
Mevcutsosyalyardmvesosyalhizmetprogramlar,yoksullukla
mücadele etmemek gibi birçok baƔka sorunlarnn yan sra kayt
dƔnda kalmay teƔvik etmekte ve önemli oranlarda kayt dƔ
istihdama neden olmaktadr. Etkin olmayan ve saŒlkl kontrol
mekanizmalarkurulmadanaynkiƔiyebirçokkurumvekuruluƔeliyle
mükerrersosyalyardmvesosyalhizmetsunulmaktadr.Buyardmve
hizmetlerin birçoŒunda ön Ɣart olarak sosyal güvenlik kurumlarna
kaytl olmamak aranmaktadr. Sosyal yardm ve hizmetten
yararlanmak isteyen kimseler çalƔtklar halde kayt dƔnda kalmay
tercihetmektedirler.

H. Cezalardaki EƔitsizlikler ve Cezalarn Caydrclk Etkisinin
DüƔükOlmasndanKaynaklananSorunlar

KaçakiƔçiçalƔtrmaileilgilicezalarcaydrclktanuzaktr.Çünkü
bunlargenelolarakparacezalarndanibarettir.
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Bir sigortalnn çalƔtrldŒ apartman kapclŒ iƔyeri ile 30
sigortal çalƔtrlan bir fabrika iƔyerinde yaplan denetimde
apartmandaki bir kapc ile diŒer iƔyerinde çalƔanlardan 10’unun
sigortasz çalƔtrldŒnn tespit edilse, bir aya iliƔkin aylk prim ve
hizmet belgesinin verilmemiƔ olmas nedeniyle apartman iƔyerine
aylk asgari ücretin 2 kat tutarnda idari para cezas verildiŒi halde,
bunun 10 kat kadar sigortasz iƔçi çalƔtran fabrika iƔyerine de ayn
miktar ceza uygulanmaktadr.254 GörüldüŒü gibi çok iƔçi çalƔtran ve
çok kayt dƔ istihdama neden olan iƔyeri ile bir kaçak iƔçi çalƔtran
iƔyerine ayn ceza uygulanmakta bu da kayt dƔn artran bir etki
yaratmaktadr.Birçokcezatutarsabittir.KaytdƔiƔçiçalƔtrlmann
neden olduŒu sigorta primi kaçaŒ tutar,255 suçun tekerrürü v.b.
hususlardikkatealnarakcezadabiraŒrlaƔtrmayagidilmemiƔtir.
Gerçek usulde vergiye tabi vergi mükellefleri, yanlarnda ücretli
olarak çalƔtrdklar kimselere yapacaklar ücret ödemelerini
düzenlemiƔ olduklar ücret bordrolar araclŒyla belgelemektedirler.
Bordroda yer alan bilgilerden hareketle tutulmas zorunlu defterlere
gerekli kaytlar yaplr. Ayda net 1.500 TL ücret ödemesi yaplan
çalƔann ücretinin bordroda ve kaytlarda net 800 TL hatta asgari
ücret olarak gösterilmesi son derece yaygndr. Bu iƔlemin
gerçekleƔtirilmesi, birçok alanda yaptrm gerektirmektedir. ÇalƔana
yaplan ücret ödemesi ile bordroda yer alan ücrete iliƔkin bilgilerin
farkl olmas hali, kaçakçlk kapsamnda deŒerlendirilmektedir.
Yanltc bordro düzenlenmesinin 'kaçakçlk' kapsamnda yer almas
kayt dƔ istihdam teƔvik etmektedir. Kayt dƔ iƔçi istihdam
edildiŒinin tespit edilmesi sonucunda iƔverene uygulanabilecek
yaptrmlar idari para cezas olarak düzenlenmiƔ durumdadr. Oysa
çalƔana ödenen ücretin bordroda gerçek durumdan farkl
gösterilmesi, ceza yarglamasn gerektiren bir suç oluƔturmaktadr.
Bunun yaptrm ise 'on sekiz aydan üç yla kadar' hapis cezasn
254
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gerektirmektedir. Dolaysyla böyle bir olaslk karƔsnda genellikle
çalƔanlarn(enazndanbazlarnn)kaytdƔistihdamedilmesitercih
edilmektedir.256

7.AŒrBürokrasidenKaynaklananSorunlar

Türkiye’de iƔyeri açma ve iƔçi çalƔtrma ile ilgili bürokratik
iƔlemlersaycaçokfazladr.birketlerinkurulmasndaiƔlemlerinsayca
çokluŒu ve karƔklŒ iƔletme kurulduktan sonra da e.devlet
uygulamalarnnyeterinceyaygnlaƔmamasnedeniyleaylkperiyodik
uygulamalar büyük zaman ve emek gerektirmektedir. ÇeƔitli
kanunlarda deŒiƔiklik yapan 4884 sayl Kanunla, bürokratik iƔlemleri
azaltan baz iyileƔtirmeler yaplmƔ olmasna karƔn gerek iƔletme
kurulmasnda gerekse iƔlemlerin yürütülmesinde farkl kamu
kurumlarna baƔvurmak ve izin almak gerekmektedir. Ayrca daha
büyük sorun kamu kurumlarnda bu izin süreçleri çok uzun
zamanlardatamamlanabilmektedir.

J.ÇalƔanlarnBilgiveBilinçEksikliŒindenKaynaklananSorunlar

Kayt dƔ çalƔmada en önemli etkenlerden biri de çalƔanlarn
eŒitim düzeyinin ve sosyal güvenlik konusundaki bilinç seviyesinin
düƔüklüŒüdür.
Sosyalgüvenlik,gelirineolursaolsun,kiƔilerebelirlisosyalriskler
karƔsnda ekonomik güvence saŒlama görevine sahip kurum ve
kuruluƔlar topluluŒudur. Ancak toplumumuzda ekonomik Ɣartlarn
zorluŒu sebebiyle kiƔiler günü kurtarma yolunu seçip, orta ve uzun
vadede karƔlaƔacaklar sorunlara karƔ önlem almama yoluna
gitmektedirler.
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EŒitim ve bilinç seviyesinin düƔüklüŒü, kiƔilerin kamu kurum ve
kuruluƔlar karƔsnda hak ve ödevlerini bilememelerinden
kaynaklanan sorunlara yol açmakta ve kayt dƔnda çalƔmay
artrmaktadr.

K.EmeklilikYaƔndanKaynaklananSorunlar

Kayt dƔ istihdam konusunda, ülkemizde hem erken
emeklilikten kaynakl sorunlar hem de geç emeklilikten kaynakl
sorunlar bir arada yaƔanmaktadr. Genç yaƔta emekli olunan ülkeler
arasnda yer almaktayz. Genç yaƔta emekli olanlar yeniden
çalƔmakta ancak sosyal güvenlik haklarn elde ettikleri için kayt
dƔndakalmaytercihetmektedirler.GeçyaƔtaemekliolmannkayt
dƔ istihdama nasl sebep olduŒu sorusu ele alndŒnda, uzun yllar
genç yaƔta emekli olunabilen ülkemizde emeklilik yaƔnn
yükseltilmesi ile birlikte, basn yayn kuruluƔlarnda skça telaffuz
edildiŒi üzere, “mezarda emeklilik” kavram (7nternette tarandŒnda
135.000 kez mezarda emeklilik kaydna rastlanmaktadr.257) bilinç
altnayerleƔtirilmiƔveemeklilikhakkndanyararlanamayacaŒnyada
çokazyararlanacaŒndüƔünençalƔanlardakaytdƔnayönelmesöz
konusuolmuƔtur.

L.AsgariÜcretBelirlenmesindenKaynaklananSorunlar

Uygulamada kaytl olarak çalƔanlarn yüzde 44,6’s asgari
ücretle çalƔmaktadr. Asgari ücret son derece gerekli bir uygulama
olmasna karƔn iƔgücü arznn talebe göre çok yüksek olmas
nedeniyle, yani asgari ücretin altnda çalƔmay kabul edecek bir
toplum kesiminin bulunmas nedeniyle kayt dƔ istihdama neden
257
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olmaktadr. Bu sistemde asgari ücret düzeyini artrmak çalƔan
kesimin büyük bir çoŒunluŒuna bir fayda saŒlamamaktadr. Çünkü,
onlarn bir ksm zaten asgari ücretin üzerinde ücret almaktadr.
AsgariücretinartmasiƔverenlerinücretdƔmaliyetleriniartracaktr.
Asgari ücrette radikal artƔlar kayt dƔ istihdam çok ciddi Ɣekilde
artracaktr.

M.Asgari7ƔçilikUygulamasndanKaynaklananSorunlar

Asgari iƔçilik uygulamas, ihale konusu iƔlerle inƔaat iƔlerinde
belirlibirorandaiƔçilikbildirimindebulunulmasdurumundaherhangi
bir ihbar ve yaknmaolmamashalinde iliƔiksizlik belgesiverilmesine
yönelik idari bir iƔlemdir. Sigortasz iƔçi çalƔtrma (iƔçi saysnn) ile
prime esas kazancn (ücretin) ve prim ödeme gün saysnn noksan
gösterilmesi hallerinde daha etkin bir denetimin gerçekleƔtirilmesi
amacyla, SGK müfettiƔlerine baz koƔullarda ve baz yöntemleri
kullanarak bir iƔin yürütülmesi için gerekli olan sigortal saysn,
çalƔma süresini (prim ödeme gün saysn) ve en az iƔçilik miktarn
saptamayetkisitannmƔtr.
Sigorta müfettiƔi, iƔin yürütülmesi için gerekli olan en az iƔçilik
miktarnn tespitini yaparken; yaplan iƔin niteliŒi, bünyesinde
kullanlan teknoloji, iƔyerinin büyüklüŒü, benzer iƔletmelerde
çalƔtrlaniƔçisays,ilgilimeslekveyakamukuruluƔlarnngörüƔünün
alnmasgibiunsurlardikkatealacaktr.
SondereceönemlibumüesseseninuygulamasdahikaytdƔlŒa
neden olmaktadr. böyle ki; asgari iƔçilik hesaplamas sonucunda
tespit edilen eksik iƔçilikte eksik bildirilen primler bir gerçek kiƔiyle
iliƔkilendirilmemekte ve SGK tarafndan prim geliri olarak deŒil de
diŒergelirlerolarakkaydedilmektedir.GerçekkiƔiiliƔkisikurulmayan
asgari iƔçilikte tespit edilen eksik bildirim geçmiƔle iliƔkilendirilmekte
dahasonrakiyllardagerçekkiƔilerinbildirilmesinizorlamamaktadr.
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N. Tam Gün Yasas Gibi KiƔileri Kayt DƔnda Kalmaya
YönlendirenYasalDüzenlemelerdenKaynaklananSorunlar

Özellikle kamu sektöründe çalƔanlar için, personel yasalarnda
baƔka iƔlerde çalƔmay yasaklayan çok sayda düzenlemeler söz
konusudur. ÖrneŒin kamu sektöründe çalƔan hekimlerin özel
hastanelerde veya kendi muayenehanelerinde çalƔmalarna önemli
engellemeler getirilmiƔtir. DiŒer hizmet snflarnda da benzer
yasaklar öteden beri bulunmaktadr. Bu tür yasaklar fiilen çalƔan
ikinci bir iƔ yapan birçok kamu görevlisinin kayt dƔnda kalmasna
sebebiyetvermektedir.
ÖrneŒin, muayenehanesi olan doktor, en fazla bir hastanede
çalƔabilecektir.Budurumdaolanbazdoktorlar,diŒerhastanelerde,
kayt dƔ olarak görev, örneŒin ameliyat yapabilecektir. Kayt dƔ
ekonomi özellikle kayt dƔ istihdam, Türkiye’nin en önemli
sorunlarndanbirisidir.
Kayt dƔlk önlenmeye çalƔlrken, sadece saŒlk hizmetleri
yönüylebaklp,maliveekonomikboyutugözardedilenyenisaŒlk
sistemin, kayt dƔlk üzerindeki tahribatlar tahmin edilenin de
ötesindeolabilecektir.258

O. Sosyal Güvenlik Destek Primi Uygulamasndan Kaynakl
Sorunlar

Ülkemizde çeƔitli nedenlerle, bir sosyal güvenlik kuruluƔundan
emekli aylŒ alanlar ya bir iƔveren yannda iƔçi olarak, ya da Ɣirket
ortaklŒ, ticarî kazanç veya serbest meslek kazanc dolaysyla vergi
mükellefiyetinin devam ettirilmesi suretiyle çalƔmalarn
sürdürmektedir. Bu kiƔilerin iƔverenleri ve kendileri, belirlenen
oranlardasosyalgüvenlikdestekprimleriödemeksuretiyleçalƔmaya
258

 bükrü Kzlot, “SaŒlk Reformu KaytdƔlŒ Körükleyecek”, Hürriyet Gazetesi,
29Mart2008.
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devam edebilirler. Ancak sosyal güvenlik haklarnn tamamn elde
etmiƔ olan bu kiƔiler, önemli ilave imkanlar sunmayan söz konusu
primiödemekistememektevekaytdƔnayönelmektedir.

Ö.KdemTazminatÖdenmesindenKaynaklananSorunlar

OECDülkeleriiçindeTürkiyeenyüksekkdemtazminatödeyen
ülkeleriniçindeyeralmaktadr.OECDülkeleriarasndaABD,Almanya,
Belçika, Hollanda, 7sveç, Norveç ve 7zlanda’da zorunlu kdem
tazminat uygulamas bulunmazken kdem tazminatn uygulayan
ülkeler içinde Türkiye 20 yllk çalƔana verilecek kdem tazminat
bakmndan 20 ayla Güney Kore ve Portekiz’le beraber baƔ
çekmektedir. OECD ortalamas ise sadece 7,5 aydr.259 Yüksek kdem
tazminatyüküiƔverenlerikaytdƔnayöneltmektedir.

P. Ülkemizde Bir Ortak Veri Taban KurulmamƔ Olmasndan
KaynaklananSorunlar

Ülkemizde hala, tüm kamu sektörü bilgi sistemlerindeki verileri
kavrayan bir ortak veri taban kurulmamƔtr. Kayt dƔ ekonomi ve
kayt dƔ istihdama engel olabilmek için kamu kurumlarnn
eƔgüdümlü olarak ortak bir veri tabanna bilgilerini girmelerinin
zorunlu olmas, bu veri tabannn kullanm kriterleri ile raporlama
kriterlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Böyle bir veri tabannn
bulunmadŒn bilen mükellefler yakalanmamaktan emin bir Ɣekilde
kaytdƔnayönelmektedir.


