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                                                              ÖZ 

       
    KAYIT DIŞI EKONOMİ VE İSTİHDAMIN YÖNETİM 

 ORGANİZASYON AÇISINDAN SORUNLARI    

 

    Kayıt dışı ekonomi, ekonomide hiçbir yasal belgede adı geçmeyen, kayıt altına 

alınmayan kayıtlı ekonominin dışında gelişen yasa dışı, kayıt altına alınmayan 

faaliyetlerin bütünüdür. Gelişmekte olan ülkelerde ekonomik yapının en büyük 

sebeplerinden biri olarak meydana gelen kayıt dışı ekonomi ve istihdam, ülkelerin  

reel satın alma güçlerine göre değişiklik göstermektedir. Bu sebeple kayıt dışı 

ekonominin ülkelerde uygulanması ve politikaların önemi ülkelerdeki gelişmişlik 

düzeylerine göre değişecek ve gelişmekte olan ülkelerde daha önem taşıyacaktır. 

Çalışmamızda anlatıldığı gibi kayıt dışı ekonominin olumlu yönleri olduğu gibi 

olumsuz yönleri de bulunmaktadır. Kayıt dışı ekonominin etkilerinin uzun vadede 

çok kalıcı olduğu ve alınacak önlemlerin uzun vadeli olarak hesaplanması gerektiği 

yapılan çalışmalar ile ortaya konmuştur. Kayıt dışı ekonominin ülke ekonomisine 

etkisi özellikle mali alanda oluşacak enflasyon ve işsizlik gibi kavramların ortaya 

çıkararak ülkede spekülatif hareketlere sebep olmaktadır. Kayıt dışı ekonominin 

artması ülkede vergi gelirlerinin azalmasına ve bu da kamusal hizmetlerdeki azalışa 

sebep olacaktır Kayıt dışı ekonominin azalmasında ve hatta yok edilmesinde 

vatandaş kadar devletin rolü de önemlidir. Ayrıca yapılacak çalışmalarla kayıt dışı 

ekonominin olumsuz yönleri ortaya konarak çeşitli çalışmalarla bu konuda 

uygulanacak politikalar ortaya konmalıdır. Bu çalışma da kayıt dışı ekonomi 

kavramı, sebepleri ve kayıt dışı ekonomiyi önleme ve bu konuda yapılabilecek 

politikaları ortaya koymaya çalışılmıştır.  
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                                                  ABSTRACT 

      INFORMAL ECONOMY AND EMPLOYMENT ADMINISTRATION 

                             ORGANIZATIONAL ISSUES IN TERMS 

 

       He informal economy , the economy that is not listed in any legal document, 

recording booming illegal outside the formal economy, the recording is a set of 

activities . Economics has become one of the biggest problems of the informal 

economy and employment development level of the countries that they have, 

according to the real purchasing power varies. In developing countries,  one of the 

biggest reasons of economic structure occuring informal economy and employment, 

according to the countries real purchasing power varies. As described in our study of 

the informal economy, as well as positive aspects, there are also negative aspects . 

The effects of the informal economy is very persistent and long-term measures to be 

taken should be calculated as long-term studies has been demonstrated . The impact 

of the informal economy to the national economy, especially in the financial field 

will consist of concepts such as inflation and unemployment in the country to 

speculative movements Uncovering the causes. The informal economy, increase tax 

revenues to decline in the country and this will lead to a decline in public services in 

the reduction of the informal economy, and even the state's role in the destruction 

until citizens are also important. In addition to studies by demonstrating the negative 

aspects of the informal economy in several studies on this subject should be 

introduced policies to be implemented. In this study, the concept of the informal 

economy, causes and prevention of the informal economy and can be done in this 

regard has attempted to put policies  



v 

 

                                        

 

  İÇİNDEKİLER 

 

 
ÖZ …......................................................................................................................... iii 

 

ABSTRACT ...............................................................................................................v 

 

TABLOLAR LİSTESİ ............................................................................................xii 

 

KISALTMALAR ....................................................................................................xiii 

 

GİRİŞ..........................................................................................................................1 

 
 

 

 

                                               BİRİNCİ BÖLÜM 

 

   KAYITDIŞI EKONOMİNİN TANIMLARI VE ORTAYA ÇIKIŞ 

NEDENLERİ 

 
1. KAYIT DIŞI EKONOMİNİN TANIMI VE ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ...........3 

               
               1.1. Ekonomik ve Mali Nedenler ............................................................................. 8 

 

                          1.1.1.Vergi Yükü İle İlgili Nedenler………………………………………...9 

                    

                          1.1.2. İşsizlik ................................................................................................10 

 

                          1.1.3. Kayıtlı Ekonomi Üzerindeki  Nedenler...............................................12 

 

                          1.1.4.Ekonomik İstikrarsızlık ve Krizler…………………………………...12 

 

                          1.1.5. Küçük İşletmelerin Ağırlığı ................................................................16 

 

                          1.1.6 Kara Para Sorunu..................................................................................18 

 

                          1.1.7. Nakit Ekonomisi .................................................................................20 

 

                          1.1.8. Adaletsiz Gelir Dağılımı ....................................................................21 

 

                          1.1.9. İstihdam Üzerindeki Yükler ...............................................................22 

 

                          1.1.10. Vergi Oranlarının Yüksekliği ……………………………………...24 

                           

                       1.1.11. Vergi Sistemindeki Adaletsizlikler………………………………...27 

 

                 2.2. İdari ve Hukuki Nedenler ...............................................................................29 



vi 

 

 

                     2.2.1. Vergi Sisteminin Belirsizliği....................................................................29 

  

                     2.2.2. Vergi Afları..............................................................................................31  

 

                     2.2.3. Yolsuzluk ve Rüşvet ................................................................................33  

 

                     2.2.4. Denetimlerin Etkin Olmaması .................................................................34 

 

                     2.2.5. Ceza Oranları ...........................................................................................36 

 

                     2.2.6. Hantal Bürokrasi.......................................................................................38 

 

                     2.2.7. Hamiline Belge Düzenleme .....................................................................41 

 

     2.3. Sosyolojik ve Psikolojik Nedenler .............................................................................41 

 

                    2.3.1. Hızlı Nüfus Artışı ve Göç .........................................................................42 

 

                    2.3.2. Eğitim Düzeyi ...........................................................................................44 

 

                    2.3.3. Vergi Bilinci ve Vergi Ahlakı...................................................................44 

 

                    2.3.4. Vergiye Karşı Direnç ................................................................................45 

  

     2.4. Siyasal Nedenler .........................................................................................................46 

           

 

                                                İKİNCİ BÖLÜM  

 

                      KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN NEDENLERİ VE ETKİLERİ 
 

1. KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN NEDENLERİ…………………………………………..47 

         

       1.1. Kayıt Dışı İstihdamın Tanımı………………………………………………………48 

 

       1.2. Mali ve Ekonomik Nedenler……………………………………………………….49  

 

                  1.2.1 İşsizlik ve Enflasyon………………………………………........................49 

 

                  1.2.2. Gelir Dağılımındaki Adaletsizlik…………………………………………50 

  

                  1.2.3. İşletmelerin Rekabet Gücünün Düşüklüğü………………………………..51 

 

       1.3. Sosyal Nedenler…………………………………………………….........................53 

 

                  1.3.1. Nüfus Artışı ve Çarpık Kentleşme………………………………………..53 

  

                  1.3.2. Çalışma Hayatındaki Değişim………………………………….................54 

 

                  1.3.3. Eğitim ve Bilgi Eksikliği………………………………….........................56 

  



vii 

 

       1.4. Kamudan Kaynaklanan Nedenler…………………………………………………..58 

  

                  1.4.1. Kamu Kuruluşları Arasındaki Uyumsuzluk………………………………58 

 

                  1.4.2. Vatandaşın Kamuya Güvensizliği………………………………………...59 

  

                  1.4.3. Sosyal Güvenlik Sisteminin Sebep Olduğu Sorunlar……………………..60 

   

   2.KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN ETKİLERİ………………………………………………..62 

                    

          2.1. Olumlu Etkileri…………………………………………………………………...62    

                 

                 2.1.1. İstihdam Yaratma Etkisi…………………………………………………...63 

                 

                 2.1.2. Gelir Etkisi ……………………………………………………………….63 

 

                 2.1.3. Rekabet Etkisi……………………………………………………………...64 

 

2.2.Olumsuz Etkileri…………………………………………………………………..65  

 

2.2.1. Vergi Gelirleri Üzerine Etkisi……………………………………………..65 

 

                2.2.2. Gelir Dağılımı Üzerine Etkisi………………………………………………66 

 

                2.2.3. Refah Kaybı………………………………………………………………...67 

 

       2.2.4. Rekabete Olumsuz Etkisi…………………………………………………..68 

 

       2.2.5. Çalışma Hayatındaki Verimliliğe Etkisi…………………………………...69 

 

                2.2.6. Yabancı Kaçak İşçiliğin Artması…………………………………………..69 

 

                2.2.7. Sosyal Güvenlik Haklarının Üzerindeki Etkisi…………………………….70 

 

                2.2.8 Sendikalaşma Üzerindeki Etkisi…………………………………………….70 

 

                                                           ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

                                 KAYIT DIŞI EKONOMİNİN VE İSTİHDAMIN  

                                              BOYUTUNUN BELİRLENMESİ 
 

1. KAYIT DIŞI İSTİHDAMI ÖLÇME YÖNTEMLERİ……………………………………72 

 

        1. 1.Doğrudan Ölçme Yöntemi………………………………………………………...72 

  

       .2. 1.Dolaylı Ölçme Yöntemi…………………………………………………………...73 

 

                 2.1.1.İstihdam Yöntemi…………………………………………………………..73 

 

                 2.1.2. GSMH Yaklaşımı      ……………………………………………………...73 

 

                 2.1.3. Parasalcı Yaklaşım ………………………………………………………..74 



viii 

 

 

                 2.1.4. Model Yaklaşımı…………………………………………………………..74 

 

 2. TÜRKİYE’DE KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN DURUMU………………………………..75 

 

                 2.1. Türkiye’de Kayıt Dışı İstihdamı Artıran Faktörler…………….....................79 

 

                          2.1.1. Vergi ve Prim Yükünün Fazlalığı………………………...................79 

 

                          2.1.2. Köyden Kente Göç………………………………………..................81 

 

                          2.1.3. İşletmelerin Durumu ……………………………………...................82 

 
 

 

                                           DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

                  TÜRKİYE’DE KAYIT DIŞI İSTİHDAMI VE KAYIT DIŞI 

EKONOMİYİ ÖNLEMEYE YÖNELİK STRATEJİLER VE POLİTİKALAR 

 
         1. KAYIT DIŞI EKONOMİDE MAKRO EKONOMİK DÜZEYDE ALINMASI   

GEREKEN ÖNLEMLER....................................................................................84 

 

1.1. Denetimin Etkinleştirilmesi………………………………………….84 

 

1.2. Kişilerin Bilgi ve Bilinçlendirilmesi ………………………………...86 

 

1.3. Yoksulluk ve İşsizlikle Mücadele……………………………………88 

 

1.4. Sosyal Güvenlik Reformu……………………………………………91 

          

          2. KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI..95 

 

                      2.1. Eylem Planının Amaçları…………………………………………….95 

  

                     2.2. Kayıt İçi Faaliyetleri Özendirme……………………………………..96 

 

                     2.3. Denetimin Kapasitesini Güçlendirmek ve Yaptırımların  

                               Caydırıcılığını Artırmak………………………………………………97 

 

                     2.4. Kurumsal ve Toplumsal Mutabakatı Sağlamak………………………98 

  

                     2.5. Kayıt Dışı Ekonomiyi Azaltmaya Yönelik Projeler……………….....99 

  

                     2.6. Kayıt Dışı İstihdamı Önleme Projesi ve Hedefleri (KADİM 2013)...100 

 

 3.KAYITLI İSTİHDAMIN TEŞVİKİ VE KAYITLI İSTİHDAMI ÖZENDİRİCİ 

YASAL VE İDARİ DÜZENLEMELER………………………………..102 

 
    

 



ix 

 

                      3.1. 4958 Sayılı Kanun İle Yapılan Düzenlemeler………………………….105 

 

                      3.2. 4447 Sayılı Kanun ile Yapılan Düzenlemeler…………………………106 

 
                              3.2.1.İşsizlik Sigortası…………………………………………………106 

 

                                3.2.2. İşverenin Sigortalıyı Önceden Kuruma Bildirme  

Yükümlülüğü…………………………………………………..106 

 

                              3.2.3.Denetim Sisteminin Güçlendirilmesi.......................................108 

 

                              3.2.4. İşverenlerin 30 Günden Az Çalışılan Süreleri Belgeleme  

Zorunluluğu……………………………………………………….108 

 

                    3.3. 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu………………………109 

 

 

          

SONUÇ……………………………………………………………………………111 

 

          

KAYNAKLAR……………………………………………………………………113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

 

TABLOLAR LİSTESİ 

               

Sayfa                                                                                                                
                                                                                                                       

     Tablo 1    : Türkiye’de Yıllar İtibariyle Enflasyon Oranları………………………...9 

     Tablo 2    : Türkiye’de İşgücüne Katılma Oranları………………………………...11 

  Tablo 3    : Ana Faaliyet Kollarına Göre Cari Fiyatlarla GSYIH ………………....19 

  Tablo 4    : Yıllar İtibarıyla Personel ve Boş Kadro Sayısı………………………...34 

  Tablo 5    : Bazı Ülkelerde İş yapma Kolaylığı Sıralaması………………………..40 

  Tablo 6    : İşteki Durum Bakımından Yoksul ve Yoksul Olmayan Gruplar   

               Arasındaki Farklar………………………………………………………50 

  Tablo 7    :  Belirtilen Eğitim Düzeyine Göre ve Cinsiyete Göre Nüfus…………..56 

  Tablo 8    :  Türkiye’de Kayıt Dışı İstihdam Oranları (%)………………………...75 

  Tablo 9    :  Herhangi Bir Sosyal Güvenlik Kurumuna Kayıtlı Olmayanların  

                  Yıllara Göre İşteki Durumu…………………………………………......76 

  Tablo 10  : Tarım Sektöründe Kayıt Dışı Çalışan Kadınların Yıllara Göre  

                         İşteki Durumu………………………………………………………….76 

   Tablo 11  : Türkiye’de Dolaylı ve Dolaysız Vergilerin  

                        Yıllara Göre Dağılımı……………………………………………….79 

   Tablo 12  : (2007-2008 ) Türkiye’de En Çok Göç Alan 4 il……………………....80 

   Tablo 13  : İşyeri Büyüklüğüne Göre Kayıt Dışı İstihdamın Dağılımı, 2006……..82 

   Tablo 14  : 2005 Gelir Dağılımı Sonuçları %20'lik Grupların Gelirden  

                       Aldığı Paylar…………………………………………………………90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

                                         KISALTMALAR 

AB            : Avrupa Birliği  

 

BYLT       : Basılmamış Yüksek Lisans Tezi 

 

C.              : Cilt 

 

ÇSGB       : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

 

DPT           : Devlet Planlama Teşkilatı 

 

GB             : Gazi  Üniversitesi 

 

GİB            : Gelir İdaresi Başkanlığı  

 

GİBSGB    : Gelir İdaresi  Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 

 

İİBF           : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

 

KADİM     : Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Projesi 

 

S.           : Sayı 

 

s.                  : Sayfa 

 

SBE             : Sosyal Bilimler Enstitüsü 

 

YDT            :  Yayınlanmamış Doktora Tezi 

 

YYLT        : Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi 



1 

 

                                               GİRİŞ 

 
            —Çalışma Konusunun Seçimi: Kayıt dışı ekonomi, ekonomideki birçok 

faktörü etkilediği ve bu nedenle birçok faktöre sebep olduğu meydana geldiğinden 

ekonomide kayıt dışılığa çözüm ararken bu faktörler incelenmeli ve çözüm arayışına 

gidilmelidir. Kayıt dışı ekonominin tespit edilememesi ve neden olan faktörlere engel 

olunamaması nedeniyle birçok sorun ekonomide oluşmuş ve bu sorunlar giderek 

büyüyen bir kartopu gibi ekonomiyi kötü gidişatına bırakmıştır.  Kayıt dışı 

ekonomiye sebep olan baş faktörlerden biri ekonomide yaratılan haksız rekabet ve bu 

rekabet karşısında vergisini zamanında ödeyen kayıtlı ekonomiyi savunan vatandaş 

sayısının giderek azalmasıdır.  

  

                  Vergi bilincinin giderek azalması ekonomideki aile ve küçük işletmelerin 

varlığını arttırmakta, işlem maliyetlerini arttırmakta ve dünyadaki kayıt dışı istihdam 

oranları giderek artmaktadır. Kayıt dışı istihdam oranlarının giderek yükselmesi ve 

ekonomideki gelir dağılımı adaletsizliğinin giderek artması kayıt dışı ekonominin 

boyutlarının çok artmasına neden olacaktır. Böylece kayıt dışı ekonomi ülkelerin 

gelişmişlik derecesine ve dünyadaki ekonomiye zararlarının çok büyük olduğu ortaya 

konmalı ve bu konuda gerekli önlem olarak uygulanabilecek politikalar 

uygulanmalıdır. Bu nedenle ekonomide giderek büyüyen bir sorun olan kayıt dışı 

ekonomi ve istihdamın yönetim organizasyon açısından sorunları çeşitli 

araştırmalarla ortaya konulmalı ve bu konuda yayınlar yapılmalıdır. 

 

              

       —Çalışma Konusunun Amacı: Özellikle gelişmekte olan ülkelerde ve az 

gelişmiş ülkelerde ekonomideki en büyük sorun kayıt altına alınamayan ekonomi ve 

istihdam oldukça önemlidir. Kayıt dışı ekonomi, bir ülkede çok önemsenmese de 

aslında ülkenin en önemli sorunları arasındadır. Çünkü kayıtsız ekonomide rekabet 

giderek artmakta ve bu durum adaletsiz gelir dağılımını arttırmakta bunun sonucunda 

ekonomide enflasyon ve krizlerin oluşması kaçınılmazdır. Bu çalışmanın amacı; az 

gelişmiş ve gelişimini tamamlamamış olan ülkelerin en can alıcı ilerlememe 

sebeplerinden biri olan kayıt dışı ekonominin belirlenmesi, sebepleri ve etkileri ile 

kayıt dışı ekonomi olgusunun ve istihdamının gelişmekte olan ülkelere etkisi ve 
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bunun sonuçlarının ve bu sonuçlarla mücadelede uygulanacak politikaları 

belirlemektir. 

 

         —Çalışmanın Önemi: Kayıt dışı ekonomi bir ülkenin ekonomisinde çok 

büyük önem taşır. Bunun en önemli nedenleri arasında ekonominin reel olarak 

gerçek boyutunu tespit edememek ve ölçememek, ekonomide var olan sorunları 

görmemize engel olacak ve uygulanacak politikaları belirlemede zorluk çıkacaktır. 

Bunun sonucunda ekonomideki kayıt dışılığın boyutunun belirlenmesinde reel olarak 

değerler ve oranlarla ilgili tablolar ortaya konmayacak ve bu durum uygulanacak 

denge politikalarını, maliye ve para politikalarını hatta ülkede uygulanan siyaset 

politikasını etkileyecektir. Bu nedenle kayıt dışı ekonomiyi önleyecek doğru 

politikalar uygulanamayacağından kayıt dışı ekonomi kayıt dışı istihdam gibi birçok 

olumsuz faktöre yol açacak ve bu durum ekonomideki gelir dağılımının adaletli bir 

şekilde dağıtılmasına engel olacak bunun sonucunda ekonomide önlenemeyecek bir 

cari açığın oluşmasına neden olabilir Bu yüzden doğru politikaları uygulamamız için 

kayıt dışı ekonominin sebep ve sonuçlarını doğru olarak tanımlamamız 

gerekmektedir. 

 

          —Çalışma Planı: Çalışma beş bölüm halinde hazırlanmıştır. Birinci bölüm de 

öncelikli olarak kayıt dışı ekonominin kavramları ve ortaya çıkış nedenleri 

anlatılmıştır. İkinci bölümde ise kayıt dışı istihdamın tanımı ve nedenleri 

anlatılmıştır. Üçüncü bölümde ise kayıt dışı ekonominin ve istihdamın boyutunun 

belirlenmesi anlatılmıştır. Dördüncü ve beşinci bölümde kayıt dışı ekonomi ve 

istihdamı önlemeye yönelik stratejiler ve buna karşı geliştirilen politikalar 

anlatılmıştır. 

 

          —Kullanılan Metod ve Teknikler: Çalışmada  5 bölümde konunun ana 

hatları taranarak , bulunan kaynaklar sayesinde çalışma anlatılmıştır. Çalışma 

tamamen teorik nitelik taşımaktadır . Bu nedenle tarihçe metod kaynak taraması 

tekniğine dayalıdr. 

 

           —Karşılaşılan Zorluk ve Sınırlamalar: Çalışma sırasında gerekli literatüre 

rastlanmıştır Herhengi bir zorluk ve sınırlama ile karşılaşılmamıştır. 



3 

 

 

 

 

                                                   BİRİNCİ BÖLÜM 

 

     KAYITDIŞI EKONOMİNİN TANIMLARI VE ORTAYA ÇIKIŞ 

NEDENLERİ 

 

1. KAYIT DIŞI EKONOMİNİN TANIMI VE ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ 

 

             Kayıt dışı ekonomi, tam olarak ölçülemeyen ve ekonomideki birçok olumsuz 

faktöre neden olan bir kavramdır. Kayıt dışı ekonomi kavramı özellikle gelişmekte 

ve geri kalmış olan ülkelerde önem taşımakta, ekonomide giderek daha güçlü bir 

bağımlı değişken olarak yerini almaktadır. “Kayıt dışı ekonomi; ekonomik 

faaliyetlerin fiilen gerçekleşmiş olmasına rağmen bu faaliyetlerle ilgili resmi 

kayıtların tutulmamasıdır. Kamu idarelerinin denetimi dışında kalan her türlü 

ekonomik işlem ve faaliyetler kayıt dışı ekonomi kapsamına girmektedir. Bu 

ekonomi resmi kayıtlara girmediği için milli gelir hesaplamalarında dikkate 

alınamamaktadır. Kayıt dışı ekonomi; gayri safi milli gelir hesaplarını elde etmede 

kullanılan istatistikî yöntemler ile tahmin edilemediği için ölçülemez. ”
1
 Kayıt dışı 

ekonomi kavramı konusunda dünyada birçok tanım ve tanımlama olmasının başlıca 

nedenlerinden birisi de bu durumdur. 