259

(EriƔim)
http://wbln0018.worldbank.org/HDNet/HDDocs.nsf/vtlw/062db78e68878f5a852
56dcd00609edb/$FILE/Holzmannyüzde20Iyeryüzde20Vodopivec.pdf,s.36Ͳ42,
12Ocak2010
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II.KAYITDIbI7ST7HDAMIÖNLEMEYEYÖNEL7KSTRATEJ7LER

Önümüzdekidönemlerde,sürdürülebilirbüyümeninsaŒlanmas,
yerliveyabancsermayeyatrmlarnnartrlmas,kaytdƔistihdam
potansiyeli çok yüksek olan tarm sektörünün küçülmesi, kayt dƔ
çalƔma potansiyeli daha düƔük olan ücretli istihdama yönelmenin
kayt dƔ istihdamn seviyesini düƔürmesi beklenirken iƔsizlik
oranlarnn yükselerek kayt dƔ istihdam üzerinde bask yaratmas,
küreselleƔmenin ve bilgi teknolojilerinin çalƔma hayat içindeki
aŒrlŒnn giderek artmasyla firmalarn maliyetlerini düƔürmeye
zorlayarakveaͲtipikistihdamƔekillerininyaygnlaƔmasntetikleyerek
kaytdƔistihdamseviyesininyükselmeriskiniartrmaktadr.260
Yine toplumun tüm kesimlerini ilgilendirdiŒi gibi iƔgücü
piyasasn da yakndan ilgilendiren sosyal güvenlik reformu, etkin
iƔleyen sosyal yardm aŒnn kurulmasn hedefleyen dördüncü
bileƔeni dƔndaki bileƔenleri 2006 ylnda yasalaƔarak 2008 yl ekim
ayndanitibarendeyürürlüŒegirmiƔtir.KuƔkusuz,sözkonusureform
kayt dƔ istihdam yakndan ilgilendiren unsurlar da içermektedir.
Reformda kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, sosyal güvenlik
sisteminde norm ve standart birliŒinin saŒlanmas, kamu kurumlar
arasndaki iƔbirliŒinin artrlmas, kayt dƔ ekonomi ve kayt dƔ
istihdamlailgiligeliƔtirilenprojelerveeylemplanlargibiuygulamalar
kayt dƔ istihdam seviyesini düƔürecek etkilere sahip iken özellikle
tarmda çalƔan BaŒͲKur sigortallar ile süreksiz çalƔan diŒer
sigortallarnprimmiktarnnartrlmas,sosyalgüvenlikdestekprimi
uygulamas yine iyi denetlenemediŒi takdirde saŒlk güvencesi
kapsamnngeniƔletilmesikaytdƔistihdamseviyesiniartrmariskini
barndrmaktadr.


260

Sarca,a.g.e.,s.111.
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A. KaytDƔ7stihdamAzaltmaPotansiyeliOlanFrsatlar

1ͲFiyat7stikrarnnveSürdürülebilirBüyümeninSaŒlanmas

Kayt dƔ ekonominin ve kayt dƔ istihdamn en temel
nedenlerinden biri ekonomiyi ve iƔletmeleri belirsizlik içine iten
istikrarsz büyümeler, ekonomik krizler ve yüksek enflasyondur.
Ekonomide fiyat istikrarnn saŒlanmas, büyümenin kalc hale
getirilmesiyleiƔletmeleruzunvadeliplanlaryapabilecek,iƔletmelerin
ve çalƔanlarn kar ve gelirleri enflasyon altnda ezilmeyecektir.
Sürdürülebilir büyümenin saŒlanmasyla yüksek vergi ve prim
oranlarnn indirilmesi ve çalƔma hayatna yönelik hizmetlerin
artrlmas, aktif iƔgücü programlarnn ve kayt dƔ çalƔma ile
baŒlantl olan sosyal yardm programlarnn geniƔletilmesi gündeme
gelecektir.

2ͲTarmSektörününKüçülmesi

Türkiye’de ve diŒer ülkelerde en yüksek kayt dƔ çalƔmaya
tarmsektöründerastlanmaktadr.Ülkemizdetarmsektöründekihzl
çözülme kayt dƔ istihdam azaltacaktr. Ancak, her ne kadar tarm
sektörünün küçülmesiyle kayt dƔ istihdamda bir azalma meydana
gelecekse de eŒitim seviyesi, iƔgücü verimliliŒi gibi hususlar dikkate
alndŒndatarmdankopaniƔgücününtarmdƔsektörlerdekaytdƔ
istihdamveiƔsizliküzerindebaskyaratmaskaçnlmazdr.

3Ͳ7ƔHayatndaKurumsallaƔmannArtmas

Ücretli çalƔanlarn toplam istihdam içindeki orann artmas,
kendihesabnaçalƔanlarnveücretsizaileiƔçilerininistihdamiçindeki
paynn azalmas kurumsallaƔmann arttran bir göstergesidir. Ücretli
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çalƔanlarn, kendi hesabna çalƔanlar ve ücretsiz aile iƔçilerine göre
daha az kayt dƔ çalƔacaklar dikkate alndŒnda kurumsallaƔma ile
beraberkaytdƔistihdamoranazalacaktr.

4ͲEŒitimSeviyesininYükselmesi

7Ɣgücünün eŒitim seviyesinin yükselmesiyle beraber kayt dƔ
istihdam oranlar azalmaktadr. Türkiye’de okullaƔma orannn
yükselmesi ve eŒitim süresinin uzamasyla beraber daha nitelikli
iƔgücünün kayt dƔ çalƔma riski azalmaktadr. Ancak, iƔgücüne
yönelikmeslekiveteknikeŒitimlereaŒrlkverilmesi,iƔgücüniteliŒiile
iƔ uyumsuzluŒunu en aza indirecek politikalar uygulanmas hem
iƔsizlikhemdekaytdƔistihdamnönlenmesiaçsndangereklidir.261

5ͲEmeklilikYaƔnnYükselmesi

Türkiye’de erken yaƔta emekli olan birçok kiƔi emeklilik sonras
kayt dƔ çalƔmaya devam etmektedir. 1999 ylnda yaplan
düzenlemelerle, emeklilik yaƔ kademeli olarak artrlmƔtr. Emeklilik
yaƔnnartmasylakaytlistihdamorandaartacaktr.Ancakemeklilik
yaƔnn artmasyla kayt dƔ istihdamn artmasna yol açacak
geliƔmeler konusunda da önlemler alnmaldr. Emeklilik yaƔnn
yükselmesi ile beraber çalƔma süresinin artmas ilerleyen dönemde
iƔgücü talebini olumsuz etkileyerek iƔgücü arz fazlalŒna ve iƔsizlik
orannn yükselmesine neden olabilecek, bu da kayt dƔ istihdam
artrabilecektir.AyrcaçokuzunyllarsonrasndaemekliolabileceŒini
düƔünençalƔanlarpsikolojiknedenlerlekaytdƔnayönelebilecektir.


261

Sarca,a.g.e.,s.121.
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B. KaytDƔ7stihdamArtrmaPotansiyeliOlanTehditler

1Ͳ7ƔsizlikOrannnYükselmesi

BilindiŒi üzere iƔgücü talebinin iƔgücü arzn karƔlayamadŒ
ekonomilerdeiƔsizlikriskiylekarƔlaƔanbireyleriƔsizkalmamakyada
düƔük de olsa bir gelir elde edebilmek amacyla kayt dƔ istihdama
yönelebilmektedir. Türkiye’de çalƔabilir nüfus oranndaki hzl artƔ,
özellikle kadnlarda çok düƔük olan iƔgücüne katlma orannn eŒitim
ve bilinç seviyesinin yükselmesine baŒl olarak artacak olmas, tarm
sektöründe verimliliŒe dayal olarak istihdamn azalmas tarm dƔ
sektörlerde iƔgücü arznda önemli artƔlar beraberinde getirecektir.
7nsanlar daha uzun süre çalƔmaya sevk edenemeklilik sistemindeki
deŒiƔiklikler ise iƔgücü talebini kstlayacaktr. Sonuçta, Türk
ekonomisinde yeterli sayda iƔ imkan yaratlamadŒ takdirde iƔsizlik
ve gizli iƔsizlik orannn yükselmesi, bunun da kayt dƔ istihdam
üzerindebaskyaratmaskaçnlmazdr.

2ͲKüreselRekabetinHzKazanmas

Küresel rekabetle birlikte firmalarn maliyetlerini düƔürmeye
çalƔtŒ,iƔgücüpiyasasnnesnekleƔtiŒi,üretimzincirininparçalandŒ,
iƔgücünde enformelleƔmenin arttŒ, fason ya da taƔeron üretimin
arttŒgörülmektedir.7lerleyendönemdeticarisnrlamalarndahada
azalmas ile beraber küresel rekabette öne geçmek için firmalar
maliyetlerini daha da düƔürmek zorunda kalacak, aͲtipik istihdam
biçimleriartacaktr.262


262

Sarca,a.g.e.,s.126.
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3ͲSosyalYardmSistemininKurulmamas

Sosyal güvenlik reformunun 4. ayaŒ olan sosyal yardm
sisteminin reforma tabi tutulmas ve mükerrer yardmlarn
engellenmesinden gerçekten hak sahibi olan vatandaƔlara yardm
yaplmasnakadarbirdizireformungerçekleƔtirilmesiötelendiŒinden
sosyal yardm almak için vatandaƔlar kayt dƔnda kalmak
isteyeceklerdir.

C.KaytDƔ7stihdamnÖnlenmesineYönelikStratejiler

Ülkemizde kayt dƔ istihdamn özelliklerine bakldŒnda kayt
dƔ istihdamn yapsal bir sorun olduŒu, içi içe geçmiƔ çok sayda
nedenedayandŒvebunedenlerinbirbirinietkilediŒivebuyönüyle
kaytdƔistihdamnsadecedenetimyadayaptrmlarnartrlmasile
çözümlenemeyeceŒi görülmektedir. Türkiye’de kayt dƔ istihdamla
mücadeleiçintoplumuntümkesimlerininiçindeyeralacaŒkapsaml
birstratejigerekmektedir.
Bu konuda çok önemli diŒer bir husus da kayt dƔ istihdam ile
mücadele stratejisinin, istihdam yaratma stratejisi ile uyumlu olmas
gerektiŒidir.Türkiye’de iƔsizliŒinönemliboyutlardaolduŒuveönceki
bölümdedebelirtildiŒiüzereilerleyendönemdeistihdamsorununun
daha önemli hale geleceŒi dikkate alndŒnda istihdam olumsuz
etkileyecekstratejilerinkaytdƔistihdamilemücadeledeçokfaydal
olmayacaŒbilinmelidir.
Türkiye’dekaytdƔçalƔmaileiƔsizliŒingeçiƔkenliŒininçokfazla
olduŒu ve gençler, kadnlar, yoksullar gibi kesimlerde yaygnlŒ
dikkatealndŒndakaytdƔçalƔmailemücadeledesadeceyaptrm
vedenetimlerebaƔvurulmasistihdamedilenkiƔisaysndaazalmaya
nedenolacaktr.263

263

Sarca,a.g.e.,s.130.
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Kayt dƔ istihdamla mücadelede AB üyesi ülkelerin
deneyimlerine bakldŒnda, hem kaytl sektöre giriƔin özendirildiŒi
hem de kayt dƔ çalƔmay azaltan denetim ve cezai yaptrmlara
aŒrlk verildiŒi görülmektedir. Bunun yan sra kaytl çalƔmann
faydalar ve kayt dƔ çalƔmann zararlarn anlatan eŒitim ve
kampanyalarla kiƔilerin kayt dƔ çalƔmayla ilgili olumlu tutum ve
davranƔlarnn deŒiƔtirilmesi de kayt dƔ istihdamla mücadelede
uygulanangenelbiryöntemdir.
AB üyesi ülkelerin deneyimlerinden de yola çkarak Türkiye’de
uygulanmas gereken stratejinin unsurlarn 5 baƔlkta toplamak
mümkündür. Genel stratejinin temel unsurlar; reel sektörün
güçlendirilmesi, kaytl çalƔmaya zorlama, kiƔilerin tutum ve
davranƔlarnn deŒiƔtirilmesi, yoksulluk ve iƔsizlikle mücadele ve
sosyalyardmsistemininkurulmasolaraktanmlanabilir.





dͲKaytlSistemdekilere
YönelikHak
dͲSosyalDiyalogunSaŒlanmas
SuiistimallerinÖnlenmesi




eͲMikroSosyalSigorta
Programlarnn
Uygulanmas

fͲMevzuatn
GeliƔtirilmesi

dͲ7Ɣletmelerin
Güçlendirilmesi







Kaynak:BubölümdeyeralandipnotlardabelirtilenkaynaklardanyararlanmaksuretiyletarafmzdanhazrlanmƔtr.











cͲKamuKurumlar
Arasndaki
Koordinasyonun
Artrlmas

cͲ7ƔgücüPiyasasnn
EsnekleƔtirilmesi

cͲToplumdaOluƔanAfve
YaplandrmaBeklentilerinin
OrtadanKaldrlmas

bͲOrtakVeriTabannn
Kurulmas

bͲKamuyaDuyulanGüvensizliŒin
bͲCezalarn
bͲ7ƔsizlikveYoksullukla
veKamuHizmetlerineDuyulan
CaydrclŒnnArtrlmas
Mücadele
MemnuniyetsizliŒinAzaltlmas

aͲ7yi7ƔleyenBirSosyal
YardmProgramnn
OluƔturulmas

5ͲSosyalYardm
SistemininKurulmas

bͲBürokrasinin
AzaltlmasveKarar
AlmaSüreçlerinin
Hzlandrlmas

aͲEŒitimveBilinçSeviyesinin
Yükseltilmesi,Ücretsiz
DanƔmanlkVerilmesi

4ͲYoksullukve7Ɣsizlikle
Mücadele
aͲAktif7stihdam
Politikalarve7lk7Ɣe
BaƔlarkenVerilecek
TeƔvikler

aͲDenetimSisteminin
Revizyonunun
SaŒlanmas

3ͲKiƔilerinTutumve
DavranƔlarnnDeŒiƔtirilmesi

TabloͲ62KaytDƔ7stihdamnÖnlenmesineYönelikStratejiler

2ͲKaytlÇalƔmaya
Zorlama

aͲMaliveYasal
Yükümlülüklerin
Azaltlmas

1ͲReelSektörün
Güçlendirilmesi
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1Ͳ ReelSektörünGüçlendirilmesi