 

            Kayıt dışı ekonomi küreselleşme ile dünyada değişen bir hareket olduğu ve bu 

değişim sonucunda kayıt dışı ekonomi dünyada artan ve giderek güçlenen bir faktör 

olarak ortaya çıkmaktadır.“Kayıt dışı ekonominin sebepleri mali, ekonomik, politik, 

hukuki, sosyal ve psikolojik etkenlere bağlı olarak ülkeden ülkeye farklılık 

göstermektedir. Bu çerçevede, ülkelerin ekonomik sistemleri, ekonominin gelişmiş 

ya da azgelişmiş olması, ekonomi politikaları, istikrarsızlıklar, krizler, kayıtlı 

ekonomide istihdam ve gelir imkanlarının kısıtlı ve yüksek maliyetli olması gibi pek 

çok etken kayıt dışılığı etkileyen temel unsurlar olarak görülmektedir.”.
2
 Kayıt dışı 

ekonomi özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan sanayide yapısallaşma sürecini 

tamamlayamamış bu nedenle ülkede kayıt dışı istihdam artmaktadır. Bu durum 

                                                 
1
 ….. ,http://www.kto.org.tr/d/file/kayitdisieko_rapor.pdf ( 21.04.2014) 

 

   
2
  V.Us , Kayıt dışı Ekonomi Tahmini Yöntem Önerisi: Türkiye Örneği, Türkiye ekonomi Kurumu 

Tartışma Metni 2004/17, http://www.tek.org.tr/ dosyalar/VUSLAT-US1-KAYITDISI.pdf, 

(10.04.2014) 
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ülkenin piyasada işleyen tüm ekonomik süreçlerini etkileyecek ve kayıt dışı 

ekonomiyi arttıracaktır. 

 

            İktisadi krizler ve açıklara yol açan ve bu krizlere ilişkin değerlerin hiç kayda 

alınmaması ya da yeterli oranda alınamaması nedeniyle vergilerin ve sektörlerin 

dışında bırakılması dar anlamda kayıt dışı ekonomiyi oluşturmaktadır. Oysa geniş bir 

tanım yapmak istersek ekonomik faaliyetleri veya yasal olmayan hizmet ve malların, 

tamamının veya bir kısmının, üretiminin, satılmasının ya da tüketilmesinin veya 

diğer herhangi bir gelir konusu faaliyetinin belgelendirilememesi dolayısıyla 

kayıtlara girmemesidir. 

 

            Yapılan faaliyet ister yasal ister yasa dışı olsun, Vergi Usul Kanunu’na göre 

kişi elde ettiği gelirin vergisini ödemek zorundadır. Yani yasa dışı faaliyette 

bulundan elde ettiği geliri gizliyorsa ortada kayıt dışı bir gelir söz konusudur. 

Bununla beraber sosyal güvenlik hukukunda bir faaliyetin diğer yasalarca 

yasaklanmış olması durumunda yapılan işin konusu suç oluşturuyorsa hizmet akdi 

doğmayacağından sigortalılık kavramı da doğmayacaktır. 

 

            “Kayıt dışı ekonominin tanımı konusunda bir fikir birliği yoktur ve farklı 

isimlerle anılmaktadır. Bunun bir sebebi ekonomik faaliyetlerdeki çeşitliliktir. Bu 

nedenle literatürde kayıt dışı ekonomi ikincil, paralel, gayrı resmi, gölge, kara, 

yeraltı, gizli, kayıt dışı, görünmeyen, formel olmayan, düzensiz ekonomi olarak da 

adlandırılmaktadır. Bu anlamdaş sözcüklerin çokluğu bile tanımlama konusundaki 

farklılıklar hakkında fikir vermektedir. Literatürde kayıt dışı ekonomi için bazı 

tanımlar önerilmiştir. Schneider (1986)’ya göre : Kayıt dışı ekonomi, katma değere 

katkıda bulunan ve millî muhasebe geleneklerine göre millî gelire dâhil edilmesi 

gereken, ancak hâlihazırda kaydedilmemiş bulunan tüm ekonomik faaliyetlerdir”
3
 

Kara para tanımı birçok öğeyi kendisi içinde barındırdığından ve ekonomide birçok 

olumsuz faktöre sebep olduğundan dolayı ve bu birçok faktör birçok olumsuz sonuca 

neden olduğundan dolayı birçok farklı tanım ortaya çıkmakta ve birçok tanımı 

                                                 
3
  H.Erkuş-K.Karagöz, “Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi ve Vergi Kaybının Tahmini”, Maliye 

Dergisi,S.156, Ankara,2009, s.128 
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oluşmaktadır. Kayıt dışı ekonomiye konu alanlar yasal alanlar olsa dahi ekonomide 

ekonomik verimliliğin düşmesine neden olmakta ve vergilendirilmemesi nedeniyle 

kamu gelirlerine olumsuz bir faktör olarak ekonomide ortaya çıkmaktadır. 

 

          Kayıt dışı ekonomik faaliyetler ve yasa dışı gelirlerden kazanılan para 

Dünyada ve Türkiye’de terimsel olarak adlandırılırken kara para kavramı kullanılır 

ve kara para çoğunlukla ülkemizde de yoğun olarak kullanılan yasa dışı 

ergumanlardandır. Dünya’da ve Türkiye’de kara para yoluyla büyük miktarlarda 

gelir elde edilmektedir. Söz konusu kara paranın çoğunluğu yasa dışı faaliyetlerden 

oluşmaktadır. Birçok önemli faktör göz önünde bulundurularak yapılan dünyada ki 

tanımlamalardan hareketle, yasa dışı gelir, yasa dışı faaliyetlerden ekonomiye gelir 

getiren kaynaklar olarak dünyada tanımlanmaktadır. Dünyada gelişmekte olan 

ülkelerde kara para sürecinin takip edilmesi için özellikle gelişmekte olan ülkelerde 

bu konuda takibin yasalarca kontrol edilmesi gerekir. Özellikle yasalarca kayıt dışı 

faaliyet olarak tanımlanan ve yasalarca vergiyi doğurmayan olay olarak adlandırılan,  

yasa dışı faaliyet olarak tanımlanan faaliyetlerce elde edilen para, kara para olarak 

tanımlanmaktadır.   

              Kara para olayını doğuran çeşitli faaliyetler ülkelerde tanımlanan işlemler 

farklılık göstermekte ve her ülke kendi kanunlarına göre işlem yapmaktadır. “Kara 

para yasaların suç saydığı fiillerden elde edilen her türlü ekonomik menfaat ve değer 

olarak ifade edilebilir. Sözlük anlamıyla yasa dışı yollardan sağlanan kazanç olarak 

tanımlanan kara para, suç geliri, kirli para gibi terimlerle de anılmaktadır. 

Uluslararası literatürde ise bu kapsamda suç geliri, kirli para, kara para veya suç 

parası terimleri kullanılmaktadır. Kara para ekonomik, sosyal ve hukuki olmak üzere 

farklı açılardan tanımlanabilir. Aklama suçuna konu olabilecek kara para doğal 

olarak hukuki olarak tanımlanan kara paradır ki, bu da ülke mevzuatlarında öncül suç 

olarak belirlenmiş fiillerden elde edilen her türlü değerdir.”
4
 Kara para birçok ülkede 

hala büyüyen bir sorun olarak ortaya çıkmakta ve ülke ekonomilerini tehdit 

etmektedir. Özellikle bir ülkenin ekonomisinde cari açık oranını önemli oranda 

arttırarak kayıt dışı ekonomi oranının artmasına neden olmaktadır. Yasa dışı 

                                                 
4
 ….. , http://www.karapara.gen.tr/sag/detay.asp?id=25 ,( 10.04.2014) 
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faaliyetlerden elde edilen gelir, yani kara paranın nasıl aklandığı değinilmesi gereken 

bir konudur. Kara para aklama süreci sonunda kayıtlı ekonominin bir parçası haline 

gelmekte ve meşrulaştırılmaktadır. Ortaya çıkışı yasadışı olmakta aslında yine 

yasadışı yollardan ekonomiye sokularak yasal bir para olarak görünmesine karşın 

yasa dışı faaliyetlerden elde edilen bir gelir olarak ekonomide yer etmektedir.  

             Kayıt dışı ekonomi kapsam olarak yasa dışı faaliyetlerden, kaçak işçilerden 

ve faaliyetlerin bir kısmını devlete belirterek diğer unsurları saklayarak gelir elde 

edenlerdir. Bu nedenle kayıt dışı istihdamı azaltmaya yönelik projeler,  yaptırımlar, 

denetimlerin arttırılması ve cezaların caydırıcılığı kara para oranını bir ülkede önemli 

oranda azaltabilir. Ayrıca kayıt dışı ekonomi kişilerin ve kurumların kayıtlarına 

alınmadan elde edilen gelir ve faaliyetleri içerdiğinden, bu faaliyetleri belirtmek ve 

adlandırmak bir o kadar karmaşıktır. 

 

         “Genel olarak kayıt dışı ekonominin oluşumunda uzun dönemli kalkınma 

anlayışının yanlışlıkları sonucu oluşan bölgesel dengesizliklerin ve gelir dağılımı 

bozukluklarının yoğun bir iç göçe yol açması, iç göçün beraberinde çarpık 

kentleşmeyi getirmesi belirleyici rol oynamıştır. Kayıt dışı ekonominin yerleşip 

palazlanmasında vergi sistemimizin idari ve bürokratik yapımızın ve de giderek 

bireyciliği çıkarcılık olarak algılamaya başlayan toplumsal, mali, politik ve iktisadi 

etik anlayışlarımızın da önemli olduğu inkar edilemez.”
5
 Ekonomik göstergeler 

ışığında kayıt dışı ekonomi olgusunun birçok farklı alanla etkileşim halinde olduğu 

ve ekonomide birçok ekonomik göstergeyi önemli oranda etkilediği yapılan 

araştırmalar sonucu ortaya konulmuştur. Kayıt dışı ekonomi gelişmekte olan ve 

sanayileşme sürecini tamamlamayan ülkelerde kayıtlara girmeyen tüm mali 

faaliyetlerin hepsini içerdiğinden,  ekonomideki mali ve gelir politikalarına aykırı 

olarak gelir elde edilmesinden bu durum ve sonuçları oluşmaktadır. Bu nedenle 

yasalara aykırı olarak elde edilen paranın ekonomiye kazandırılması ekonomide 

yaşanmamaktadır. Ayrıca kayıt altında olmayan ve yasaların uygulanması sırasında 

                                                 
 

  
5
 T.Gümüş, “Dışsallık ve Kayıt Dışı Ekonomi Kavramına İlişkin Bir Değerlendirme”, Gazi 

         Üniversitesi (GÜ), İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dergisi, Ankara, 2000, s.63 
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uygulanmayan ve bu ortamda ortaya çıkan farklı işlem, yaptırımları ve faaliyetleri 

kayıt dışı ekonomi olarak tanımlayabiliriz. 

 

          Kayıt dışı ekonomi bir ülkede resmi GSYIH hesaplar dışında kaldığından ve 

resmi belgelere ve kayıtlara geçirilmediğinden ülkedeki büyüme, yatırım oranlarını 

ve kayıtlı istihdam oranlarını büyük ölçüde olumsuz etkileyecektir. Bu durum 

sonucunda ülkede kayıt dışı istihdam oranları önemli oranda artış gösterecektir. Her 

ne kadar kayıtlar dışında yürütülen ekonomik faaliyetler olarak tanımlansa da 

dünyada kayıt dışı ekonominin birçok açıdan farklı tanımı bulunmaktadır. Kayıt dışı 

ekonomi kavramı konu ile ilgilenen kişilerin çalışma alanlarına göre çok çeşitli 

tanımları bulunmaktadır. Konu oysal güvenlik boyutu ile ele alındığında kişilerin 

çalışma sürelerinin ilgili sosyal güvenlik kuruluşuna hiç bildirilmemesi ve eksik 

bildirilmesi gibi hususlar ön plana çıkmaktadır.  

 

          Bir ülkenin sanayileşme sürecini tamamlamasının, en önemli etkisi, kişilerin 

sağlık güvencesine sahip olması ve toplumdaki bireylere gelecek güvencesi olarak 

tanıdığı olanaklardır. Birçok gelişmiş ülkede devlet sosyal devlet olmasının ilkesine 

dayanarak sosyal güvenlik sistemine gelir sağlayarak, kişilerin ve fertlerin bu konuda 

mali yükümlülük altında zor duruma düşmesini önler. Özellikle gelişmiş ülkelerde 

bireylerin sağlık güvencesi ve gelecek kaygısı olmadan sisteme dahil olmaları ve  bu 

konuda gerekli özen ve hassasiyeti göstermeyenlerin ağır olarak cezalandırılmaları 

etkili olur. Türkiye’ de sosyal güvenlik bilincinin yerleşmemiş olması ve sosyal 

sigorta sistemindeki tüm yükümlülüklerin işverence yüklenmiş olması sistemin 

suiistimalini kaçınılmaz kılmıştır. Türkiye’de çok önemli bir kayıt dışılık nedeni olan 

ve bu gözle pek değerlendirilmeyen mevcut sosyal yardım sistemindeki sorunlar, 

sosyal yardım için geliştirilen standartlarda kayıt dışı istihdama neden olmaktadır. 

Kayıt dışı ekonomi devleti büyük miktarlarda kayba uğratmaktadır.  
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         Kayıt dışı ekonominin kayıtlı ekonomiye dönüştürülmesinde kayıt dışı 

etkenlerin çok iyi analiz edilmesi gerekir Gelecekte var olacak ve hala varlığını 

devam ettiren kayıt dışı ekonomiyi arttıran çok önemli faktörler vardır. Bu faktörler 

şu şekilde sıralanabilir: 

       - Ekonomik  nedenler  

       - İdari  nedenler        

       - Sosyal nedenler  

       - Siyasi nedenler  

 

           1.1. EKONOMİK VE MALİ NEDENLER 

 

           Enflasyon ve ekonomide yaşanan krizler sonucu gelirlerinde alım gücü 

azalan ve düşen bireyler gelirlerini korumak için kayıt dışı istihdama ve ekonomiye 

yönelmektedir. “İktisadi kıymetler ile bu kıymetlere ilişkin hareketlerin kayda hiç 

alınmaması ya da eksik miktar veya tutarda alınması suretiyle vergi ve benzeri 

yükümlülüklerin dışında bırakılması dar anlamda kayıt dışı ekonomiyi 

oluşturmaktadır. Bu nedenle zaman zaman kayıt dışılığın vergi dışılık şeklinde ifade 

edildiğine de rastlanılmaktadır. ”
6
 Özellikle küçük işletmeler büyük işletmeler 

karşısında dünyada başlayan küreselleşme hareketi ile başlayan rekabet karşısında 

varlıklarını sürdürebilmek için kayıt dışı istihdama yönelmektedirler. Kişilerin 

devlete ödediği giderler ve kişilerin arasındaki gelir farklılıkları, işverenlerin ödediği 

devlete maliyetler yüksek enflasyon ekonomik istikrarsızlık ve krizler, küçük 

işletmelerin varlığı tarım sektörünün ağırlıkta olması kayıt dışı ekonominin başlıca 

ekonomik ve mali nedenlerini oluşturmaktadır. 

 

 

 

 

 

                                                 
 

6
 A.B.Doğrusöz, “Kayıt Dışı Ekonomi İle Mücadele Açısından Vergi Hukuku Özel Hukuk  İlişkilerine 

Bakış”, 19.Türkiye Maliye Sempozyumu, Antalya, 2004,s.158  
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                 1.1.1 VERGİ YÜKÜ İLE İLGİLİ NEDENLER  

 

 

                  Vergi dışı ekonomi piyasasının oluşmasında başlıca etkenler ağır vergi 

yükü ve vergi direncidir. Bu güne kadar yapılan iktisadi çalışmalarda ağır vergi yükü 

karşısında kayıt dışı ekonomi oranında artışlar olduğunu ve vergi yükündeki 

azalmalar karşısında kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin azaldığı gözlemlenmiştir. Bu 

durum kayıt dışı ekonomiyi etkileyen en önemli faktörlerden biriside vergi yüküdür. 

  

                  Ülkemizde vergi mevzuatının çok karmaşık bir yapıda olması ve sık sık 

vergi afları çıkarılması mükellefleri vergi yasalarına uymamaya yöneltmektedir. 

Ülkemizde vergilerin karmaşık ve dağınık yapısı birçok problem oluşturmakta ve 

vergi yükünün fazlalığı çifte vergilendirmeye yol açmaktadır.  Ayrıca ülkemizde 

uygulanan ve çok sık çıkarılan vergi indirimlerinin negatif sonuçları da 

vergilendirmede sınıf farklılıklarının ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Özellikle 

gelişmekte olan ülkelerde bu unsur daha çok kendini hissettirmektedir. Çünkü 

vergisini zamanında ödeyen şirket ve mükellefler, vergi afları sonucu kayıt dışılığa 

yöneltmektedir. 

       Tablo 1: Türkiye’de Yıllar İtibariyle Enflasyon Oranları 

YILLAR 

TÜRKİYE’DE  YILLAR İTİBARİ İLE ENFLASYON ORANLARI 

(İlk 6 aylık TÜFE oranları Yılsonu Enflasyonu %) 

 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 

2003 94,77 96,23 98,12 99,09 100,04 100,12 

2004 104,81 105,35 106,36 106,89 107,35 107,21 

2005 114,49 114,51 114,81 115,63 116,69 116,81 

2006 123,57 123,84 124,18 125,84 128,20 128,63 

2007 135,84 136,42 137,67 139,33 140,03 139,69 

2008 146,94 148,84 150,27 152,79 155,07 154,51 

2009 160,90 160,35 162,12 162,15 163,19 163,37 

2010 174,07 176,59 177,62 178,68 178,04 177,04 

2011 182,60 183,93 184,70 186,30 190,81 188,08 

2012 201,98 203,12 203,96 207,05 206,61 204,76 

2013 216,74 217,39 218,83 219,75 220,07 221,75 

 

Kaynak: TÜİK ,http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist (20.07.2013) 

http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist
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       “Fiyatlar genel seviyesinde meydana gelen devamlı bir yükselme şeklinde 

kendini gösteren enflasyon, birçok sosyal, siyasal ve ekonomik sorunlara ana kaynak 

teşkil ettiği gibi işletmelerin temel göstergeleri olan mali tabloları da homojen bir 

yapıdan uzaklaştırarak aritmetik mantığa ters ve anlamsız bir rakam yığını haline 

getirmektedir.”
7
 Yüksek enflasyonla yaşayan ülkelerde kredi maliyeti ve finansman 

gereksinimi yüksek olmakta, bu yükseklik zorunlu olarak kayıt dışı ekonominin 

güçlenmesi sonucunu doğurmaktadır. Kayıt dışı finans sektörünün bu denli 

güçlenmesi ise ülkedeki en önemli gelir kaynaklarının azalmasına, gelirlerin 

düşmesine ve elde ettiğimiz gelirin yasa dışı olarak ülke dışına çıkmasına neden 

olmuştur.  

 

            1.1.2. İŞSİZLİK  

 

          Türkiye’de ve dünyada yaşanan kayıt dışı istihdam ve ekonominin ana  

nedenleri arasında işsizlik başta gelen mali nedenler arasındadır. Kişi işsiz kaldığında 

geleceğini düşünmeden sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için kayıt dışı olarak çalışır. 

Yaşam standartlarının düşük gelirliler için daha da düşmesi bu kişilerin yaşam 

standartlarını düşürür.  Bir yandan işsizlik, diğer yandan ücretlerin düşüklüğü, işgücü 

sahiplerini, kayıt dışı faaliyetlere zorlamaktadır. Bu nedenle kişi alım gücünü 

yükseltmek ve yaşam standardını korumak amacıyla kayıt dışı çalışma yoluna 

gitmektedir. Kayıt dışı faaliyetler kaçak işte veya part time çalışma olabileceği gibi, 

sigorta talepleri olmadan da çalışabilmektedir. Bu durumda ülkemizde kayıt dışı 

istihdamı arttırmaktadır. İşsizliğin artması ile kişiler asgari ücretten daha düşük bir 

ücretle ve sigortasız olarak çalışmasına yöneltmektedir, bu durumun sonucu olarak 

kayıt dışı ekonomi giderek daha da artmakta ve daha da yükselmektedir.  

 

        Ülkemizde olduğu gelişmekte olan ülkelerde işsizlik ve kayıt dışı ekonomi 

kavramları arasında doğru bağlantı vardır. Bu önemli etkilerin varlığı kayıt dışı 

faktörlerin ve etkilerin daha da artmasına sebep olur. İşçileri gelecek kaygısı ve 

sağlık güvencesi olmadan çalışmaya iten sebeplerden en önemlisi işsizlik faktörüdür. 

                                                 
7
 M.Yüce, “Enflasyon Muhasebesi ve Bu Bağlamda Türk Vergi Sisteminde Yer Alan Düzenlemeler “, 

Mevzuat Dergisi, S.6, İstanbul, 1999, s.6 
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İş sahiplerinin ve firmaların yasa dışı olarak işçi çalıştırmalarının ana nedenlerinden 

birisi maliyetleri azaltmak, rekabette ön plana çıkmak, kişilerin haklarını 

savunmasını önlemek, emek alımını ucuzlatmak bu durumun nedenlerindendir. 

Devlete bildirim yapmadan güvencesiz olan kişi sayısının artması nedeniyle 

güvencesiz çalışan kişi sayısı artmakta ve gelir, sınıf farklılıklarının artmasına ve 

ekonomideki mali dengelerin alt üst olmasına neden olmaktadır. Ülkemizde son 30 

yıldır devam eden kronikleşen bir işsizlik sorunu vardır. Ekonomik krizler, 

küreselleşme, göç, hızlı nüfus artışı, işgücü piyasasında gelişmeler ve işgücüne 

katılım oranlarının artması, tarım sektöründeki çözülmeler, erken emeklilik, eğitim-

istihdam ilişkisinin zayıflığı, vasıfsız işgücü ve işgücü niteliğinden kaynaklanan arz 

ve talep uyumsuzlukları gibi nedenlerle işsizlik sorunu bir türlü çözümlenememekte 

ve işgücü talebi işgücü arzının karşısında çok yetersiz kalmaktadır. Aşağıda 2012 yıl 

sonu itibariyle işgücü durumu yer almaktadır. 

 

                Tablo 2:Türkiye’de İşgücüne Katılma Oranları  

 TÜRKİYE KENT KIR 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Kurumsal Olmayan Nüfus(000) 73,254 74,112 50,225 50,714 23,029 23,397 

15 ve Daha Yukarı Yas Nüfus (000) 54,365 55,250 37,531 37,947 16,834 17,303 

İşgücü (000) 26,058 27,430 17,606 18,501 8,452 8,928 

     İstihdam (%) 23,338 24,546 15,484 16,267 7,854 8,279 

     İşsizlik Oranı (%) 2,721 2,884 2,123 2,235 598 649 

İşgücüne Katılma Oranı (%) 47,9 49,6 46,9 48,8 50,2 51,6 

İstihdam Oranı (%) 42,9 44,4 41,3 42,9 46,7 47,8 

İşsizlik Oranı(%) 10,4 10,5 12,1 12,1 7,1 7,3 

      Tarım Dışı İşsizlik Oranı(%) 12,7 12,9 12,3 12,4 14,3 15,2 

       Genç Nüfusta İşsizlik Oranı(%) 18,3 20,4 19,9 22,7 14,6 15,7 

İşgücüne Dahil Olmayanlar (000) 28,307 27,821 19,924 19,446 8,382 8,375 

(1) 15-24 Yaş Grubundaki Nüfus 

*2012 Mayıs Dönemi Sonuçları Yeni Nüfus Projeksiyonlarına Göre Revize Edilmistir. 