Türkiye’dekaytdƔistihdamnnedenleriarasndaidari,malive
yasal yükümlülüklerin yüksekliŒi, bürokratik formalitelerin fazlallŒ
ve karar alma sürecinin uzunluŒu, iƔgücü piyasasndaki katlklar,
rekabetgücünündüƔüklüŒü,iƔletmelerinfinansmansorunlarönemli
yeriƔgaletmektedir.Busorunlardamesafekaydedilmesidurumunda
kaytlsektörlermaliyöndendahagüçlühalegelebilecekvekaytdƔ
istihdamtalebindeazalmayanedenolacaktr.

a.MaliveYasalYükümlülüklerinAzaltlmas

Ülkemiz vergi ve sosyal güvenlik primlerinden kaynakl yükler
açsndan OECD ülkeleri arasnda en üst srada yer almaktadr. Vergi
veprimlerinyüksekliŒi,kaytdƔiƔgücüarzvetalebiniartrmaktadr.
KiƔiler, daha fazla net ücret almak amacyla kayt dƔ çalƔmaya raz
olurken iƔverenler de iƔgücü maliyetini azaltmak için kayt dƔ
istihdamayönelebilmektedirler.
Vergi ya da prim oranlarnn düƔürülmesiyle beraber kayt dƔ
iƔgücü arz ve talebinin azalmas beklenmektedir. Ancak, Türkiye’de
sözkonusuvergiveprimoranlarnndüƔürülebilmesininönündekien
önemliengelbütçevesosyalgüvenlikaçklardr.
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TabloͲ63SGKToplamGelirveGiderleri

Giderler

ArtƔ
Oran
(yüzde)

Açk


Gelirlerin
Giderleri
KarƔlama
Oran
(yüzde)

Yllar


Gelirler

ArtƔ
Oran
(yüzde)

2000

8.575.831

Ͳ

10.987.036

Ͳ

Ͳ2.411.206

78,1yüzde

2001

13.360.579

55,8

17.830.745

62,3

Ͳ4.470.166

74,9yüzde

2002

20.018.189

49,8

27.982.464

56,9

Ͳ7.964.275

71,5yüzde

2003

27.916.539

39,5

41.336.077

47,7

Ͳ13.419.538

67,5yüzde

2004

34.689.248

24,3

50.621.622

22,5

Ͳ15.932.374

68,5yüzde

2005

41.249.438

18,9

59.941.373

18,4

Ͳ18.691.935

68,8yüzde

2006

53.830.886

30,5

71.867.475

19,9

Ͳ18.036.589

74,9yüzde

2007

56.874.830

5,7

81.915.401

14,0

Ͳ25.040.571

69,4yüzde

2008

67.257.484

18,3

93.159.462

13,7

Ͳ25.901.978

72,2yüzde

76.876.878

14,3

105.579.533

13,3

Ͳ28.702.655

72,8yüzde

2009

Kaynak:(EriƔim)
http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9
CP0os_gASͲ
PAAE8TIwMLi1BDA6MwF28fT08fA393M6B8JLK8m4e5gZGxYaiRq4uxoYG7EUm63
d09XYG6vUKdDJ2CDZ2DDQjo9vPIz03VL8gNjSh3VFQEAAwkb8A!/dl2/d1/L2dJQSE
vUUt3QS9ZQnB3LzZfUDkzUVBJNDIwODhVMTAyVkRLTElJTDBPRzY!/, 20 bubat
2010.

63 numaral tabloda görüldüŒü üzere, son yllarda sosyal
güvenliksistemindesüreklibiraçklagelirleringiderlerikarƔlamadŒ
bir sistemde çalƔlmƔtr. Bu tablo sosyal güvenlik primlerinin
indirilmesininönündeönemlibirengelteƔkiletmektedir.
Kayt dƔ istihdamn azaltlmas için iƔletmeler ve çalƔanlar
üzerindekisigortaprimyüküvevergiyükübaƔtaolmaküzere,kdem
tazminat yükü, sosyal güvenlik destek primi yükü, iƔsizlik sigortas
primi yükü, asgari ücretten kaynakl yükler ve yasalardan kaynakl
diŒer yükümlülüklerde fayda maliyet analizi yaplmak suretiyle baz

211

kolaylklar saŒlanabilir ve saŒlanan kolaylklar kayt dƔ istihdam
azaltabilir.
7Ɣletmelerinüretimmaliyetleriniartrangirdilerüzerindekiyasal
yükümlülüklerin tedricen azaltlmas iƔletme yapsn güçlendirerek
kayt dƔ istihdam azaltabilecektir. KDV oranlar, ruhsat ve harç
miktarlarnnazaltlmas,enerjifiyatlarnndüƔürülmesibukapsamda
deŒerlendirilebilir. Bu baŒlamda, idari ve mali yükümlülüklerin
azaltlmasileilgiliortavadedeuygulanabilecekdiŒerbirseçenekde
kaytdƔistihdamnciddiyapsalsorunolduŒuinƔaat,turizm,otelcilik
gibi emek yoŒun sektörlerde hem kaytl çalƔmay özendirecek hem
de istihdam yaratacak vergi indirimi, prim indirimi, vergi kredisi,
düƔük maliyetli finansman olanaklar gibi teƔvik mekanizmalarnn
oluƔturulmasdr.
Uygulamada kaytl olarak çalƔanlarn yüzde 44,6’s asgari
ücretle çalƔmaktadr. Asgari ücret son derece gerekli bir uygulama
olmasna karƔn iƔgücü arznn talebe göre çok yüksek olmas
nedeniyle yani asgari ücretin altnda çalƔmay kabul edecek bir
toplum kesiminin bulunmas nedeniyle kayt dƔ istihdama neden
olmaktadr.
Ülkemizde çeƔitli nedenlerle, bir sosyal güvenlik kuruluƔundan
emekli aylŒ alanlar ya bir iƔveren yannda iƔçi olarak, ya da Ɣirket
ortaklŒ, ticarî kazanç veya serbest meslek kazanc dolaysyla vergi
mükellefiyetinin devam ettirilmesi suretiyle çalƔmalarn
sürdürmektedir. Bu kiƔilerin iƔverenleri ve kendileri belirlenen
oranlardasosyalgüvenlikdestekprimleriödemeksuretiyleçalƔmaya
devam edebilirler. Ancak sosyal güvenlik haklarnn tamamn elde
etmiƔ olan bu kiƔiler, önemli ilave imkanlar sunmayan söz konusu
primi ödemek istememekte ve kayt dƔna yönelmektedir. Bu
nedenleülkemizeözgügençyaƔtaemekliolupçalƔanlarkaytaltna
almak için sosyal güvenlik destek primlerinin düƔürülmesi
gerekmektedir.
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b. Bürokrasinin Azaltlmas ve Karar Alma Süreçlerinin
Hzlandrlmas

Türkiye’de iƔyeri açma ve iƔçi çalƔtrma ile ilgili bürokratik
iƔlemlersaycaçokfazladr.birketlerinkurulmasndaiƔlemlerinsayca
çokluŒu ve karƔklŒ iƔletme kurulduktan sonra da eͲdevlet
uygulamalarnnyeterinceyaygnlaƔmamasnedeniyleaylkperiyodik
uygulamalar büyük zaman ve emek gerektirmektedir. ÇeƔitli
kanunlarda deŒiƔiklik yapan 4884 sayl Kanunla bürokratik iƔlemleri
azaltan baz iyileƔtirmeler yaplmƔ olmasna karƔn gerek iƔletme
kurulmasnda gerekse iƔlemlerin yürütülmesinde farkl kamu
kurumlarna baƔvurmak ve izin almak gerekmektedir. Bürokratik
formalitelerin azaltlmas ve karar alma süreçlerinin hzlandrlmas
kaytl çalƔmay özendirecektir. Bu aƔamada tüm iƔlemlerin tek bir
merkezdenvetekbirformlayaplmasnnsaŒlanmasnönerebiliriz.
Bu konuda ikinci bir sorunda, bürokratik süreçler azaltlsa dahi
kamukurumvekuruluƔlarnnçalƔmaprensiplerindenkaynaklolarak
iƔler çok uzun zamanlarda tamamlanabilmektedir. Bunun
engellenmesi içinde kamuda performansa dayal sistemlerin
geliƔtirilmesigerekmektedir.
Ayrca, ticaret ve çalƔma hayatna iliƔkin ihtilaflarda etkin
iƔleyecek, hzl karar alabilecek hukuki mekanizmalarn olmas
iƔletmeleri ve çalƔanlar kayt altna almada etkili olacaktr. Bundan
dolay baƔta ticaret hukuku olmak üzere çalƔma hayatna iliƔkin
mevzuatlarn basitleƔtirilmesi, günün koƔullarna uygun hale
getirilmesi,hukukiihtilaflarlailgilenenmahkemelerinaltyapveinsan
kaynaklarnn güçlendirilerek hzl karar almalarnn saŒlanmas
gerekmektedir.
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c.7ƔgücüPiyasasnnEsnekleƔtirilmesi

7Ɣe alma, iƔçi çalƔtrma, iƔten çkarma ve diŒer düzenlemelerde
OECDülkeleriiçindeenkatmevzuatasahipülkelerinbaƔndaTürkiye
gelmektedir. 7Ɣgücü piyasasnn daha da esnekleƔtirilmesi hem
istihdamyaratlmashemdekaytdƔistihdamnönlenmesiaçsndan
önemlidir.

d.7ƔletmelerinGüçlendirilmesi

Kayt dƔ istihdamn iƔletmeden kaynakl nedenleri arasnda,
küçük iƔletmelerin yaygnlŒ, iƔletmelerin rekabet gücünün
düƔüklüŒü,kurumsallaƔamama,markaoluƔturamamavefasonüretim
gibinedenlerbulunmaktadr.Bunedenlerinortadankaldrlmaskayt
dƔistihdamazaltacaktr.
Fiyatlarn ve satƔlarn hzla düƔtüŒü ürün ve sektörlerde
maliyetlerin de düƔürülmesi iƔletmenin hayatn devam
ettirebilmesinin koƔuludur. Özellikle ülkeye ithal olarak giren uzak
doŒu menƔeili ucuz ürünler karƔsnda marka oluƔturamamƔ
sektörlerin rekabet edebilmek için hzla kayt dƔna yöneldikleri
görülmektedir.
7Ɣletmelerin rekabet gücünün artrlmas, kayt dƔ ekonomi ve
kaytdƔistihdamayöneliktalebiazaltacaktr.Önümüzdekidönemde
küreselleƔmenin giderek arttŒ bir ortamda rekabet gücünün
artrlmasolmazsaolmazkoƔullarnnbaƔndagelmektedir.Rekabette
diŒerülkelerinçokgerisindekalmak,kaytdƔiƔgücüneyönelikarzve
talebi artracaktr. Bundan dolay orta ve uzun vadede Türkiye’nin
rekabet gücünün artrlmas için gerekli reformlarn yaplmas
Ɣarttr.264

264

Sarca,a.g.e.,s.136.

214

Üretim maliyetlerinin düƔürülmesi, iƔgücü verimliliŒini artracak
eŒitimlerin ve nitelik edindirme hizmetlerinin yaygnlaƔmas, bilgi,
teknoloji ve ArͲGe yatrmlarna aŒrlk verilmesi, yenilikçilik ve
yaratclŒn geliƔtirilmesi, çalƔma hayatnn esnekleƔtirilmesi,
giriƔimciliŒin ve firmalarnn desteklenmesi, teknolojik ve ekonomik
alt yapnn güçlendirilmesi yoluyla ülkenin ve iƔletmelerin rekabet
gücünün artrlmas, kayt dƔ ekonomi ve kayt dƔ istihdamla
mücadeledeönemlistratejilerinbaƔndagelmektedir.265
Rekabetteenönemliikietkenmarkavemalnkalitesidir.Kalite
yönetimi iƔletmede emek ve zaman tasarrufu saŒlarken, gelen
taleplere karƔ iƔletme daha da esnek olmaktadr. Marka
oluƔturamayan ve rekabette geri kalan iƔletmeler ayakta kalabilmek
adnaskçakaytdƔna yönelmektedir. Bunedenlekaytlistihdamn
teƔvikiaçsndaniƔletmelererekabetavantajsaŒlayacakmarkalaƔma
vekurumsallaƔmakonusundadesteksaŒlanmaldr.

2ͲKaytlÇalƔmayaZorlama

7ƔletmeyadaçalƔanlarnkaytdƔçalƔmaolanaklarnnenaza
indirilmesi, denetim ve cezalarla kayt dƔ çalƔmann caydrlmas,
kayt dƔ çalƔanlarn kaytl çalƔanlara yönelik haklar suiistimal
etmesinin önlenmesi gibi tedbirlerle kiƔi ya da iƔletmeler kaytl
çalƔmayazorlanmaldr.

a.DenetimSistemininRevizyonununSaŒlanmas

Sosyalgüvenliksistemininciddiaçklarvermesininenönemliiki
nedeni sosyal güvenlik sisteminin kapsamnn geniƔletilememesi ve
kaytdƔlŒnyaygnolmasdr.