 

Kaynak: TUİK ,Hane Halkı İşgücü Araştırması. 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13549 (15 Temmuz 2013) 

 

 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13549
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              Tablo 2’de görüldüğü gibi Türkiye’de 2012 yılında işsizlik oranı %10.4 iken 

2013 yılında bu oran %10.5’e ulaşmıştır. 2012’de %12.7 olan tarım dışı işsizlik oranı ise 

2013 yılında %12.9 olmuştur. Tablo 2’de dikkati çeken bir diğer durumda genç nüfusta 

işsizlik oranının 2012’de %18.3 iken 2013’te %20.4’e yükselmiştir. Kısaca Türkiye’de 

2012 yılı ile 2013 yılı arasında işsizlikle ilgili hemen her kesimde artış olmuştur. Bu 

durumun nedenleri arasında işsiz kalan kişiler iş sahibi olmak için kayıt dışı çalışmayı 

kabul etmişler ve bu durum özellikle kayıt dışı istihdam önemli oranda artış 

göstermesine Türkiye’de her kesimde işsizliğin artmasına neden olmuştur. 

 

 Türkiye’de yaşanan yüksek enflasyonun ve cari açığın sonucu olarak işveren 

üzerindeki maliyetler artmasına yol açmaktadır. Bunun sonucu olarak da yasa dışı 

çalışma giderek her kesimde artmaktadır. 

 

2.1.3. KAYITLI EKONOMİ ÜZERİNDEKİ NEDENLER  

 

          Kayıt dışı ekonomi etkisini kurumsallaşmış ve kurumsallaşmakta olan 

firmaların çoğunlukta olduğu gelişmekte olmakta ülkelerde sektörler arası rekabeti 

bozmakta haksız rekabetle karşılaşılmaktadır. Faaliyetlerini kayıt dışı yürütenler 

faaliyetlerini kayıtlı yürütenlerin katlanmak zorunda oldukları yüksek ek maliyetlere 

katlanamadığından haksız rekabet avantajı elde etmektedirler. Ayrıca aile işletmeleri 

ve kurumsallaşmamış firmalar maliyetleri azaltarak kayıt dışı ile maliyetlerini 

azaltmakta ve diğer tarafın vergi yükü artmaktadır. 

 

2.1.4.EKONOMİK İSTİKRARSIZLIK VE KRİZLER  

 

          İktisadi kriz ve spekülatif dönemler kayıt dışı ekonomi ve istihdam için 

ekonomide büyük bir ortam oluşturmaktadır. Böylesi dönemlerde işsizler, alım 

güçlerini korumak ve sosyal imkanlarını sürdürebilmek için kayıt dışı istihdam da 

yer alacaklardır. Daha çok sanayileşme sürecini tamamlayamayan devletlerde 

yaşanan ekonomik ve mali politikaların uygulanamaması, devletlerin kalkınma hızını 

sekteye uğratmaktadır. İşsizlik ülkelerin gelişmişlik düzeylerini ve ülkedeki cari açık 

oranının giderek artmasına yol açan en önemli nedenler arasındadır. Bu durumun 
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nedenleri arasında yasa dışı elde edilen gelirin rekabette firmaları ön plana çıkarması 

ve ekonomide giderek daha da ön plana çıkmalarına neden olmaktadır. Kayıt dışı 

ekonomi oranlarının artması bazı verilere göre olumlu gibi görünse de uzun vadede 

ekonomideki büyüme ve kalkınma oranlarını etkileyerek iktisadi krizlere yol 

açabilmektedir. Bu durum ekonomideki kayıt dışı ekonomi ve istihdam oranlarını 

arttıracaktır. Hem işveren hem de çalışan açısından kayıt dışı çalışma ve çalıştırma 

rekabette ön plana çıkma gibi görünebilir. Kişiler sosyal güvence olmadan ve 

bireysel kazançlarını düşünmeden, emek gücünü vasıfsız olarak az miktarlardaki 

ücretlere çalışmayı kabul ederler. Ülkemizde özellikle ekonomik istikrarsız ve 

krizlere karşı kayıt dışı mücadele eylem planı hazırlanmış ancak amacına tam olarak 

ulaşamamıştır. 

 

            “Ülkemizde kayıt dışı ekonominin büyüklüğü ölçülecek ve dönemler 

itibariyle takibi sağlanacaktır. Kayıt dışılıkla mücadele de kamuoyunun 

bilinçlendirilmesi sağlamak amacıyla medya organları aracılığı ile tanıtım çalışmaları 

yapılacaktır. Tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından alınan bilgiler analiz 

edilerek kurumlar arasında paylaşım sağlanacaktır. Girişimci bilgi sistemi 

tamamlanacak ve üretilecek bilgiler kayıt dışı ekonomi ile mücadelede strateji üreten 

kurum ve kuruluşların kullanımına sunulacaktır.”
8
 Kayıt dışı mücadelede eylem planı 

bu amaçlar doğrultusunda gerçekleşmesi çok uzun vadeli planlar ile gerçekleşecektir. 

Özellikle ekonomik istikrarsızlıkların ve krizin nedenleri arasında en önemli 

unsurlardan birisi de dünyada esen küreselleşme hareketidir. 

 

                Özellikle dünyada başlayan yeni akım ile firmalar çeşitli stratejiler ile yeni 

iş kolları belirlemekte yeni gelirlere ekonomilerde giriş açmaktadır. Bu strateji ve 

akımlarla emek gücü vasıflı hale gelerek firmalara daha çok gelir getirmektedir. Bu 

akımlara göre kendini geliştirmeyen ve yeni stratejiler üretmeyen şirketler diğer 

şirketler karşısında güç kaybedecek ve hatta yok olacaklardır. Vasıflı işgücü, 

dünyada başlayan değişimden etkilenecek en önemli unsurudur. Bu değişim 

                                                 
8
 Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı (GİBSGB), Kayıt Dışı 

                Mücadele ile Eylem Planı (2011-2013) , Ankara, 2011, s.18-19 
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hareketleri ile ekonomide eski işgücü tanımları artık kullanılmayıp,  işgücünün birim 

emek maliyeti belki de daha da düşecektir. Bu hareket ve değişim ile işverenler 

maliyetlerini düşürmek isteyecek ve bu alanlarda yeni sektörler oluşacaktır. Bu 

değişim ile firmalar taşeron firmalarla işbirliği yapacak ve uluslar arası şirketler ucuz 

sermaye ve işçilik maliyetlerini minimum düzeyde tutabilmek için emek gücü düşük 

ücretli olan ülkelere yöneleceklerdir. 

 

          Son yıllarda dünyada başlayan küreselleşme hareketi ile kayıt dışı ekonomi ve 

istihdam gelişmekte olan ülkelerin en önemli sorunu haline gelmektedir. Kayıt dışı 

ekonomiye birçok yönden mali, siyasi ve SGK sisteminden çeşitli faktörlere sebep 

olmakta ve bu faktörler çeşitli ekonomik olaylara sebep olmaktadır. Bu nedenle, 

kayıt dışı ekonominin tespiti ve boyutunun belirlenmesinde ülkeler toplumların 

özelliklerini göz önünde bulundurarak yasalar ortaya konulmalı ve belirlenmelidir. 

 

            Dünyada hala gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sanayileşme sürecinin 

tamamlanamaması ve aile işletmeleri ile feodal yapının güçlenmesi ekonomideki 

gelişmişlik düzeyini etkilemekte ve bu nedenle kayıt dışı ekonomi giderek 

artmaktadır. “Ekonomik işlemlerin kayıt edilmesi, ekonominin gelişmişlik düzeyi ile 

yakından ilgilidir. Üretim ve tüketimin aile için yapıldığı, pazar ekonomisine 

geçmemiş, para kullanımının sınırlı olduğu tarım ekonomilerinde, ekonomik 

işlemlerin kaydının tutulması gereklilik arz etmez. Tarımsal üretime dayalı bu 

sistemde, egemen erk feodal bir yapıya sahiptir ve toplanan vergiler aynıdır. 

İşbölümünün gelişip üretilen malların çeşitlenmesi ile birlikte üretim ve tüketim 

birimleri birbirinden ayrılır, pazar ekonomisi gelişmeye baslar ve para önem kazanır. 

Bu aşamada kayıt hiç değilse mal alım ve satımı yapanlar açısından bir zorunluluk 

haline gelir. Bu dönemde egemen erk, ayni vergilerin yanı sıra mal dolaşımından da 

vergi almaya baslar. Ancak kayıt sisteminin esas gelişimini sağlayan sanayileşmedir. 

Oysa sanayileşme sürecine daha geç giren azgelişmiş ülkelerde, hem istihdam hem 

de gayri safi milli hasıla içinde tarımın payı büyüktür. Bu payın büyüklüğü küçük 

işletmeciliğin yaygın olmasıyla birleştiğinde kayıt ve belge düzeninin yerleşmesini 

engelleyen bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır.”
9
 Özellikle ülkemizde kayıt dışı 

                                                 
9
 Ü.Toptaş, “Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri”, S.33, Ankara, 1997, s.20 
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ekonomi oranının azaltılması için ekonomide uygulanılacak maliye ve gelir 

politikaları ile kurumsallaşmış firmaların varlığı arttırılırken aile işletmelerinin sayısı 

azalacak ekonomide kayıt dışı istihdam artacaktır. 

 

          Sonuçta kayıt dışı ekonomi gelişmemişliğin bir göstergesidir, ekonomiyi 

olumsuz durumlara sokacak durumları oluşturan bir unsurdur. Yasal olmayan 

ekonominin bir anda yok edilmesi ya da ortadan kaldırılması günümüz ekonomisinde 

pek mümkün görünmemektedir. Bu durumun nedenlerinden biri bir ekonomide ne 

kadar başarılı mali ve ekonomik politikalar uygulansa da yasa dışı ekonomi her 

zaman var olacaktır. Fakat yasal olmayan ekonomi ve istihdam oranlarını aşağı 

çekmek en büyük hedef olmalıdır. “Ekonomik istikrarsızlıklara neden olan bir diğer 

unsurda devlet düzeni ve siyasal yapıdır. Devlet kamusal gücünü çeşitli nedenlerle 

koymuş olduğu kuralların uygulanmasında kullanamaz ise, kayıt dışı ekonominin 

doğmasına ve gelişmesine olanak sağlamış olur. Kayıt dışı ekonomi en çok devletin 

hoşgörüsünden yararlanmak ister ve yararlanır. Bu nedenle devlet kamusal gücünü, 

koyduğu kuralların uygulanması için kullanmalıdır. Devlet, kamusal gücünü devlet 

örgütleriyle gösterecektir. Kayıt dışı ekonomi çok yönlüdür ve devletin birçok 

örgütünü ilgilendiren alanlardan oluşur. Bu nedenle devlet örgütleri arasında güç 

kullanma bakımından çok sıkı iletişim ve eşgüdüm sağlandığı söylenemez. Eğer bu 

eşgüdüm ve iletişim sağlanabilseydi bu boyutta kayıt dışı ekonomi varlığından söz 

edilemezdi.”
10

 Kayıt dışı ekonominin ortaya çıkmasında; bir ülkede ekonomik 

yapının yanı sıra, hükümetin siyasi politikası, milli gelirin dağılımı, kişi başına düşen 

gelir, vergi ve vergi dağılımı konusunda çıkan yasalar ve uygulanması kayıt dışı 

ekonomi ve işsizlik oranını arttıran faktörlerdendir.  

 

       Toplumdaki bireylerin vergi ve vergi adaleti konusundaki hassasiyetini etkileyen 

en önemli unsurlardan birisi de devletlerin uyguladıkları siyasal politikalardır. 

Ülkemizde siyasal süreçte oy kaygısı veya iktidara gelme isteği bazı vergi yasalarını 

etkilemekte ve ekonomiyi olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca seçim zamanları 

                                                                                                                                          
 

    
10

 S. Özel, “Kayıt Dışı Ekonomi ve Kavramı Sorunları ve Çözümleri”, S. 71, Ankara, 1998,  

                         s.17-18. 
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çıkarılan vergi afları ve vergi indirimleri bireylerin vergi adaleti konusunda 

hassasiyetini ortadan kaldırmakta ve bu durum kayıt dışılığa yol açmaktadır. 

Ülkemizde her seçim döneminde mükelleflerin beklentileri karşılamayı amaçlayan 

siyasi partiler birbirine zıt tabanlı projeler uygulamakta ve kayıt dışı ekonomiyi 

önleyecek uzun vadeli projelerin uygulamasını zorlaştırmaktadır. Seçim 

dönemlerinde uygulanan bu vergi afları ve düzeniz uygulanan vergi yasaları vergi 

mükelleflerini olumsuz etkilemekte ve vergi hassasiyetini azaltmaktadır. Bir ülkede 

kayıt dışı ekonomi büyüdükçe, kayıtlı ekonomi giderek azalmakta ve buna bağlı 

olarak cari açık büyük oranda artmaktadır. Türkiye’de uygulanan vergi yasalarının ve 

vergi uygulamalarının mükellefi korumaması, sık sık çıkarılan aflar, vergi yasalarının 

karışıklığı, mevzuatın tam olarak yerine getirilememesi kayıt dışı ekonomiyi büyük 

oranda arttırmakta ve bu durum buna bağlı olarak kayıt dışı istihdamı arttırmaktadır. 

Türkiye’de ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde kayıt dışı oranlarının belirlenmesi 

günümüzde pek mümkün görünmemektedir. Kayıt dışı ekonomi bir ülkede arttıkça 

kayıtlı ekonomi giderek azalmakta ve buna bağlı olarak ülkede yatırımlar azalmakta 

ve kaçak işçilik, yasa dışı işler, kaçak işletmeler büyük oranda artmaktadır. Türkiye 

gibi gelişmekte olan ülkelerde aile işletmeleri ön planda olmakta ve bu firmaların 

kurumsallaşması ve dış pazarlara açılabilmesi için kayıt dışı ekonominin büyük 

oranda azaltılması gerekmektedir. Ancak bu durum ekonomide uygulanacak uzun 

vadeli politikalar ve uygulanacak istikrarlı vergi politikalarıyla gerçekleştirilecektir. 

Ayrıca Türkiye’de idari yapılanmada bürokrasinin karmaşıklığı, denetim yetersizliği, 

cezacı yaklaşımlar girişimcilerin kayıt dışı ekonominin artmasına yol açmaktadır. 

Ayrıca bu durumlar kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin tespitini ve kayıt altına 

alınmasını zorlaştırmaktadır.  

 

              2.1.5. KÜÇÜK İŞLETMELERİN AĞIRLIĞI  

 

       Küçük aile işletmeleri özellikle gelişmekte olan ülkelerde en önemli sorunlar 

arasında yer almakta ve kayıt dışı ekonomiyi arttıran bir unsur olarak ortaya 

çıkmaktadır. Çünkü aile işletmelerinin ve küçük işletmelerin yer aldığı ekonomide 

kurumsallaşma oluşmaması sonucu kayıt dışı ekonomi ve istihdam artmaktadır. 

Dünya da gelişmekte olan ülkelerde kurumsallaşmış işletmelerin azlığı, buna karşılık 



17 

 

aile işletmelerin fazlalığı özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde KOBİ’lerin 

fazlalığı kayıt dışı ekonomi unsurunu önemli oranda arttırmaktadır.  

 

             İşletmeler küçüldükçe ve aile işletmelerine dönüldükçe kayıt dışı istihdam ve 

ekonomi artmaktadır. Aile işletmelerinde çalışan işçi sayısı ve diğer işletmelerde 

çalıştırılan işçi sayısı arttıkça devletçe belirlenen bazı yükler de firmaların olumsuz 

etkilenmesini sağlamıştır. Bu nedenlerle kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ekonomi 

oranları daha da artmakta ve daha da yaygınlaşmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde 

küçük işletmelerin yaygınlığının sebeplerinden biri kurumsallaşmış firmalarla 

rekabet edememesi ve sermaye yetersizliğidir. Sermaye, firmanın tam ölçek 

ekonomisinde üretim yapabilmesi ve dünya pazarlarına rekabet edebilecek düzeyde 

üretim yapmasını sağlayacak en önemli unsurlardan birisidir. Aile işletmelerinin 

varlığı gelişmekte olan ekonomilerde normaldir ancak ekonominin tüm oranına 

bakıldığında fark çok artmaktadır. Bu durumu önlemek için kayıt dışı ekonominin 

boyutunun azaltılması gerekmektedir. “Özellikle Türkiye’de tarım sektörü yapısal 

özelliklerinden dolayı izleme ve denetlemenin zor olduğu bir sektördür ve bu nedenle 

kayıt dışılığa elverişli niteliktedir. Az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde tarım 

sektörünün payındaki büyüklükten dolayı kayıt dışılık oranı fazla olmaktadır.”
11

 

Bunun nedenleri arasında kayıt dışı ekonominin azaltılmasında gerekli önlemlerin 

alınmaması, uzun vadede hiçbir etki oluşturmadığından kayıt dışı ekonomiyi 

arttırmaktadır. Kayıt dışı ekonomiye etki eden en önemli unsurlardan biri aile 

işletmelerinin kayıt dışına daha yakın olması ve firmaların ancak kurumsallaşma ile 

kayıt altına alınmaları nedeniyle gelişmekte olan ülkelerde özellikle Türkiye gibi 

ülkelerde bu konularda uzun vadeli politikaların uygulanamaması kayıt dışı 

ekonomiyi arttırmaktadır. 

 

 

 

 

                                                 
11

 Y. Ilgın, Kayıt Dışı Ekonomi ve Türkiye’deki Boyutları, Ankara,  1999, s.25. 
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 2.1.6. KARA PARA SORUNU  

 

            Kayıt altına alınmayan faaliyetlerin meydana gelmesine sebep olan en önemli 

etkenlerden biri yasa dışı para sorunudur. Kontrol etmekte zorlanılan ekonomi 

içindeki servet beyanları, nakit kullanımı, günümüzde zorluk olmaktan çıktığında 

kara para sorunu giderek artmaktadır. Dolayısıyla büyüyen gelişen bir ekonomide, 

diğer taraftan kayıt dışı ekonomi ve istihdamda artmaktadır. Bütün bu gelişmeler 

kayıt dışı ekonominin varlığını arttırmaktadır. “Türkiye’de en yoğun kara para 

akımının hayali ihracat yoluyla olduğu belirtilmektedir.80’li yıllardan itibaren 

dışarıda ve özellikle İsviçre’deki paraların Türk ekonomisine kazandırılması bir 

politika olarak benimsenmiş ve bu hedefe uygun mevzuat düzenlemeleri yapılmıştır. 

Nitekim bu dönemde Türkiye’den ihracat, ihracat rejimi kararı ve yönetmelikleri İle 

Türk parası kıymetini koruma hakkındaki kararlar ve bu kararlara ilişkin tebliğler ve 

talimatlar ile bankacılık teamüllerine göre yürütülmüştür.”
12

 Kayıt dışı ekonominin 

kontrol altına alınamamasının en önemli nedenlerinden birisi de kara para aklama 

sorunudur. Ülkemizde kara para tespitinin ve cezalandırılmasında, kara paranın 

tespiti, hangi kaynaktan geldiği, karapara olduğu tespitinin saptanması karşısında 

büyük zorluklarla karşılaşılmaktadır.  

 

              Ayrıca gelişmekte olan ülkelerde tarım sektörünün payının ağırlıkta olması 

önlenememesinin nedenlerinden biri de,  1968’ten beri uygulanan devlet politikaları 

ve sosyal nedenlerle tarım sektörünün önemini azaltılamamasıdır. Bu nedenle tarım 

sektörü halen ülkemizde küçük ölçekli aile işletmeleri düzeyinde bulunmakta ve 

çoğunlukla devlet politikalarında vergiden muaf tutulmaktadır. Bu nedenle bu 

işletmelerde yapılan işlemlerin kaydı, kurumsallaşmış firmalara göre daha zordur ve 

bu durum kara paranın varlığını arttırmaktadır. Kayıt dışı ekonominin büyüklüğü 

kara paranın tespitini ve aklama ile mücadeleyi doğrudan etkilemektedir. Yasal 

ekonomik faaliyetlerin kayıt altında olduğu, nakit para kullanımının çok düşük 

düzeye indiği ekonomilerde, kara paranın tespiti çok daha kolaydır. Kara para, elde 

                                                 
12

  E. Ergül, Türkiye’de Kara para Aklama, http://www.turkhukuksitesi.com, ( 21.04.2014) 

 

http://www.turkhukuksitesi.com/
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edildiği şekliyle nakit formunda kaldığı sürece kullanılması riskli bir unsur olarak 

ortada adeta öncül suçun delili olarak durur. Bu nedenle kara para elde edenler bu 

paraları kullanabilmek için ekonomiye, özellikle de finansal sisteme sokma, yasal 

görüntü kazandırma,  başka bir değişle aklama ihtiyacı hissederler. Bunun için kara 

para elde edenleri elde ettikleri menfaatlerden mahrum bırakmak ve işledikleri öncül 

suçların cazibesini azaltmak amacıyla aklama ile etkin mücadele gündeme gelir. 

 

Tablo 3: Ana Faaliyet Kollarına Göre Cari Fiyatlarla GSYIH  

YILLAR GSYIH TARIM SANAYİ   HİZMETLER 

1998 - - 
- - 

1999 49,0 25,3 38,4 
64,0 

2000 59,3 53,2 47,6 
55,2 

2001 44,1 26,3 37,9 
51,8 

2002 45,9 69,8 36,8 
37,3 

2003 29,8 25,2 28,4 
27,8 

2004 22,9 17,4 22,1 
23,2 

2005 16,1 14,6 15,8 
15,6 

2006 16,9 3,2 17,7 
18,9 

2007 11,2 2,7 11,1 
15,2 

2008 12,7 12,3 11,0 
14,4 

2009 0,2 9,0 -6,0 
3,1 

2010 15,4 17,7 18,5 
10,9 

2011 
18,1 11,7 22,1 

16,2 

2012 9,2 8,7 6,1 11,6 

         

Kaynak : TÜİK,http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist (17.07. 2013) 

 

        Ülkemizde yaşanan dönüşüm sonucunda tarım sektörünün payı giderek 

azalmakta ve 1999 yılında % 49.0 iken oranın 2012 yılında % 9.2’ye düştüğü 

http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist
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görülmüştür. Ancak ülkemiz sanayileşme sürecini henüz tamamlamadığından halen 

bir tarım ülkesi sayılabilir.  