265

 CoƔkun Can Aktan, Rekabet Gücü ve Türkiye, T7SK Yaynlar, Yayn no: 255,
2004,s.158.
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KaytdƔçalƔanistihdameden,yabanckaçakiƔçiçalƔtranlara
yönelikyaptrmvedenetimlerinyetersizolmasiƔletmelerikaytdƔ
çalƔmaya özendirebilmektedir. Türkiye’de yaplan denetimlerin
sayca çok az olduŒu görülmektedir. Kayt dƔ istihdamn
engellenmesi için yaptrmlar aŒrlaƔtrlmal ve denetimler
artrlmaldr. Denetimlerde tüm kamu kurum ve kuruluƔlar
koordinasyon içinde hareket etmelidir. Kayt dƔ çalƔmann
yoŒunlaƔtŒinƔaat,toptanveperakendeticaret,turizmsektörlerinde,
sektöreldenetimlereaŒrlkverilmelidir.
SGK’ya verilen bilgilerde sigortallar ve özellikle iƔverenlerin
beyanlar esas alnmakta, bu beyana baŒl bilgiler sistemde kayt
altnaalnmaktadr.Nitekim,ülkemizdesosyalgüvenliksistemininen
önemli sorunlar arasnda yer alan sigortasz iƔçi çalƔtrma ve prim
gelirlerinin artrlmasnda yaƔanan güçlükler, etkin bir denetim
mekanizmasnn
oluƔturulamamasndan
kaynaklanmaktadr.
DenetimdeetkinliksaŒlanmadŒsürecede,sistemeyönelikenköklü
reformlarn dahi amacna ulaƔmas olanakl olamayacaktr.266 Bu
tespit doŒrultusunda, sosyal güvenlik sisteminin idari organizasyonu
ile ilgili olarak yaplacak kapsaml deŒiƔikliklerden biri de etkin bir
denetimmekanizmasnn oluƔturulmasteƔkil etmektedir. Bu açdan,
mevzuatnn
özellikle
iƔverenler
tarafndan
uygulanp
uygulanmadŒnn gözetim ve denetimi; sigortallar kadar, sistemin
iƔlerliŒini saŒlamakla yükümlü SGK yönünden de önem taƔr. Bu
amaçla da, denetim elemanlar istihdam edilmektedir. Kayt dƔ
istihdamn denetimi, genel olarak SGK müfettiƔleri ve SGK kontrol
memurlar,iƔmüfettiƔleriveMaliyeBakanlŒdenetimelemanlarnca
yürütülmektedir. 7Ɣverenlerin, yapmƔ olduklar iƔlemlerin ve faaliyet
dönemlerineaitiƔlemlerininetkinbirƔekildedenetlenememesikayt
dƔekonomikfaaliyetlerinartmasnanedenolmaktadr.
Vergi denetim elemanlar, çalƔanlarn sigortallk bildirimlerini
de denetlemeli, gelir idaresine ve SGK’ya bildirilen ücretlerin
266

 Ali Güzel, “Sigorta TeftiƔ Kurulu BaƔkanlŒ 7Ɣlevsiz Klnmamaldr”, Sosyal
GüvenlikDünyasDergisi,2001,s.35.
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kontrolünü yapmaldr. Denetim srasnda çapraz kontrollerin
yaplabilmesi için çalƔan ya da iƔletmelerin kamu kurumlarndaki
bilgiler ortak veri taban içinde tutulmaldr. Ülkemizde genel olarak
denetim eleman yetersizliŒi mevcuttur. Özellikle kayt dƔ ekonomi
ve kayt dƔ istihdam alanlarnda denetim faaliyeti gösteren SGK ve
Maliye BakanlŒna ait teftiƔ ve denetim elemanlarnn eksikliŒi kayt
dƔ sektörün geliƔmesinde büyük rol oynamaktadr. Denetim
elemanlarnn says artrlmal, ayrca denetim kapasitesini artran
önlemleralnmaldr.
Denetim faaliyetlerinden beklenen verimin alnabilmesi için
yaplmas gereken bir diŒer hususta, denetim faaliyetleri ile
uŒraƔanlarn kayt dƔ konusunda uzman olmas, yeterli ve anlaml
veriyeelektronikortamdaulaƔabilmesi,denetimaltyapsnoluƔturan
mevzuatnoluƔturulmasvedenetimlerinskaralklarlayaplmasdr.
Ayrca, yabanc kaçak iƔçilik ve çocuk iƔçiliŒi konusunda
denetimler artrlmal, yabanc kaçak iƔçi çalƔtrmada srar eden
iƔverenler için para cezasnn yannda hapis cezas da getirilmelidir.
Ayrca kayt dƔ çalƔan istihdam eden, yabanc kaçak iƔçi çalƔtran
iƔletmelerin ilgili kamu kurumlarna bildirilmesi için etkin iƔleyen bir
ihbarhattnnkurulmasdenetimlerdeetkinliŒiartracaktr.
Sigortasz iƔçi çalƔtrma ile primeesas kazancn ve prim ödeme
günsaysnnnoksangösterilmesihallerindedahaetkinbirdenetimin
gerçekleƔtirilmesiamacyla,SGKmüfettiƔlerinebiriƔinyürütümüiçin
gerekliolansigortalsaysn,çalƔmasüresiniveenaziƔçilikmiktarn
saptama yetkisi tannmƔtr. MüfettiƔler, iƔin yürütümü için gerekli
olan en az iƔçilik miktarnn tespitini yaparken; yaplan iƔin niteliŒi,
bünyesinde kullanlan teknoloji, iƔyerinin büyüklüŒü, benzer
iƔletmelerde çalƔtrlan iƔçi says, ilgili meslek veya kamu
kuruluƔlarnngörüƔününalnmasgibiunsurlardikkatealmaktadr.
SondereceönemlibumüesseseninuygulamasdahikaytdƔlŒa
nedenolmaktadr.böylekiasgariiƔçilikhesaplamassonucundatespit
edilen eksik iƔçilikte eksik bildirilen primler bir gerçek kiƔiyle
iliƔkilendirilmemekte ve SGK tarafndan prim geliri olarak deŒil de
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diŒergelirlerolarakkaydedilmektedir.GerçekkiƔiiliƔkisikurulmayan
asgari iƔçilikte tespit edilen eksik bildirim geçmiƔle iliƔkilendirilmekte
daha sonraki yllarda gerçek kiƔilerin bildirilmesini zorlamamaktadr.
Bu nedenle tespit edilen noksan bildirimlerin gerçek kiƔilerle
iliƔkilendirilerek denetim sonrasnda da prim geliri elde edilecek bir
denetimsistemininkurulmasgerekmektedir.
KaytdƔistihdamlamücadeleedendenetimbirimleriarasndaki
iƔbirliŒi ve koordinasyon ve bilgi akƔkanlŒnn saŒlanmas gerekir.
ÇünkübiriƔyeribiryliçerisinde3Ͳ5defadenetlenebildiŒihaldebaƔka
bir iƔyeri 10 yl içerisinde hiç denetlenememektedir. Denetimde
mükerrerlikcaydrclktanziyadealƔkanlkyapmaktadr.267

b.CezalarnCaydrclŒnnArtrlmas

Kaçak sigortal çalƔtrma, iƔyeri tescil ettirmeme, bildirge ve
bordrolar yasal süresi içerisinde SGK’ya vermeme suçlarnda
iƔletmenin büyüklüŒü, nevi, çalƔan iƔçi says, fiilin tekerrürü gibi
hususlar göz önünde bulundurulmakszn yasada belirtilen idari para
cezalarnnuygulanacaŒbelirtilmiƔtir.
Türkiye’de, "kayt dƔ iƔçi çalƔtranlar, Ɣu kadar ceza öderler"
ƔeklindebirdüzenlemeyaplmamƔtr.Sigortaprimbildirgeleriileilgili
idari para cezalar vardr. ÖrneŒin, "Sigortal iƔe giriƔ bildirgesinin
yasal süresi içinde kuruma verilmemesi (her bir sigortal için), asgari
ücretin brüt tutar kadar idari para cezasn gerektiriyor". Sigortasz
iƔçi tespit edildiŒinde ise “bunun cezas Ɣu kadar TL" denilemiyor.
Bunun yerine "sigortal iƔe giriƔ bildirgesi verilmedi" diye idari para
cezaskesilebiliyor.Hepsiokadar!268
KaçakiƔçiçalƔtrmaileilgilicezalarcaydrclktanuzaktr.Çünkü
bunlar para cezalarndan ibaret olup yabanc kaçak iƔçi çalƔtrmann
267

Süngü,a.g.e.,s.153.
 bükrü Kzlot, “KaytdƔ 7Ɣçi ÇalƔtrmann Cezas Yok”, Hürriyet Gazetesi, 7
bubat2008.
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tekrarlanmasnda olduŒu gibi belli bir sure iƔyeri kapatma cezas
getirilmemiƔtir. Bir sigortalnn çalƔtrldŒ apartman kapclŒ iƔyeri
ile 30 sigortal çalƔtrlan bir fabrika iƔyerinde yaplan denetimde
apartmandaki bir kapc ile diŒer iƔyerinde çalƔanlardan 10’unun
sigortasz çalƔtrldŒnn tespit edilse, bir aya iliƔkin aylk prim ve
hizmet belgesinin verilmemiƔ olmas nedeniyle apartman iƔyerine
aylk asgari ücretin 2 kat tutarnda idari para cezas verildiŒi halde,
bunun 10 kat kadar sigortasz iƔçi çalƔtran fabrika iƔyerine de ayn
miktarcezauygulanmaktadr.GörüldüŒügibiçokiƔçiçalƔtranveçok
kayt dƔ istihdama neden olan iƔyeri ile bir kaçak iƔçi çalƔtran
iƔyerine ayn ceza uygulanmakta bu da kayt dƔn artran bir etki
yaratmaktadr. Birçok ceza tutar sabittir. Kayt dƔ iƔçi çalƔtrmann
neden olduŒu sigorta primi kaçaŒ tutar,269 suçun tekerrürü v.b.
hususlar dikkate alnarak cezada bir aŒrlaƔtrmaya gidilmemiƔtir.
Kayt dƔ istihdamn azaltlmas için cezalarn caydrc etkisinin
güçlendirilmesigerekmektedir.

c.KamuKurumlarArasndakiKoordinasyonunArtrlmas

Ülkemizde kamu kurumlarnn her birinde ciddi ve kayt dƔlŒ
engelleyebilecek anlaml veriler bulunmakla birlikte her kamu
kurumunun ayr sistemler kullanmas, kullanlan bilgi sistemlerinin
birbiri ile konuƔmuyor olmas, nedeniyle kayt dƔ istihdamla etkin
mücadele edilememektedir. ÖrneŒin SGK müfettiƔi olan bir kiƔinin
kayt dƔlk incelemesi srasnda, kiƔilerin tüm bankaclk iƔlemlerinin
TC kimlik numaras ile sorgulanarak kayt dƔlŒa iliƔkin baz raporlar
çkarmas, teknik olarak mümkün olduŒu halde, iƔbirliŒi eksikliŒi
nedeniylebumümkünolamamaktadr.ÖzellikleSGK’yabildirileniƔçi
says ile Maliye BakanlŒna bildirilen iƔçi saylar arasnda büyük bir
farkllk olmas, meslek odalarna kaytl olan kiƔilerden birçoŒunun
SGK’da tescilli iƔyerlerinin olmamas, mükerrersaŒlk hizmetlerinden
269
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yararlanma v.s. durumlar
kaynaklanmaktadr.

bu

koordinasyon

eksikliŒinden

Denetimlerin maliyetli oluƔu ve herkesi denetlemenin mümkün
olmadŒ dikkate alndŒnda çalƔan ve iƔletmelerin bilgilerinin kamu
kurumlararasndasürekliolarakpaylaƔlmasveçaprazkontroletabi
tutulmas kayt dƔ istihdamn önlenmesi açsndan çok önemlidir.
Ayrca devletin tek bir tahsil dairesi olarak vergi dairelerinin
görevlendirilmesiveprimtahsilâtnnvergidairesinceyaplmasdaha
yerinde olacaktr. Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, ABD, Arjantin,
7ngiltere,Norveç,7sveç,7talya,7rlanda,Estonya,Arnavutluk,Letonya,
Hrvatistan, Macaristan, Bulgaristan, Romanya, Rusya, Slovakya,
Slovenya ve KaradaŒ’da sosyal sigorta primleri vergi dairelerince
toplanmaktadr.270

d.KaytlSistemeYönelikHakveSuistimallerinÖnlenmesi

Kayt dƔ çalƔanlarn sklkla kullandŒ yeƔil kart gibi sosyal
yardmsistemleri, yinezorunlusigortallkyerinetercihedilenisteŒe
baŒlsigortallktanyararlanmakoƔullar,çokiyibelirlenmeli,bunlara
yönelikdenetimveyaptrmlarartrlmaldr.
7steŒe baŒl sigortallk ya da mikro sosyal güvenlik
uygulamalarnda kapsam geniƔ tutulmamal, diŒer alanlardan bu
alanlarausulsüzkaymalarönlenmelidir.
Ölüm aylŒ geliri aldŒndan dolay, kayt dƔ çalƔanlarla
mücadele için bunlar daha sk denetlenmeli, usulsüzlükle ilgili
yaptrmlarartrlmaldr.
7steŒe baŒl sigortal olmann Ɣartlarnn kolay olmas,
yükümlülüklerinin az olmas nedeniyle cazip imkanlar sunmaktadr.
Ancak bu sistem kayt dƔ çalƔmay teƔvik etmektedir ve gözden
geçirilmelidir.
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e.MikroSosyalSigortaProgramlarnnUygulanmas

Mevcut mevzuatmzda zorunlu sigortaclk kapsamnda
bulunmayan ev iƔlerinde çalƔanlar, vergi mükellefiyeti olmayan
iƔportaclar, geçici iƔlerde çalƔanlar gibi çalƔanlara yönelik mikro
sosyal sigorta programlarnn uygulanmas bu kesimlerin kayt altna
alnmasnayardmcolacaktr.
BukapsamdahanehalklarnneviƔleri,çocukbakclŒvebenzeri
iƔleri yapanlar sosyal güvenlik kurumlarndan alacaklar servis fiƔi
karƔsnda evlerinde çalƔtrmalar, çalƔanlarn bu fiƔleri sürekli
çalƔtklar firmalara vermesi, firmalarn da aldklar  fiƔi ilgili sosyal
güvenlik kurumuna daha yüksek bedel karƔlŒnda iade etmesine
dayanan bu uygulama ile hem istihdamn artrlmas hem de bu
alandakikaytdƔistihdamnazaltlmasmümkünolacaktr.
Yine düƔük nitelikli ve düƔük ücretli iƔlerde geçici çalƔanlar ile
tarmsaliƔlerdeçalƔpgelirdüzeyiçokdüƔükolanlariçinprimödeme
gün saysnn az, prim orannn düƔük olduŒu ve asgari bir emeklilik
gelirini garanti eden sosyal sigorta programlar uygulanabilir. Ancak,
mikro sosyal sigorta programlar uygulanrken kapsam çok iyi
belirlenmeli, bu programlarn suiistimali, diŒer sigorta
programlarndan bu programlara yönelik olas geçiƔler önlenmeli,
usulsüzkullanmlarayönelikskyaptrmlaruygulanmaldr.
Sosyal güvenlik kurumlar kiƔilerin sosyal güvenlik imkan ve
ihtiyaçlarnanlayabilip,onlarayeniözelprogramlargeliƔtirmelidir.271

f.MevzuatnGeliƔtirilmesi

KaytdƔistihdamlamücadeledeenönemlisorunlardanbiriside
kiƔilerin istediŒi halde sosyal güvenlik, vergi ya da diŒer idari
271
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mevzuatlardan kaynaklanan nedenlerle kayt içine girememeleridir.
ÖzelliklekamusektöründeçalƔanlariçin,personelyasalarndabaƔka
iƔlerdeçalƔmayyasaklayançoksaydadüzenlemelersözkonusudur.
ÖrneŒin,kamusektöründeçalƔanhekimlerinözelhastanelerdeveya
kendi muayenehanelerinde çalƔmalarna önemli engellemeler
getirilmiƔtir.DiŒerhizmetsnflarndadabenzeryasaklarötedenberi
bulunmaktadr. Bu tür yasaklar fiilen ikinci bir iƔ yapan birçok kamu
görevlisininkaytdƔndakalmasnasebebiyetvermektedir.

3ͲKiƔilerinTutumveDavranƔlarnnDeŒiƔtirilmesi

KiƔilerinkaytlçalƔmaylailgiliolumsuztutumvedavranƔlarnn
deŒiƔtirilmesi kayt dƔ istihdamla mücadelede uzun vadede sonuç
alnacak etkili politikalardan birisidir. Bu kapsamda çalƔanlarn ve
iƔverenlerin kaytl çalƔma konusunda bilinçlendirilmesi, kamu
hizmetlerinin kalitesinin artrlmas, kamuya duyulan güvensizliŒin
azaltlmasgerekmektedir.

a.EŒitimveBilinçSeviyesininYükseltilmesi

KaytdƔçalƔmadaenönemlietkenlerdenbirideçalƔanlarnve
iƔverenlerin eŒitim düzeyinin ve sosyal güvenlik konusundaki bilinç
seviyesinindüƔüklüŒüdür.
EŒitim ve bilinç seviyesinin düƔüklüŒü, kiƔilerin kamu kurum ve
kuruluƔlar karƔsnda hak ve ödevlerini bilememelerinden
kaynaklanan sorunlara yol açmakta ve kayt dƔnda çalƔmay
artrmaktadr.
ÇalƔanlarn ve iƔverenlerin kaytl çalƔma konusunda devaml
olarak bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Kaytl çalƔmann toplum ve
bireye olan faydalarn, kayt dƔ çalƔmann zararlarn, kayt dƔ
çalƔma sonucunda karƔlaƔlacak müeyyideleri anlatan reklam ve
yaynlaryaplmal,broƔürlerdaŒtlmalveeŒitimlerverilmelidir.Yine
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bu konu ile ilgili olarak çalƔanlara ve iƔverenlere danƔmanlk ve
rehberlikhizmetisaŒlanmaldr.

b. Kamuya Duyulan GüvensizliŒin ve Kamu Hizmetlerine
DuyulanMemnuniyetsizliŒinAzaltlmas

ÇalƔanlarn kamu harcamalarna bakƔlarndaki olumsuzluk
beraberinde kamusal yükümlülüklere bir dirence ve dolaysyla kayt
dƔnanedenolmaktadr.
ÇeƔitligerekçelerletoplananprimgelirlerinintoplumtarafndan
hoƔ karƔlanmayan kesimlere (hayali ihracat yapanlara, haksz kredi
kullananlara, ekonomik ve sosyal katks olmayan alanlarda
kullanlmasvb.)aktarlmassonucunudoŒuracakuygulamalardaprim
ödeyenleri ve diŒer kesimleri rahatsz etmektedir. 7Ɣçilerin yüzde
52,6’s ödediŒi primin karƔlŒn alamadŒna inanmaktadr.272 Gerek
kamusal harcama ve hizmetlere gerekse SGK’nn harcama ve
hizmetlerine bakƔn olumsuz olmas beraberinde kayt dƔlŒ
getirmektedir.
Günümüzde sosyal güvenlik kurumlarnn verdiŒi hizmetlerden
iƔçiler, iƔverenler ve sendikalarn memnun olmadklar herkesçe
bilinmektedir. Mutlaka bir ya da birkaç yönü ile hizmet kalitesinin
düƔüklüŒü gündeme gelmekte ve eleƔtirilere neden olmaktadr.
Sosyal güvenlik hizmetlerinde hem prim, aylk ve emeklilikle ilgili
iƔlemlerdehemdesaŒlksistemiileilgiliiƔlemelerdeönemlisorunlar
bulunmaktadr.
BununyanndaetkinveverimlihizmetancakkalifiyeveyetiƔmiƔ
personel ile saŒlanabilir. Öncelikle SGK’da çalƔan personelin hizmet
içi eŒitim seminerleri ile yeniden bilgi donanmlarnn saŒlanmas
gerekmektedir. Ayrca kurum personeline motivasyon, iƔ disiplini ve
mensubiyet duygusu aƔlanmal ve en alt düzeyden en üst düzeye
kadar tüm SGK çalƔanlarnda performansa dayal çalƔma ve ücret
272
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düzenine geçilmelidir. SGK’da danƔma birimlerinin eksik olmas
insanlar yanlƔ karar almaya ve iƔlem yapmaya itmekte, hatta
sistemdenkaçƔayolaçmaktadr.
Hizmet kalitesinin düƔük olmasnn en yoŒun yaƔandŒ sektör
kuƔkusuz saŒlk alandr. SaŒlk hizmetlerinde gerekli araç gereç ve
saŒlk personelin olmamas nedeniyle çaŒdaƔ bir standardn
oluƔturulamamasinsanlarbaƔkaarayƔlaraitmektedir.Özelliklegenç
ve ortayaƔlnüfus,ilketaptasaŒlksorununuhalletmeyidüƔündüŒü
için özel sigortay tercih etmektedir. Bu durum sigortal olmayann
cazibesiniortadankaldrpkaytdƔçalƔmayteƔviketmektedir.
Sosyalgüvenliksistemineolangüveninartmasiçin,sigortaprimi
ödeyenkiƔilerinkarƔlŒnalabilmesisonucundasistemeolangiriƔleri
artracaktr. Her maliyetin elbette bir karƔlŒ vardr. Sigorta primi
ödeyen kiƔiler ve iƔverenler kamu kurumlarna prim ve vergi ödeyip
birmaliyetekatlanrlar.BumalikülfetkarƔlŒndakarƔlaƔlanrisklere
karƔgerektiŒigibiyeterlihizmetbeklerler.MaliyükünkarƔlŒnnçok
yetersiz ve kalitesiz olmas durumunda kiƔilerin ihtiyaçlar tatmin
olamamaktavekiƔilerinsistemdƔnakaçƔnanedenolmaktadr.273
Kamunun çalƔanlardan topladŒ geliri en etkin Ɣekilde
kullandŒ, israf etmediŒi yönünde toplum üzerinde oluƔturacaŒ
kanaat kaytl çalƔmay özendirecektir. Bu kapsamda yolsuzluklarla
mücadele, kayt dƔ sistemi özendirecek af ve yaplandrma
uygulamalarndankaçlmas,kamuyaolangüvensizliŒinazaltlmasnda
etkili olacaktr. Yine saŒlk ve sosyal güvenlik hizmetleri baƔta olmak
üzere kamu hizmetlerinde saŒlanacak iyileƔtirme, iƔveren ve
çalƔanlarnkamukurumlarndakiiƔlerindeuzunsürebekletilmemesi,
kötü muamelede bulunulmamas, kamuya duyulan güveni artracak
veinsanlar,kaytlçalƔmayateƔvikedecektir.
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c.ToplumdaOluƔanAfveYaplandrmaBeklentilerininOrtadan
Kaldrlmas

ÇalƔanlarn
ve
iƔletmelerin
yerine
getirmedikleri
yükümlülüklerinden oluƔan borç, faiz ve cezalar için sürekli af
getirilmesiyadabuƔekildeoluƔanborçlarnyenidenyaplandrlmas,
kiƔileri kaytdƔçalƔmaya teƔvik etmektedir. Önümüzdeki dönemde
kaytdƔistihdamlamücadeleetmeninenönemlikoƔullarndanbirisi
ki��ilerde oluƔan af ve borç yaplandrlmas beklentilerinin en aza
indirilmesidir. Devaml surette af çkarlmasnn önlenmesine yönelik
olarak anayasal düzenlemenin yaplmas, bu tür düzenlemelerin
sadecedeprem,ekonomikkrizgibiolaŒandƔdurumlardasözkonusu
olmasgerekmektedir.Buyöndealnacakbirkarar,siyasiiradeninde
kayt dƔ ekonomi ve kayt dƔ istihdamla mücadelede kararl
olduŒunugöstermesiaçsndanönemlidir.274

d.SosyalDiyalogunSaŒlanmas

Kayt dƔ istihdamla mücadele çalƔmalar kapsamnda,
baƔvurulmas gereken bir diŒer önemli strateji, sosyal diyalog
mekanizmalarnn etkin klnmasdr. ILO tarafndan yaplan
tanmlamayagöresosyaldiyalog;kamuyetkilileri,iƔçilerveiƔverenler
arasnda, ekonomik ve sosyal politikaya iliƔkin taraflarn ortak ilgi
alannagirenkonularüzerindegerçekleƔtirilenhertürlümüzakereve
görüƔalƔveriƔidir.275
Sosyal diyalogun temel hedefi, üç tarafl iƔbirliŒini geliƔtirerek,
demokratik katlm mekanizmasn etkin klmaktr. Sosyal diyalog
mekanizmas, ekonomik ve sosyal sorunlar çözme, iyi yönetiƔimi
274
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teƔvik etme, sosyal ve snai barƔ ve istikrar geliƔtirme ve ekonomik
geliƔmeyigüçlendirmedeönemlibirrolüstlenmektedir.
Kamu otoriteleri, sosyal taraflar ve sivil toplum örgütleri
arasnda var olan iƔbirliŒi sürecinin arttrlmasn amaçlayan sosyal
diyalog, kayt dƔ istihdamla mücadele çalƔmalarnda baƔvurulmas
gerekenönemlibirstratejidir.
SonyllardaTürkiye’dedetoplumsalmutabakatiçerecekiƔbirliŒi
ve koordinasyon çalƔmalarna hz verilmiƔtir. Ülkede sosyal diyalog
mekanizmasn geliƔtirmek amacyla ulusal ve yerel düzeyde baz
kurullar oluƔturulmuƔtur. Bunlar merkezi düzeyde, Ekonomik ve
Sosyal Konsey, Üçlü DanƔma Kurulu, Kayt DƔ7stihdamla Mücadele
Koordinasyon Kurulu, Yüksek Hakem Kurulu ve Asgari Ücret Tespit
Komisyonu’dur. Yerel düzeyde ise, 7l 7stihdam Kurulu, 7l Mesleki
EŒitim Kurulu, 7l ve 7lce Halk EŒitimi Planlama ve 7Ɣ BirliŒi
Komisyonudur.276

4ͲYoksullukve7ƔsizlikleMücadele

a. Aktif 7stihdam Politikalar ve 7lk 7Ɣe BaƔlarken Verilecek
TeƔvikler

Kayt dƔ çalƔmann genç yaƔta çalƔanlar arasnda daha yaygn
olduŒu dikkate alndŒnda özellikle ilk iƔe baƔlarken aktif istihdam
politikalarnn uygulanmas hem iƔsizlik sorununu azaltacak hem de
kaytl çalƔmaya teƔvik edecektir. Uzun süre iƔsiz olan ya da geçici
iƔlerde çalƔanlara yönelik verilecek mesleki ve teknik eŒitimler
sonrasnda iƔe baƔladklar takdirde ücretten alnan vergi ve prim
oranlarndageçicisüreileindirim,ertelemeyadaistihdamyükünün
bir ksmnn kamu tarafndan karƔlanmas yoluyla özel sektörde
istihdam edilmeleri saŒlanabilir. Böylece bu kiƔilerin uzun süre iƔsiz
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kalmalar ya da geçici ve niteliksiz iƔlerde kayt dƔ çalƔmalar
engellenebilir.
Bu kapsamda Türkiye’de uygulanan aktif iƔgücü politikalarnn
yetersiz düzeyde olduŒu bilinmekle beraber aktif iƔgücü
programlarna ayrlan kaynak noktasnda bir çalƔma da
bulunmamaktadr. OECD ülkelerinde aktif iƔgücü programlarnn
GSYH içindeki oran yüzde 0,2 ile yüzde 1,7 arasnda deŒiƔmekle
beraber bu konularda somut verilere sahip olan OECD ülkelerinin
ortalamas yüzde 0,8 civarndadr. Türkiye’de ise bu orann yüzde
0,1’inçokaltndaolduŒudüƔünülmektedir.277

b.7ƔsizlikveYoksulluklaMücadele

Türkiye’nin iƔsizlik sorununun temelinde, tarm toplumu
niteliŒinin sürmesi, hzla artan genç nüfusa istihdam olanaklarnn
saŒlanamamas gibi temel nedenler yatmaktadr. Bu da Türkiye’de
iƔsizliŒinyapsalbirözelliktaƔmassonucunudoŒurmaktadr.278BaƔta
sanayi sektöründe olmak üzere yatrm miktarnda sürekliliŒin
saŒlanamamas, tarm kesimindeki iƔgücü fazlasnn tarm dƔndaki
sektörler tarafndan yeterli ölçüde istihdam edilememesi ile
sonuçlanmaktadr. Tarmn ekonomi içindeki aŒrlŒ sanayileƔme ve
kalknmasürecindekiilerlemelerebaŒlolarakazalmaktadr.
7Ɣsizlik, enflasyon ve yoksulluk, kayt dƔ istihdama neden olan
en temel sorunlardan bir kaçdr. 7Ɣsizlik ve enflasyonun yüksek
olduŒu ülkelerde, kayt dƔ istihdam da yüksektir. Çünkü iƔsizlik ve
yüksek enflasyonun olduŒu dönemlerde evine ekmek götüremeyen
iƔsiz insanlar hayatlarn devam ettirebilmek amacyla kayt dƔ
çalƔmakzorundakalmaktadrlar.279
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Kayt dƔ ekonominin en önemli yapsal nedenleri olan iƔsizlik,
yoksulluk, gelir daŒlmnn bozuk olmas gibi nedenler ortadan
kaldrlmadŒ sürece bu bölümde belirtilen diŒer tüm stratejiler
baƔaryla uygulansa bile kayt dƔ istihdamla mücadelede ksmi
baƔarlareldeedileceknihaisonucaulaƔlamayacaktr.