 

           Ülkemizde maliyetleri eşitlemek ve adalet sağlamak için, öncelikle kırsal 

kesimde teknolojik değişime açılmalı ve büyük etkili değişimler 

gerçekleştirilmelidir. Bu dönüşüm zamanla kurumsallaşmış firmaların piyasa 

ekonomisinde yer alması ve kayıt dışı ekonominin kara para yoluyla piyasada 

artmasına engel olacaktır. 

 

2.1.7. NAKİT EKONOMİSİ  

 

            Kayıt dışı ekonomide işlemlerin kayıt altına alınmamasından dolayı işlemler 

nakit olarak yapılmakta ve kayıt tutulmamaktadır. Bu durum kayıt dışı ekonomi ve 

istihdam oranlarının ekonomide çok daha fazla artmasına yol açmaktadır. Kayıt dışı 

ekonomide nakit kullanımı işlemlerin kayıt altına tutulmasını engellemek için 

kullanılır. “Bilindiği üzere, ekonomide mal ve para hareketi olmak üzere iki yönlü 

bir akım vardır. Gelişmiş ülkelerde vergi denetimleri para hareketlerini izlemek 

suretiyle yapılır. Zira, para hareketleri büyük çoğunlukla bankalar üzerinden yapılır 

ve bu hareketler banka sisteminde iz bırakır. Bu nedenle daha sonra bu hareketlerin 

tespit edilmesi mümkündür. Mal hareketleri ise iz bırakmaz ve bu hareketleri anında 

tespit etmediğiniz zaman, sonradan tespiti mümkün değildir. Gelişmemiş ülkelerde 

ise mal hareketlerine dayalı bir vergi incelemesi öne çıkar. Çünkü bu ülkelerde finans 

sektörü gelişmemiştir ve ekonomi nakit hareketlerine dayanır.”
13

 Kişiler yasalarca 

düzenlenen maddelere göre; mükelleflerin faaliyetlerini ilgili kurum ve kuruluşlara 

bildirip, elde ettikleri veya sigortalılarına verdikleri ücreti eksik beyan etmeleri gibi 

unsurları nakit akımları piyasada zorlaştırmaktadır. Bazı iş kolları gereği, zor 

denetlenebilmektedir.  

 

               Kayıt dışı ekonomiye konu alanlar yasal faaliyetler karşısında zorluk 

çekmekte olan ilerlemesi mümkün olandan daha zor olan etkenler olduğundan dolayı 

                                                 
13

  Maliye Bakanlığı, s.16 
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ekonomik verimliliğin düşmesine yol açmakta ve kamu gelirlerine herhangi bir katkı 

sağlamamaktadır. Bu yasa dışı faaliyetler ekonomide işlem maliyetlerini büyük 

oranda azaltmakta, firmaları rekabette ön plana çıkarmakta ve kendilerine ek gelir 

sağlamaktadır. Bu faktörleri belirlerken kayıt dışı ekonominin olumlu bir faktör 

olduğu ve toplumsal refahı artırdığı iddia edilebilir. Ancak bunun yanında birçok 

olumsuz şart ve koşul ekonomiye kazandırır. Kayıt dışı ekonominin, vergi kaybı, cari 

açık, enflasyon, işsizlik gibi ekonomiyi derinden sarsacak etkileri bulunmaktadır. 

 

  2.1.8. ADALETSİZ GELİR DAĞILIMI  

 

            Adaletsiz gelir dağılımı belki ekonomide belirlediğimiz en olumlu aynı 

zamanda en olumsuz faktörlerden birisidir. Kayıt dışı ekonominin genişlemesinde 

etkili olan faktörlerden biri de yoksulluktur. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde gelir 

dağılımının adaletsiz dağılımı ile bu ülkelerde vergileme kapasitesi yetersiz kalır. 

Sanayileşme sürecini tamamlayamayan ülkelerde sınıf farklılıklarının çok fazla 

artmakta olduğunu görürüz. Kayıt altında çalışan işçiler ya da en alt sınıf zorunlu 

harcamalarını karşılamak için kayıt dışı çalışmayı kabul ederler. Böylelikle kayıt dışı 

istihdam da artış gösterecektir. “Gelişme yolundaki ülkelerde özellikle orta sınıfın 

azlığı, alt ve üst tabakaların yoğunluğu; kayıt dışı ekonominin önemli nedenlerinden 

birisini oluşturmaktadır. Bunun yanında gelir dağılımındaki bozukluk küçük yaştaki 

çocukların kayıtsız olarak çalışmalarına yol açtığı gibi marjinal kesimi (ayakkabı 

boyacılığı, jetonculuk, işportacılık vb.) genişletmekte bu sektörde de işlemlerin kayıt 

dışı tutulması sebebiyle vergi kaçakları artmaktadır.”
14

 Bu nedenle sürekli 

uygulanacak vergi politikaları ve istihdam politikaları kişilerin devlet güvencesi 

altında yasal olarak çalışmalarına olanak sağlamaktadır. 

 

             Bir ülkede gelir dağılımı eşitsizliği o ülkenin ekonomisinin ne kadar etkin bir 

öğe olmadığını ortaya koymaktadır. Bu durum ekonomideki iktisadi krizleri ve siyasi 

iktidarsızlıklar, vergi yasalarının etkinsizliği ile ilişkilendirebilirsiniz. Aynı zamanda 

gelirin paylaşımı devletin uyguladığı para ve maliye politikalarıyla ekonomide 

uygulanması gerekmektedir. Burada da sosyal devletin ne kadar ekonominin 

                                                 
14

 Y.Kıldiş., “Kayıt dışı Ekonomi ve Etkileri, Vergi Sorunları Dergisi”, C.1, S.144,İstanbul, 2000,s.7. 
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içerisinde olduğu önemlidir. Bir diğer önemli nokta da ülke ekonomisinin ne kadar 

dışarıya açık olduğudur. Ülkelerin eşitsiz gelir dağılımı durumunda eğitimin payı da 

yadsınamaz. Gelir dağılımı adaletsizliğiyle birlikte Türkiye’de özellikle aile 

dayanışması ilişkilerinde zayıflama gözlenmektedir. Kayıp gelire uyum 

mekanizmaları ise kayıp geliri daha çok işgücü harcayarak karşılama, yeni gelirler 

bulmak ve harcamaları başta kültürel ve sosyal faaliyetler olmak üzere kısmak 

gelmektedir. Bir ülkenin ekonomisinin çoğunlukla etkisiz, gelir dağılımının da 

adaletsiz olması ekonomik birimler üzerinde önemli değişikliklere sebep olacaktır. 

Gelir dağılımındaki eşitsizlik ve istihdam hacmindeki daralma toplam nüfusun büyük 

bir bölümünü yaş durumuna bakmaksızın gelir elde etmeye itmiştir. Ekonomide fakir 

sınıfın dağılımı ile yasa dışı çalışma ve faaliyet oranları paralel olarak artmaktadır. 

Yoksulluğun yüksek olduğu Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde kayıt dışı 

istihdamda yüksektir. Nitekim kayıt dışı çalışma oranının bir ülkede yüksek olması 

sadece adaletsiz gelir dağılımından değil diğer unsurlardan da kaynaklanmaktadır.  

 

2.1.9. İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ YÜKLER  

 

            Kayıt dışı ekonomiyi ortaya çıkaran unsurlar arasında en önemli nedenlerden 

biriside istihdam üzerindeki yüklerdir. Kayıt dışı ekonomiyi önlemek için ekonomide 

yapıyı sürekli değiştirecek düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Özellikle 

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde arz azlığı ve talep fazlasının bulunması ve 

yasalarca bu durumun değiştirilememesi kayıt dışı istihdam olgusunu arttıracaktır. 

Özellikle son yıllarda sanayi devriminin etkisiyle dünyada markalaşma artmakta 

ancak Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde aile işletmelerinin fazlalığı ve üretimin 

dünya standartlarına ulaşmaması nedeniyle ekonomide üretim artmamakta, talep 

fazlalığı nedeniyle istihdam üzerindeki yük artmaktadır. 

 

         “Diğer yandan çalışma hayatı ile ilgili olumsuz sonuçlar büyük ölçüde kayıt 

dışı istihdamdan kaynaklanmaktadır. Kayıt dışı istihdamın büyük boyutta olmasıyla 

birlikte çalışan nüfus sosyal güvenlik şemsiyesi altında kapsanamamakta, yeterli 

prim toplanamamakta, sosyal güvenlik kuruluşları da basta finansman zorlukları 

olmak üzere çeşitli zorluklarla karşılaşmakta ve kendilerinden beklenen hizmetleri 
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etkin olarak yerine getirememektedir.”
15

 Kayıt dışı çalışmada en önemli etkenlerden 

biride çalışanların eğitim düzeyinin ve sosyal güvenlik konusundaki bilincinin 

eksikliğidir. Kayıt dışı ekonomide işyerlerinin aile işletmeleri olarak kalması, talep 

fazlasının işgücünde bulunması, piyasada oluşan talebin karşılanamaması ve her 

türlü koşulda çalışan işsizlerin ise çalışmak amacıyla her durumu kabul etmesi bu 

durumu kolaylaştırır. Ülkemizdeki yasa dışı faaliyetleri azaltmak için yasalar 

yeniden düzenlenmeli ve geleceğe yönelik projeler hazırlanmalıdır. İşletmeleri 

Türkiye’deki Sosyal Güvenlik Yasalarının karmaşıklığı ve vergi yükünün sistemdeki 

gelir dağılımından daha yüksek olması nedeniyle kayıt dışı istihdama 

yönlendirmektedir. Bu durumun en önemli nedenlerinden biri de ülkemizdeki eğitim 

eksikliğidir. Toplumdaki kişilerin Sosyal Güvenlik Sistemini ve haklarını 

bilmemelerinden dolayı bu durum onları kayıt dışı istihdama yönlenmektedirler. 

“Kayıt dışı istihdamın bir diğer yönü de kayıt dışı çalışanların sendikal haklardan 

yoksun olmasıdır. Çeşitli gerekçelerle kayıt dışı çalışmak zorunda olanlar, sendikasız 

ve sosyal güvenlik kapsamı dışında olma, çalıştıkları işyerinin ruhsatsız olması gibi 

nedenlerle, sağlıksız ortamlarda, işyeri ve is güvenliği olmadan, pazarlık gücünden 

yoksun ve korumasız, istismara açık ve sigortasız olarak çalışmak zorunda 

kalmaktadır.”
16

 Ülkemizde ekonomik istikrarsızlıklar ile krizlerin yaşanması 

ekonomik gücümüzü etkilemekte çoğunlukla aile işletmelerinden oluşan işgücümüz 

işlem maliyetlerini arttırmakta ve bu belirlenen tüm bu faktörlerin yasa dışı 

faaliyetleri giderek arttırmakta olduğu tüm otoritelerce belirlenmektedir. Özellikle 

işverenler üzerindeki yüksek vergi ve Sosyal güvenlik primlerinde indirim yapılması, 

talep fazlası olarak görülen işsiz emek gücünü işverenler tarafından daha fazla 

değerlendirilmesine ve bu kişilerin sigortasız olarak çalışma koşullarını kabul 

etmeden iş bulmalarını sağlayacaktır.  Ancak bu durumun ekonomide bazı dengeleri 

değiştirmesi bazı olumlu ekonomik göstergeleri etkileyeceği düşünüldüğünden 

sosyal güvenlik primlerinde yapılacak bir indirimle ya da vergi indirimleriyle 

ekonomik aktüeryaların olumsuz olarak etkilenmemesi gerektiğini göz önünde 

bulundurmamız gerekiyor.  