5ͲSosyalYardmSistemininKurulmas

a.7yi7ƔleyenBirSosyalYardmProgramnnOluƔturulmas

Mevcutsosyalyardmvesosyalhizmetprogramlar,yoksullukla
mücadele etmemek gibi birçok baƔka sorunlarnn yan sra kayt
dƔnda kalmay teƔvik etmekte ve önemli oranlarda kayt dƔ
istihdama neden olmaktadr. Etkin olmayan ve saŒlkl kontrol
mekanizmalarkurulmadanaynkiƔiyebirçokkurumvekuruluƔeliyle
mükerrersosyalyardmvesosyalhizmetsunulmaktadr.Buyardmve
hizmetlerin birçoŒunda ön Ɣart olarak sosyal güvenlik kurumlarna
kaytl olmamak aranmaktadr. Sosyal yardm ve hizmetten
yararlanmak isteyen kimseler çalƔtklar halde kayt dƔnda kalmay
tercih etmektedirler. Bu nedenle, sosyal yardm mevzuatnn
düzenlenmesi gerekmektedir. Hazrlanacak “Sosyal Yardm Kanunu”
aƔaŒdakiilkeveözellikleregöreoluƔturulmaldr.
1. Kanun,sosyalyardmlar“hak”temelindeelealmaldr,
2. Kanun, aynî yardmlar yerine aŒrlkla nakdi ve bireyleri
yoksulluk zincirinden kurtararak primli sisteme dahil edecek düzenli
yardmlardanoluƔmaldr,
3. Kurulan sosyal yardm sisteminde, sosyal korumann
saŒlanmas için sosyal güvenlik sistemi ile bütünleƔik yap
oluƔturularak mükerrerliŒin ve diŒer istismarlarn önlenmesi,
kaynaklarn etkin kullanm, uluslararas standartlara uygun veri
toplanmasgereklidir,
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4. Sosyal yardm alannda dünya uygulamalarna paralel ortak
tanmvenormlargeliƔtirilmelidir,
5. Bilimsel yöntemlerle geliƔtirilmiƔ muhtaçlk ölçümü ile tüm
muhtaç ve savunmasz kesimin belirlenerek sosyal içerme
saŒlanmaldr,
6. DeŒiƔenihtiyaçlaragöreyeniyardmtürleribelirlenmelidir,
7. VatandaƔ odakl sosyal yardm anlayƔ ile bürokrasinin
azaltlmas,ksa,basitveuygulanabiliriƔsüreçleribelirlenmelidir,
8. Ortak veritaban sayesinde, insandan baŒmsz, Ɣeffaf,
standartvekurumsaldenetimmekanizmalarkurulmaldr,
9. Sade ve toplulaƔtrlmƔ bir mevzuat yaps ortaya çkarlmal
yasama yetkisini yürütmeye devreden yönetmelik uygulamalarndan
azamiölçüdekaçnlmaldr,
10.SosyalyardmlarndüzenliperiyotlarlaveihtiyackarƔlayacak
düzeydeverilmesisaŒlanmaldr,
11.Kanun,kaytdƔlŒanedenolacakmekanizmalariçermelidir,
12.Hanenin durumuna göre birden fazla sosyal yardm
yaplabilmelidir,
13.Farkl kurumlara baƔvurularak yaplabilen sosyal yardmlarn
tekbirbaƔvurunoktasilesonuçlandrlmassaŒlanmaldr,
14.“Bireye yardm” modeli yerine “hanedeki bireye yardm”
modeligeliƔtirilmelidir,
15.Yardmlar merkezi idarenin belirlediŒipolitika ve standartlar
çerçevesindeyerelidareeliyleyaplmaldr,
16.Sosyal güvencesi olmasna raŒmen yetersiz geliri olan
bireyleredesosyalyardmdesteŒisaŒlanabilmelidir,
17.Kanunda, talep gelmeden vatandaƔna yardm elini uzatan
devletyani“proͲaktifyardm”modelibenimsenmelidir,
18.VatandaƔntekbirbeyanyla,hakettiŒisosyalyardmtürleri
tespitedilereködemeninyaplabilmesisaŒlanmaldr,
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19.Ayn Kanunda mahalli idareler sosyal yardm konusunda
disiplineedilmelidir,
20.SiviltoplumkuruluƔlarnnbaŒƔtoplamavedaŒtmadakiusul
ve esaslarnn belirlenmesi ve özel sektörün sosyal sorumluluk
alanndagerçekleƔtirdiŒiyardmlarndaizlenebilmesisaŒlanmaldr,
21.Sürekli ve süreli yardm yapan kamu idarelerinin
mevzuatlarn deŒiƔtirerek yardmlara son vermeleri ve soysal
yardmlardakimükerrerliklerinönlenmelidir,
22.Ulusalsosyalyardmstratejisiyaynlanmaldr,
23.Sosyalincelemelerintümkamuidareleritarafndanstandart
yöntemlerleyaplmassaŒlanmaldr,
24.Sosyalyardmtavanuygulamasgetirilmelidir,
25.Kanunda Vali ve Kaymakamlara, acil durumlarda bir defaya
özgüyardmyapabilmeyetkisitannmaldr,
26.KanundasosyalyardmuygulamalarndagenelkabulgörmüƔ
ilkelerbenimsenmelidir,
27.Toplu Konut 7daresi ile birlikte ihtiyaç sahiplerine sosyal
konutvesosyalmerkezleryaptrabilmelidir.

b.OrtakVeriTabannnKurulmas

Ülkemizde hala, tüm kamu sektörü bilgi sistemlerindeki verileri
kavrayan bir ortak veri taban kurulmamƔtr. Kayt dƔ ekonomi ve
kayt dƔ istihdama engel olabilmek için kamu kurumlarnn
eƔgüdümlü olarak ortak bir veri tabanna bilgilerini aktmalarnn
zorunlu olmas, bu veri tabannn kullanm kriterleri ile raporlama
kriterlerininbelirlenmesikaytdƔistihdamnortadankaldrlmasiçin
atlmƔenönemliadmolacaktr.
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SONUÇ

Ülkemizde geçmiƔ yllarda olduŒu gibi özellikle 1990’l yllardan
sonra ekonomi, maliye, para ve döviz kuru politikalarnda önemli
sorunlar yaƔanmaya baƔlamƔ, KKBG, bütçe açklar, iç ve dƔ borçlar
sürekli olarak artmƔtr. Ekonomik krizlerle ilgili olarak iyi niyetle
uygulanmaya çalƔlan politikalar olumlu sonuç vermemiƔtir. Bunun
birçok nedeni olmasna karƔn,  önemli bir nedeni de kayt dƔ
ekonominin önlenememesi ve kaytl ekonomiden kayt dƔ
ekonomiyedoŒrubiryöneliƔinolmasdr.
Kayt dƔ ekonominin çalƔma yaƔamn ilgilendiren ksm hiç
kuƔkusuz kayt dƔ istihdamdr. Kayt dƔ istihdam, sosyal güvelik
kurumlarnnsaŒlklprimgelirieldeedememesinedeniyledoŒrudan
sigortaprimikaybnasebepolmaktaveoluƔansosyalgüvenlikaçklar
nedeniyle de merkezi yönetim bütçesine çok önemli yükler
getirmektedir. Merkezi yönetim bütçesinden sosyal güvenlik
sistemine yaplan transferler ki, Ɣu anda bütçenin en önemli ve en
büyükkaleminioluƔturmaktadr.KaytdƔistihdamndoŒrudanbütçe
üzerindeki olumsuz etkisini oluƔtururken, kayt dƔ istihdam
nedeniyle yersiz ödenen sosyal yardmlar ve saŒlk yardmlar da
dolaylolarakbütçeüzerindekiolumsuzetkilerioluƔturmaktadr.
Ülkemizde özellikle 1994 ylndan sonra Emekli SandŒ, SSK ve
BaŒͲKur’un gelir gider dengesinin bozulmas nedeniyle bu kurumlar,
devletten aldklar yardmlarla varlklarn sürdürebilir hale
gelmiƔlerdir. Bunun yannda her üç kurumun saŒladŒ sosyal sigorta
yardmlar sigortallar tarafndan tatmin edici bulunmadŒ ve
saŒlananhizmetkalitesinindüƔükolduŒugözlemlenmektedir.
Ülkenüfusumuzunbüyükbölümüsosyalgüvenlikkapsamiçinde
alnmƔ gibi görünse de, SGK 7statistik YlllŒnda nüfusun yüzde 11’i
sosyal güvenlik kapsam dƔ olduŒu görülmektedir. Oysa SaŒlk
BakanlŒverilerinegöre10milyondanfazlakiƔiyeƔilkartalmƔtr.
Kayt dƔ istihdam nedeniyle elde edilemeyen prim geliri elde
edilen prim gelirinin 1,5 katdr. Tahsil edilen gelir ve kurumlar
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vergisinin yüzde 80’inin üzerindeki bir vergi kayt dƔ istihdam
nedeniyle toplanamamaktadr. Toplamda kayt dƔ istihdam
ilgilendiren gelir çeƔitlerinin yüzde 86,25’i orannda bir gelir bütçeye
girmeden yok olmaktadr. ÇeƔitli yönlerden incelenen kayt dƔ
istihdamn, neden olduŒu mali kayplardan dolay devletin çok uzun
yllardr süren gelir kayb vardr. Bu gelir kayb alternatif maliyetleri
çok yüksek kamu borçlanmas ile faiz ödemek suretiyle ikame
edilmiƔtir ve edilmeye devam edilmektedir. Hazinenin borç stoku
2010 yl ocak ay itibariyle 450 milyar TL.ye yaklaƔmƔtr. 2007 mali
yl sonunda borç stokumuzun 333 milyar TL olduŒu dikkate
alndŒndaikiyldaoluƔanstokfazlasdatehlikeçanlarnnçaldŒnn
birgöstergesidir.280
Kayt dƔ istihdamdan kaynakl bütçe üzerindeki kayplar,
doŒrudan kayplar ve dolayl kayplar olarak iki ana baƔlk altnda
incelenebilir.KaytdƔistihdamdankaynakldoŒrudankayplarbaƔlŒ
altnda sosyal güvenlik kurumlarna hiç bildirilmeyenlerden kaynakl
kayplarlaeksikücretbildirimindenkaynaklkayplaryeralmaktadr.
Sosyal güvenlik kurumlarna hiç bildirilmeyenlerden kaynakl
prim ve vergi kayplarnn toplam 39,1 milyarn üzerinde
gerçekleƔmektedir. Eksik ücret bildiriminden kaynakl prim ve vergi
kayplar ise, 18 milyarn biraz daha üzerindedir. Neticede kayt dƔ
istihdamn doŒrudan bütçe üzerinde 57,2 milyar TL vergi ve prim
kaybna yol açtŒ görülmektedir. Kayt dƔ istihdamn bütçe
üzerindeki bu doŒrudan kayplarnn yan sra, fazla sosyal yardm
ödemelerine neden olmas ve kayt dƔ ödenen ücretlerin bir gelir
unsuruolarakkaytlardagörülmemesiniteminengiderlerinyersizbir
Ɣekilde artrlmas ya da elde edilen gelirlerin gizlenmesi suretiyle
dolayl kayplar da söz konusudur. Dolayl kayplarn toplam 38,6
milyarTL.ninbirazüzerindedir.NeticedekaytdƔistihdamnedeniyle
280

 T.C. BaƔbakanlk Hazine MüsteƔarlŒ,Kamu Borç Yönetimi Raporu, (EriƔim)
http://www.hazine.gov.tr/irj/go/km/docs/documents/Hazine
yüzde
20Web/Arastirma yüzde 20Yayin/Syüzdec3yüzdebcreliyüzde20Yayyüzdec4
yüzde b1nlar/Kamu yüzde 20Bor yüzde c3 yüzde a7 yüzde 20Yonetimi yüzde
20Raporu/Kamu_Borc_Yonetimi_Raporu_Subat_2010.pdf,1Mart2010.
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bütçe üzerindeki kayp miktar 95,9 milyar TL.yi geçmektedir. SGK
2010yltoplambütçebüyüklüŒüde106milyarTL.dir.YanikaytdƔ
istihdamnbüyüklüŒüneredeyseSGKkadardr.
Bu kitapta sadece kayt dƔ istihdam ele alnmƔtr. Kayt dƔ
ekonomi ile birlikte düƔünüldüŒünde karƔmza çok daha büyük mali
kayplar
çkacaktr.
Artk
siyasetçilerin,
bürokratlarn,
akademisyenlerin ve tüm halkmzn kayt dƔ istihdam ve kayt dƔ
ekonomi konusunda büyük bir kararllkla harekete geçmesi
gerekmektedir.
Kayt dƔ istihdamn önlenmesi suretiyle sosyal sigorta prim
gelirleriylesosyalgüvenlikkurumlaraçklarkapatlacak,devletdaha
fazla vergi gelirleri elde edecek ve SGK’ya bütçeden milyarlarca
hazineyardmyaplmayacaktr.
Kayt dƔ istihdamn önlenmesi bu kadar önemli ve ortadan
kaldrlmas olmazsa olmaz bir olgu iken, ortadan kaldrlamamasnn
pek çok nedeni vardr. Sigorta primi oranlarnn ve asgari ücretten
alnan verginin yüksek olmas, kayt dƔ istihdamla mücadelede
denetim sisteminin yetersizliŒi, istihdama iliƔkin ek yükümlülüklerin
olmas, prim aff, hizmet borçlanmalar, sosyal güvelik hizmetlerinin
yetersizliŒi,sosyalgüvenlikkurumlararasndakoordinasyoneksikliŒi,
idari para cezalarnn caydrclktan uzak olmas gibi nedenlerden
dolaykaytdƔistihdambirtürlüönlenememektedir.
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HerBirsigortalX1Asgariücret
elektronik veya benzeri ortamda gönderilmesi zorunlu
729,00
2010ilkaltay
tutulduŒu halde anlanortamdagönderilmemesihalinde
760,50
2010ikincialtay
her bir sigortal için bir aylk asgari ücret tutarnda idari
paracezasuygulanr.
Sigortal 7Ɣe GiriƔ Bildirgesinin verilmediŒinin mahkeme


kararndan, denetim elemanlarnn tespitlerinden,
bankalar, döner sermayeli kuruluƔlar, kamu idareleri ile
HerBirsigortalX2Asgariücret
kanunla kurulan kurum ve kuruluƔlardan alnan bilgi ve
1.458,00
2010ilkaltay
belgelerden anlaƔlmas halinde bildirgeyi vermekle
1.521,00
2010ikincialtay
yükümlü olanlar hakknda her bir sigortal için asgari
ücretinikikattutarndaidariparacezasuygulanr.

SGK7dariParaCezalar

kͲII

252




102Ͳa/3

7Ɣyeri esas alnmak suretiyle bildirgenin verilmediŒine

iliƔkinyukardakitespitinardndan,biryliçindeyukarda
HerBirsigortalX5Asgariücret
saylan (102Ͳa/2) durumlardan biriyle tekrar bildirge
3.645,00
2010ilkaltay
verilmediŒinin anlaƔlmas halinde, bildirgeyi vermekle
3.802,50
2010ikincialtay
yükümlü olanlar hakknda bu defa her bir sigortal için
asgari ücretin beƔ kat tutarnda idari para cezas
uygulanr.
7bYER7B7LD7RGES77LE7LG7L7CEZALAR

7Ɣyeri Bildirgesini yasal süresi içinde vermeyenler, Kurumca belirlenen Ɣekle ve usûle uygun vermeyenler veya
102Ͳb
Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduŒu halde, anlan ortamda
göndermeyenlereaƔaŒdabelirtilentutarlardaidariparacezasuygulanr.

Kamu idareleri ile bilânço esasna göre defter tutmak
asgariücretX3
102Ͳb/1 zorunda olanlar içinasgariücretinüçkattutarndaidari
2.187,00
2010ilkaltay
paracezasuygulanr.
2.281,50
2010ikincialtay

DiŒerdefterleritutmakzorundaolanlariçinasgariücretin
asgariücretX2

ikikattutarndaidariparacezasuygulanr.
1.458,00
2010ilkaltay
102Ͳb/2
1.521,00
2010ikincialtay

Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için bir aylk asgari
asgariücretX1

ücrettutarndaidariparacezasuygulanr.
729,00
2010ilkaltay
102Ͳb/3
760,50
2010ikincialtay

Mahkeme kararna, Kurumun denetim ve kontrol ilegörevlendirilmiƔmemurlarncayaplantespitlerveyadiŒer

kamu idarelerinin denetim elemanlarnca kendi mevzuatlar gereŒince yapacaklar soruƔturma, denetim ve
AÇIKLAMA incelemelere ya da kamu idarelerinden alnan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin
yasalsüresigeçtiktensonrailgililercekendiliklerindenverilmesihalinde,iƔyeribildirgesinebaŒlcezalarüçteiki
oranndauygulanr
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102Ͳc/2



102Ͳc/1


102Ͳc

ASILVEYAEKAYLIKPR7MVEH7ZMETBELGES77LE7LG7L7CEZALAR
Asl veya ek aylk prim ve hizmet belgesini belirlenen süre içinde vermeyenlere, Kurumca belirlenen Ɣekilde ve
usûlde vermeyenler ya da Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduŒu
haldeanlanortamdagöndermeyenlereherbirfiiliçinaƔaŒdabelirtilentutarlardaidariparacezasuygulanr.
Belgenin asl olmas halinde aylk asgari ücretin iki katn BelgedekaytlsigortalsaysXasgariücretX1/5(üst
snrasgariücretx2)
geçmemekkaydylabelgedekaytlsigortalsaysbaƔna,
Kaytlherbirsigortaladna
aylk asgari ücretin beƔte biri tutarnda idari para cezas
uygulanr..

145,80
2010ilkaltay
Üstsnr1.458,00

152,10
Üstsnr1.521,00
2010ikincialtay
Belgenin ek olmas halinde, aylk asgari ücretin iki katn BelgedekaytlsigortalsaysXasgariücretX1/8(üst
snrasgariücretx2)
geçmemek kaydyla her bir ek belgede kaytl sigortal
Kaytlherbirsigortaladna
says baƔna, aylk asgari ücretin sekizde biri tutarnda
idariparacezasuygulanr.
91,13
2010ilkaltay
Üstsnr1.458,00
95,06
2010ikincialtay
Üstsnr1.521,00
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102Ͳc/3

Ek belgenin aylk 30 günden az bildirim nedeniyle BelgedekaytlsigortalsaysXasgariücretX1/2(üst
snrasgariücretx2)
Kurumca re'sen düzenlenmesi durumunda, aylk asgari

ücretin iki katn geçmemek kaydyla her bir ek belgede
Kaytlherbirsigortaladna
kaytl sigortal says baƔna, aylk asgari ücretin yars
tutarndaidariparacezasuygulanr.
364,50
2010ilkaltay
Üstsnr1.458,00
380,25
2010ikincialtay
Üstsnr1.521,00

Belgenin; mahkeme kararndan, denetim elemanlarnn



tespitlerinden, bankalar, döner sermayeli kuruluƔlar,

kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve


kuruluƔlardanalnanbilgivebelgelerden,hizmetleriveya


kazançlar Kuruma bildirilmediŒi veya eksik bildirildiŒi
asgariücretX2
102Ͳc/4 anlaƔlan sigortallarla ilgili olmas halinde, belgenin asl

veya ek nitelikte olup olmadŒ, iƔverence düzenlenip

düzenlenmediŒi dikkate alnmakszn, aylk asgari ücretin
1.458,00
2010ilkaltay
ikikattutarndaidariparacezasuygulanr.
1.521,00
2010ikincialtay
KURUMAB7LD7R7LMED7)7RAPOR7LETESP7TED7LENEKS7K7bÇ7L7KTUTARINABA)LI7DAR7PARACEZALARI

Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiƔ


memurlar veya serbest muhasebeci malî müƔavirler ile
asgariücretX2

yeminli malî müƔavirlerce düzenlenen raporlara
1.458,00
2010ilkaltay

istinaden, KurumabildirilmediŒitespitedileneksikiƔçilik
1.521,00
2010ikincialtay
102Ͳd
tutarnnmaledildiŒiherbirayiçin,aylkasgariücretiniki
kattutarndaidariparacezasuygulanr.
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102Ͳe/4





102Ͳe/1


102Ͳe/2


102Ͳe/3




KAYIT7BRAZETMEMEVEYAEKS7KKAYIT7BRAZINABA)LI7DAR7PARACEZALARI
7Ɣyeridefter,kaytvebelgeleriniKurumcayaplanyazlihtararaŒmenonbeƔgüniçindemücbirsebepolmakszn
ibrazetmeyenlereaƔaŒdabelirtilentutarlardaidariparacezasuygulanr.
Bilânço esasna göre defter tutmakla yükümlü olanlar
AsgariücretX12
için, aylk asgari ücretin oniki kat tutarnda idari para
8.748,00
2010ilkaltay
cezasuygulanr.
9.126,00
2010ikincialtay
DiŒer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, aylk
AsgariücretX6
asgari ücretin alt kat tutarnda idari para cezas
4.374,00
2010ilkaltay
uygulanr.
4.563,00
2010ikincialtay
Defter tutmakla yükümlü deŒil iseler, asgari ücretin üç
AsgariücretX3
kattutarndaidariparacezasuygulanr.
2.187,00
2010ilkaltay
2.281,50
2010ikincialtay

7bYER7KAYITGEÇERS7ZL7)7NEBA)LI7DAR7PARACEZALARI

7Ɣyeridefter,kaytvebelgelerinintümünüverilensüreiçindeibrazetmeklebirlikte;kaytgeçersizliklerininsöz
konusuolmashalinde
GeçersizlikaysaysXasgariücretx1/2

(Enfazlaibrazetmemecezaskadarcezauygulanr)

Defter ve belgelerin tümünü verilen süre içinde ibraz Bilançoesasnagöredeftertutanlaraenfazlaasgari
kayt ücretX12(ilk6ayiçin8.748,00)(ikinci6ayiçin
belirtilen
maddede
birlikte;
etmekle
geçersizliklerinin söz konusu olmas halinde, 7braz 9.126,00)
etmeme cezasn geçmemek üzere geçersizlik hallerinin DiŒerdeftertutanlariçinenfazlaasgariücretX6(ilk
gerçekleƔtiŒi her bir takvim ay için, aylk asgari ücretin 6ayiçin4.374,00)(ikinci6ayiçin4.563,00)
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gerçekleƔtiŒi her bir takvim ay için, aylk asgari ücretin
yarstutarndaidariparacezasuygulanr.

7braz edilen aylk ücret tediye bordrosunun, maddede
belirtilen unsurlardan herhangi birini ihtiva etmemesi
nedeniyle geçersiz saylmas halinde, her bir geçersiz
ücret tediye bordrosu için aylk asgari ücretin yars
tutarndaidariparacezasuygulanr.





102Ͳe/5


Herbirayiçin
364,50
Herbirayiçin
2010ikincialtay
380,25
ÜcrettediyebordrosuayXasgariücretX½
(Enfazlaibrazetmemecezaskadarcezauygulanr)
Bilançoesasnagöredeftertutanlaraenfazlaasgari
ücretX12(ilk6ayiçin8.748,00)(ikinci6ayiçin
9.126,00)
DiŒerdeftertutanlariçinenfazlaasgariücretX6(ilk
6ayiçin4.374,00)(ikinci6ayiçin4.563,00)
DeftertutmazorunluluŒuolmayanlariçinenfazla
asgariücretX3(ilk6ayiçin2.187,00)(ikinci6ayiçin
2.281,50)
Herbirayiçin
2010ilkaltay
364,50
Herbirayiçin
2010ikincialtay
380,25
2010ilkaltay
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AYLIKPR7MH7ZMETBELGES7N7NASILMAMASI7LE7LG7L77DAR7PARACEZALARI

Aylk prim ve hizmet belgesinin Kurumca onaylanan bir


nüshasnn sigortalnn çalƔtŒ iƔyerinde, birden ziyade


iƔyeriolmashalindeisesigortalnnçalƔtŒheriƔyerinde
AsgariücretX2

ayrayrolmaküzere,Kurumaverilmesigerekensürenin



son gününü takip eden günden baƔlanarak, müteakip
1.458,00
2010ilkaltay
102Ͳf
belgenin verilmesi gereken sürenin sonuna kadar,

sigortallar tarafndan görülebilecek bir yere aslmamas


halinde, aylk asgari ücretin iki kat tutarnda idari para
1.521,00
2010ikincialtay
cezasuygulanr.



ASGAR77bÇ7L7K7LE7LG7L77NCELEMELERDEKURUMCA7STEN7LECEKB7LG7VEBELGELER7VERMEYENLER7Ç7NUYGULANACAK
7DAR7PARACEZASI

102Ͳf
Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluƔlar, kanunla


kurulan kurum ve kuruluƔlar ile bankalar, 85. maddenin
AsgariücretX2
uygulanmasyla ilgili (Asgari iƔçilk uygulamas ile ilgili)
1.458,00
2010ilkaltay
Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yazl olarak en
geçbirayiçindevermemelerihalinde,aylkasgariücretin
1.521,00
2010ikincialtay
ikikattutarndaidariparacezasuygulanr.
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4Ͳbve4ͲcKAPSAMINDAOLANLARIN7bEBAbLAMASIVE7b7BIRAKMASI7LE7LG7L7B7LD7R7MYÜKÜMLÜLÜKLER7N7YER7NE
GET7RMEYEN,7bLEMYAPTI)IK7b7LER7NS7GORTALIOLUPOLMADI)INITESP7TETMEYEN,7HALEL77bLER7ÜSTLENENLERLE
7LG7L7B7LD7R7MYÜKÜMLÜLÜKLER7N7YER7NEGET7RMEYENKURUMVEKURULUbLAR7Ç7NGET7R7LEN7DAR7PARACEZALARI
102Ͳg
4Ͳb kapsamnda çalƔanlarla ilgili olarak 8. maddenin

üçüncü fkrasnda belirtilen sigortallk baƔlangç ve

kaytlar ile ilgili bildirim yükümlülüklerini, 9. maddenin
1Asgariücret
üçüncü fkrasnda belirtilen sigortallŒn ve faaliyetin


sona ermesi ile ilgili bildirim yükümlülüklerini, 4/c
729,00
2010ilkaltay
kapsamndaki çalƔanlarla ilgili 47. maddenin üçüncü

fkrasnda belirtilen vazife malullüŒü ile ilgili bildirim


yükümlülüklerini, 90. maddenin birinci fkrasnda
760,50
2010ikincialtay
belirtilen ihaleli iƔ üstlenenlerle ilgili bildirim

yükümlülüklerini yerine getirmeyen kurum ve kuruluƔlar
ile tüzel kiƔilere, aylk asgari ücret tutarnda idari para
cezasuygulanr.
102Ͳg
8. maddenin yedinci fkrasnda belirtilen, Kurumca 
saŒlanacak elektronik altyapdan yararlanmak suretiyle, 
Kurumca belirlenecek iƔlemlerde, iƔlem yaptŒ kiƔilerin SigortalsaysX1AsgariücretX1/10
sigortallk bakmndan tescilli olup olmadŒn kontrol
72,90
2010ilkaltay
etmekvesigortaszolduŒunutespitettiŒikiƔileri,Kuruma

bildirmek yükümlülüŒünü yerine getirmeyen kamu
76,05
2010ikincialtay
idareleriilebankalarasigortalbaƔnaaylkasgariücretin
ondabiritutarndaidariparacezasuygulanr.
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T7CARETS7C7LMEMURLUKLARI7LEB7LD7R7MYAPMAYANKURUMVEKURULUbLAR7Ç7NGET7R7LEN7DAR7PARACEZALARI
102Ͳh
Madde113.fkra:7Ɣveren,örneŒiKurumcahazrlanacak

iƔyeri bildirgesini en geç sigortal çalƔtrmaya baƔladŒ

tarihte, Kuruma vermekle yükümlüdür. birket kuruluƔu

aƔamasnda, çalƔtracaŒ sigortal saysn ve bunlarn iƔe

baƔlama tarihini, ticaret sicili memurluklarna bildiren

iƔverenlerin, bu bildirimleri Kuruma yaplmƔ saylr.

Ticaret sicili memurluklar, kendilerine yaplan bu

bildirimi en geç on gün içinde Kuruma bildirmek

zorundadr.

Madde 11. 6. fkra Valilikler, belediyeler ve ruhsat

vermeye yetkili diŒer kamu ve özel hukuk tüzel kiƔileri,

yap ruhsat ve diŒer tüm ruhsat veya ruhsat niteliŒi

taƔyan iƔlemlerine iliƔkin bilgi ve belgeler ile varsa

bunlarn verilmesine esas olan istihdama iliƔkin bilgileri,

verildiŒi tarihten itibaren bir ay içinde Kuruma

bildirmekleyükümlüdürler.

11 inci maddesinin üçüncü fkrasnda belirtilen bildirim
1AsgariÜcret
yükümlülüŒünü yasal süresi içinde yerine getirmeyen
729,00
2010ilkaltay
ticaret sicili memurluklar ile ayn maddenin altnc
fkrasnda belirtilen yükümlülüŒü yasal süresi içinde
yerine getirmeyen kurum ve kuruluƔlara yerine
760,50
2010ikincialtay
getirilmeyenherbirbildirimyükümlülüŒüiçinaylkasgari
ücrettutarndaidariparacezasuygulanr.
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102Ͳ


DENET7M7ENGELLEME7LE7LG7L77DAR7PARACEZALARI
Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiƔ 
memurlarnn; 5510 sayl Kanunun uygulanmasndan DenetimiengellemeAsgariücretX5
doŒan inceleme ve soruƔturma görevlerini yerine 
getirmeleri srasnda bunlarn görevlerini yapmasna DenetimiengellemecebirveƔiddetkullanmaAsgari
engel olan iƔverenler, sigortallar, iƔyeri sahipleri ve bu ücretX12
iƔle ilgili diŒer kiƔiler hakknda eylemleri baƔka bir suç 
oluƔtursadahi,asgariücretinbeƔkattutarndaidaripara

2010ilkaltay
cezas uygulanr. Bu kiƔilerin görevlerini yapmasn
Engelleme
engellemek amacyla cebir ve tehdit kullanan iƔverenler,
3.645,00
sigortallar, iƔyeri sahiplerivebuiƔleilgilidiŒerkiƔilerfiil

dahaaŒrbircezaygerektirenayrbirsuçteƔkiletmediŒi
CebirveƔiddetkullanma
takdirdeTürkCezaKanununun265incimaddesininikinci
8.748,00
fkrasna göre cezalandrlr. Bu suçu iƔleyenler hakknda

ayrca asgari ücretin on kat tutarnda idari para cezas
Engelleme
2010ikincialtay
uygulanr.
3.802,50


CebirveƔiddetkullanma
9.126,00
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KAMU 7DARELER7 BANKALAR DÖNER SERMAYEL7 KURULUbLAR KANUNLA KURULMUb KURUM VE KURULUbLAR 7LE D7)ER
GERÇEK VE TÜZEL K7b7LER7N 7STEN7LEN B7LG7 VE BELGELER7 VERMEMES7 DURUMUNDA UYGULANACAK 7DAR7 PARA
CEZALARI


Kurum tarafndan 5510 sayl Kanunun 100. maddesi 
102Ͳi
kapsamnda istenen bilgi ve belgeleri belirlenen süre 7stenilenbilgivebelgelerivermeyenlerasgariücretx
5
içindemücbirsebepolmaksznvermeyenkamuidareleri,
bankalar, döner sermayeli kuruluƔlar, kanunla kurulmuƔ 7stenilenbilgivebelgelerigeçverenlerasgariücret
kurum ve kuruluƔlar ile diŒer gerçek ve tüzel kiƔiler x2
hakknda, aylk asgari ücretin beƔ kat tutarnda, geç
Bilgivebelgevermeyenler
2010ilkaltay
verilmesihalindeiseaylkasgariücretinikikattutarnda
3.645,00
idariparacezasuygulanr.
Bilgivebelgeyigeç
verenler
1.458,00
2010ikincialtay
Bilgivebelgevermeyenler
3.802,50
Bilgivebelgeyigeç
verenler1.521,00
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S7GORTALILI)I SONA ERENLERE 7L7bK7N B7LD7R7M 7LE 506 SAYILI KANUNUN GEÇ7C7 20 NC7 MADDES7NDE YER ALAN
SANDIKLARA, SANDIK 7bT7RAKÇ7L7)7N7N BAbLAMA VEYA SONA ERMES7NE 7L7bK7N B7LD7R7M7 YAPMAYANLARA
UYGULANACAK7DAR7PARACEZASI

102ͲJ
sigortallŒ sona erenlere iliƔkin bildirim ile 506 sayl


Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan sandklara,
sandk iƔtirakçiliŒinin baƔlama veya sona ermesine iliƔkin
HerBirsigortalX1Asgariücret
bildirimi,süresiiçindeyadaKurumcabelirlenenƔekleve
729,00
2010ilkaltay
usule uygunolarakyapmayanlarveyaKurumcainternet,

elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu
760,50
2010ikincialtay
tutulduŒu halde anlan ortamda göndermeyenler

hakknda, her bir sigortal veya sandk iƔtirakçisi için
asgariücrettutarndaidariparacezasuygulanr.
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GENELSA)LIKS7GORTALILARININBAKMAKLAYÜKÜMLÜOLDUKLARIK7b7LEREA7TB7LG7G7R7bLER7N7SÜRES7NDE
YAPMAYANLAR7LEBAKMAKLAYÜKÜMLÜOLUNANK7b7OLMAYANLARAA7TB7LG7G7R7b7YAPANLARAUYGULANACAK7DAR7
PARACEZASI

102ͲK
Genel saŒlk sigortallarnn bakmakla yükümlü olduklar


kiƔilere ait bilgi giriƔlerini süresinde yapmayanlar ile
bakmakla yükümlü olunankiƔiolmayanlaraaitbilgigiriƔi
AsgariÜcretX½
yapanlaraasgariücretinyarstutarndaidariparacezas


uygulanr.
364,50
2010ilkaltay



380,25
2010ikincialtay
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AraƔtrmaveEŒitimDerneŒi,Mays2006)
16Ͳ Kamu Mali Yönetimi ve Tahakkuk Esasl Devlet Muhasebesi Ders Notlar
(GüncelMevzuatAraƔtrmaveEŒitimDerneŒi,AŒustos2006)
17ͲKamuHarcamaHukuku(YaklaƔmYaynlar,Eylül2006)
18Ͳ Açklamal Soru Bankas (Güncel Mevzuat AraƔtma ve EŒitim DerneŒi
Yaynlar,Kasm2006)
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19ͲStratejikPlanlamavePerformansEsaslBütçeleme(SeçkinYaynlar,2006)
20ͲDevletMuhasebesiMevzuat(MuhasebatKontrolörleriDerneŒi,YaynNo:18
Mart2007)
21ͲKamuMuhasebesiYazlar(M7TAGEDYaynlar,Nisan2007)
22ͲSoruveCevaplarlaDevletMuhasebesi(M7TAGEDYaynlar,Mays2007)
23ͲMerkeziYönetimKapsamndaki7dareler7çinDevletMuhasebesi(Muhasebat
KontrolörleriDerneŒi,YaynNo:22Temmuz2007)
24ͲDönemSonuUygulamalar(M7TAGEDYaynlar,Kasm2007)
25Ͳ Tüm Yönleriyle Anaokullar ve Ana Snflar Muhasebesi 7le Kamu Kurum ve
KuruluƔlarnca 7Ɣletilen Sosyal Tesisler Muhasebesi (Okutman Yaynclk, Eylül
2008)
26Ͳ Açklamal ve Konu Anlatml Devlet Muhasebesi Soru Bankas ( Mali
HizmetlerDerneŒi,bubat2009)
27Ͳ Mahalli 7darelerin Özellikli BütçeͲ MuhasebeͲ ÖdenekͲ Raporlama 7Ɣlemleri
(MaliHizmetlerDerneŒi,Mays2009)
28ͲKamuMuhasebesindeDönemSonu7Ɣlemleri(TURMOBYaynlar,Aralk2009)
29Ͳ Tüm Yönleriyle BaŒƔ ve Yardmlar (Mali Hizmetler DerneŒi Yaynlar, Aralk
2009)
30Ͳ Açklamal Konu Anlatml Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Soru
Bankas(MaliHizmetlerDerneŒiYaynlar,Ocak2010)
31ͲTaƔnrMalYönetmeliŒi(MaliHizmetlerDerneŒiYaynlar,Ocak2010)
32ͲGüncelMaliSorunlarͲ2(MaliHizmetlerDerneŒiYaynlar,AŒustos2010)
33Ͳ Mahalli 7dareler Görevde Yükselme Snavlarna Hazrlk (Okutman Yaynlar,
AŒustos2010)
34ͲYeniKamuMuhasebesi(MaliHizmetlerDerneŒiYaynlar,Eylül2010)
35ͲTaƔnrMalYönetimSistemi(MaliHizmetlerDerneŒiYaynlar,Eylül2010)
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ERKANKARAARSLAN’INKISAÖZGEÇM7b7
1975 Ankara doŒumlu olan Erkan KARAARSLAN, 7lkokulu 1986 ylnda
Atapark Hariciyeciler 7lkokulunda, Ortaokulu 1989 ylnda KuƔcaŒz
ErtuŒrul Gazi Ortaokulunda ve Liseyi1992 Ylnda M.RüƔtü Uzel Kimya
Meslek Lisesinde tamamladktan sonra,1997 ylnda Gazi Üniversitesi
7ktisadive7dariBilimlerFakültesiMaliyeBölümünübitirdi.Aynbölümde
yükseklisansntamamlad.
GaziÜniversitesiFenBilimleriEnstitüsündeKazalarnÇevreselveTeknik
AraƔtrlmas Bölümünde ve ayn enstitünün Endüstri MühendisliŒi
BölümündeYüksekLisansYapt.
1995 Ͳ 1999 yllar arasnda Hacettepe AçköŒretim Kursunda Yönetim
Ekonomisi,Genel7ƔletmeveMuhasebedersleriverdi.
1998 ylnda Stajyer Muhasebat Kontrolörü olarak memuriyet hayatna
baƔlad. 2001 ylnda yeterliliŒini almasn takiben Kamu Mali Yönetim
Projesi kapsamnda Kamuda Tahakkuk Esasl Devlet Muhasebesine
geçiƔ programn yürüttü. 2008 ylnda Maliye BakanlŒ Muhasebat
BaƔkontrolörlüŒe atanan Karaarslan ayn tarihte Sosyal Güvenlik
Kurumunda Primsiz Ödemeler Genel MüdürlüŒü Kurumsal GeliƔim ve
OrtakVeriTabanDaireBaƔkankadrosunaatand.
5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun ikincil
mevzuatnnbirksmnnhazrlkçalƔmalarnyürüttü.
Bunlarnyan sra “Kuzey Kbrs Türk Cumhuriyetinde Tahakkuk Bazl
Devlet Muhasebesi Sisteminin Kurulmas” Projesinde; “Kamuda Yeni Bir
Ödeme Sistemi Kurulmas” Projesinde ve “EͲDevlet Kapsamnda, Genel
Yönetime Dahil 7darelere Ait Verilerin Derlenmesine Yönelik Idari
Kapasitenin Artrlmas” Adyla Twinning (EƔleƔtirme) Projelerinde görev
yapt.
Uluslararas Muhasebe Standartlarnn Türk kamu mali yönetimine
uyarlanmasvekabulüneiliƔkinçalƔmagrubuüyesiolarakgörevald.
Uzun yllar Mali Klavuz ve Denetim Dergilerinin yaz iƔleri müdürlüŒü
görevini yürüttü. Yerel Dünya, Denetim, Mali Klavuz dergilerinin yayn
kuruluüyesi
2004Ͳ2007 yllar arasnda Muhasebat Kontrolörleri DerneŒinin Yönetim
Kurulu Genel BaƔkanlŒ görevini yürüttü.Devlet Denetim Elemanlar
DerneŒiYönetimKuruluÜyesiolarakbulundu.

268
Maliye, Muhasebe, Hukuk ve Ekonomi konularnda çeƔitli dergilerde
yaynlanmƔikiyüzelliyiaƔknmakalesibulunmakta.
Kamu Mali Yönetim Sistemi, 7hale Sistemi, Gider Kanunlar, Bütçe,
Memur Suçlar ve Devlet Muhasebesi ile ilgiliçok saydaseminer, panel
vekonferansakatlmƔtr.
Bir çok kamu idaresine stratejik yönetim vestratejik yönetimin
performans program, raporlama, bütçe muhasebe gibi bir çok alt
unsuruileilgilieŒitim,teknikdestekvedanƔmanlkhizmetisunmuƔtur.
Tahakkuk Esasl Devlet Muhasebesi ile ilgili proje grubundaki
arkadaƔlarylabirliktekalemealdŒonikiadetkitabbulunmakta.Bunun
yan sra, Kamu Harcama Hukuku, Kamu Muhasebesi Yazlar, Sosyal
Tesisler Muhasebesi, Soru ve Cevaplaryla Devlet Muhasebesi, Soru
Bankas,DevletMuhasebesiMevzuat,Açklamal–KonuAnlatmlSoru
Bankas, Devlet Muhasebesi Olgusu ve Ülkemizde Devlet Muhasebesi
Standartlar,DönemsonuUygulamalar,Mahalli7darelerinÖzellikliBütçe,
Muhasebe,ÖdenekveRaporlama7Ɣlemleri,TaƔnrMalYönetmeliŒi,Tüm
Yönleriyle BaŒƔ ve Yardmlar, Açklamal KonuAnlatml Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu veKamu Muhasebesinde Dönem Sonu
7Ɣlemleriisimli kitaplar bulunmaktadr. Bu çalƔmalarn önemli bir ksm
alanlarndakiilkçalƔmaolmaözelliklerinidegöstermektedir.
Özellikle bütçe, muhasebe ve maliye alannda kaleme alnmƔ onun
üstündee.kitabvardr.
Ayrca Birçok akademik kitapta makalesi yer almaktadr. Güncel Mali
SorunlarisminitaƔyanikikitabndaeditörlüŒünüyapmƔtr.
Son dönemlerde Primsiz Ödemeler Genel MüdürlüŒü Kurumsal GeliƔim
Daire BaƔkan olarak bir "Sosyal Yardm Kanunu TasarTaslaŒ"vebirde
"Sosyal Yardm ve Sosyal Hizmetler Kanun Tasar TaslaŒ"nn kaleme
alnmasnda görev almƔ, sosyal yardm konularnda çalƔmalar
yürütmüƔtür.