 

                                                 
15

 O. Altuğ, Vergi Sistemimizin Temel Sorunları ve Öneriler, İstanbul, 2002, s.369 

 
16

 DPT, Kayıt dışı Ekonomi ve Türkiye’deki Boyutları, DPT-Uzmanlık Tezleri, Ankara, 1999, s.9 
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 2.1.10. VERGİ ORANLARININ YÜKSEKLİĞİ VE VERGİ YÜKÜ  

 

           Genel olarak bakıldığında Türkiye’de geçmişten beri süregelen ve gelir 

dağılımını olumsuz yönde etkileyen vergisel faktörlerin, yaşanan krizler sonrasında 

da devam ettiği ifade edilebilir. “Mali aflar, vergi ile ilgili yükümlülüklerini 

zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmemiş olan vergi yükümlüleri için 

yasalarda öngörülmüş olan cezaların tamamen kaldırılmasına olanak veren 

girişimlerdir. Mali aflara çok sık olarak başvurulan vergi sistemlerinde, vergi 

yükümlülerinin af beklentisi içersinde kalarak vergi ile ilgili ödev ve 

sorumluluklarını yerine getirmeme eğilimi içerisinde olmaları ya da vergi dışı piyasa 

ekonomisinde faaliyette bulunuyorlarsa bu faaliyetlerini sürdürmeleri söz konusu 

olabilir. Buna karşın mali afların anayasa ve yasalarda yasaklanmış olduğu ya da 

teamül olarak mali aflara yer verilmeyen ülkelerde ise vergi yükümlülerin vergi ile 

ilgili görev ve sorumluluklarını yerine getirme konusunda daha fazla gayret içersinde 

olacakları söylenebilir.”
17

  Gerçekten de yüzde 45’leri aşan bir oranda kayıt dışılığın 

hakim olduğu Türkiye ekonomisinde, toplam vergi gelirlerinin GSYH’ dan aldığı 

pay hem OECD, hem de AB ortalamasının bir hayli altında kalmaktadır. 

Vergilemede adaletin oluşmaması nedeniyle yasa dışı faaliyet ve gelirleri giderek 

arttırmaktadır. Yapılan incelemelerde vergi yükü karşısında kayıt dışı istihdamın 

arttığı ortaya çıkmıştır. Bu da ortaya koymaktadır ki Türkiye’de kayıt dışı istihdam 

ve vergi yükü ekonomide doğru orantılıdır. 

                   

             Türkiye’de kayıt dışı istihdamla mücadele etmekle görevli memurların sayısı 

oldukça yetersizdir. Öte yandan gerekli denetim memurları bilgi ve becerisini 

gerektiren işlerde çalıştırılmamakta bu nedenle kayıt dışı istihdamla mücadelede 

etkin bir denetim yapamamaktadır. Kayıtlı ekonomideki vergi kaybı vergi dışı 

piyasadaki toplam kaybı vermektedir. Bu toplam kaybı tahmin etmek oldukça güçtür. 

Bu anlamda Türkiye’de kayıt dışı ekonomiyi önlemek için; Türkiye’de vergi 

yapısındaki temel çarpıklık, dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payının 

yüksekliğinde dikkat çekiyor. Diğer bir anlatımla, temel problem dolaylı vergi 

yükümüzün yüksekliği değil; dolaysız vergi gelirlerimizin yeterli düzeyde olmaması. 

                                                 
17

 A.S.Akat,Kayıt dışı Ekonomi Tuzağı, İstanbul, 2006,s.58 
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Bu noktadan bakınca, vergi gelirlerine ilişkin izlenmesi gereken temel politikanın, 

dolaylı vergi yükünü düşürmekten ziyade; doğrudan vergi gelirlerini arttırmaya 

yönelmesi gerektiği ortaya çıkıyor. Dolaylı vergilerin bütçe gelirlerinizin büyük bir 

kısmını oluşturduğu görülmekte, vergi gelirlerinizin tüm krizlerden etkilenmesi ve 

beklemediğiniz bütçe açıklarının ortaya çıkması da son derece normaldir. Örneğin, 

2012’de toplam vergi gelirleri bir önceki yıla göre %9,8 artmışken, ithalattan alınan 

KDV %2,7 oranında artmış ve bu durum 2012 yılı bütçe gelir performansını önemli 

ölçüde etkilemişti. 2012’deki 28,8 milyar TL civarındaki bütçe açığının arkasındaki 

dinamiği böyle analiz etmek gereklidir. Beklenmeyen bütçe açıklarının en önemli 

panzehiri de maalesef dolaylı vergilerde yapılacak beklenmedik artışlardır. Bu 

çözümün de sorunu derinleştirmek ve ötelemekten başka bir amaca hizmet 

edemeyeceğini söylemek mümkün. Kaldı ki, bu yaklaşımın hem yatırımcının hem de 

tüketicinin keyfini kaçırdığını da unutmamak lazımdır. Bir diğer önemli noktada 

Türkiye’de son 10 yılda çok önemli adımlar atıldı. Gelir Vergisi'ndeki en yüksek 

gelir dilimi için vergi oranı yüzde 49,5'ti, yani yüzde 50'ydi, bunu yüzde 35'e 

düşürüldü. En düşük Gelir Vergisi diliminin oranı ise yüzde 22'ydi, yüzde 15'e 

düşürüldü Asgari ücret üzerinden vergiyi de ciddi şekilde azalttıldı Asgari ücret 

üzerindeki Gelir Vergisi yükünü sıfırladık Türkiye'de KDV oranı, Avrupa Birliği 

içindeki en düşükler arasındadır. Ancak bu durum ekonomideki vergi yükünün 

azalması için yeterli değildir. Bu durum için gerekli önlemler; 

 

          “ ∙ Öncelikli olarak yatırım ortamının iyileşmesi için kurumlar vergisi oranı 

yüzde 33’ten yüzde 20’ye düşürüldü. Başta bankalar olmak üzere şirketlerin 

değerleri yükseldi, sermaye verimlilikleri arttı. 

            ∙ Gelir vergisi tarife yapısındaki indirimler ile dağıtılan kazançlardaki vergi 

yükü de yüzde 62’den yüzde 34’e geriledi. Dolayısıyla bireysel yatırımcıların kar 

payı gelirleri yükseldi.  

             ∙ Ücretlilere vergi iadesi kaldırılıp yerine asgari geçim indirimi konularak 

çocuk ve eş durumuna bağlı olarak gelir vergisi yükleri geriledi. 

              ∙ Yine sosyal güvenlik primi işveren hissesinde beş puanlık indirim 

yapılarak istihdam üzerindeki vergi yükünde Türkiye OECD ülkeleri arasında 

istihdam vergi yükündeki en kötü konumdan çıkıp, orta sıralara yükseldi. Bu aynı 
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zamanda doğrudan yabancı yatırımların algısını değiştirmiş ve Türkiye’yi istihdamda 

daha rekabetçi konuma taşımıştır. 

               ∙ Sağlık, eğitim, temel gıda, turizm ve tekstildeki KDV oranları yüzde 

18’ten yüzde 8’e indirilerek dolaylı vergi adaletsizliği bir ölçüde de olsa hafifletildi. 

İlaveten, sağlık ve eğitim hizmetlerindeki indirimi, pozitif dışsallık kısaca sosyal 

fayda sağlayan hizmetler olarak değerlendirmek gerekmektedir. Aynı indirimler 

2009 yılındaki kriz ortamında geçici olarak bilişim sektörü için de uygulanmıştır. 

Günümüzde bilgisayarlar artık eğitim aracı olarak kullanılan ve pozitif dışsallığı çok 

yüksek bir üründür. Keza Türkiye’nin bilgi toplumu ile kucaklaşması daha önce 

incelendiği üzere dış açıklarımızı da kapatmak üzere bu sektör üzerinden de hizmet 

ihraç etmesi gerekmektedir. Bu nedenle sektöre yönelik vergi indirimlerinin kalıcı 

kılınması gerekmektedir. Dolayısı ile vergi cephesinden gelen toplam etkinin, dar 

gelirli kesimler lehine geliştiği ifade edilebilir.”
18

 Özellikle Türkiye’de vergi 

yükünün gelir ve kurumlar vergisinin ana kalemleri oluşturduğu dolaysız vergiler bu 

anlamda ekonomide düşüklüğünden söz edilir. Bu nedenle vergi yükü analizini doğru 

yapmak için öncelikle iki hususun altını çizmemiz gerekiyor.  

 

               Türkiye’deki vergi yükü ile OECD vergi yükü yapılırken veri uyumsuzluğu 

vardır. Bizde sosyal güvenlik primleri hariç rakam yayınlanır. Oysa OECD ülkeleri 

vergi yükü rakamlarında sosyal güvenlik primleri de dahildir.  

 

                İkincisi, sosyal güvenlik primleri dolaysız vergiler içerisinde yer aldığı için 

dolaylı-dolaysız vergi yükü dağılımında;  dolaysız vergilerin payı olması gerekenden 

daha az görülür. Bunları dikkate aldığımızda Türkiye’nin 2010 sonu itibarıyla toplam 

vergi yükü yüzde 33’lere ulaşır. Bu oran birçok OECD ülkesine göre çok da düşük 

değildir. Buna rağmen Türkiye üretim ve yatırımı birinci öncelik alan ve gelişmekte 

olan ülkeler grubunda sayılan ülkelerde bu oran çok da düşük değildir Özellikle 

dolaysız vergiler içinde ana vergi kalemleri olan gelir ve kurumlar vergisi 

oranlarında yapılan indirimler Türkiye açısından doğru olmuştur. Bu indirimlere 

rağmen vergi yükünde azalma değil aksine artış sağlanabilmiştir. Ancak bu duruma 

                                                 
18

 İ. Öztürk-N. Alaycıoğlu,-H.Çırpan-İ. Fındıkçı, Büyük Dönüşüm,  İstanbul, 2010, S.201, s.132 
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rağmen Türkiye’de son 10 yılda kayıt dışı ekonominin azaltılmasında önemli artışlar 

sağlayamamıştır. Bu nedenle Türkiye’de alınacak daha çok önlem vardır. 

 

             Kayıt dışını önlemek, ekonomik büyümeyi istikrarlı yapmak, refaha 

kavuşmak için devletin yapması gereken birçok faktör olduğu ortadadır. En başta 

vergi politikaları düzenlenmesi itibariyle artan değil azalan oranlı vergi 

uygulamalarına geçilmesi ve mükelleflerle barışık bir devlet anlayışı benimsenmesi 

gerektiği görülmektedir. Günümüzde vergi mükelleflerinin sadece %2 si denetim 

altına alınabilmektedir. Vergi oranları düşürülürse vergiyi almanın daha kolay 

olacağı varsayılmaktadır. Kayıt dışı azalacağı ve mükellefin kendi kendine 

otokontrol uygulayacağı tahmin edilmektedir. 

 

 2.1.11. VERGİ SİSTEMİNDEKİ ADALETSİZLİKLER  

 

            Gelir dağılımı ekonomiyi her yönden etkileyen ve saran çok önemli 

nedenlerden birisidir.  Özellikle Türkiye gibi kişi başına düşen ücretlerin çok düşük 

olması sınıfsal farklılıkları giderek arttırmakta ise, ülkede kalkınma çok sınırlı kalır. 

Gelişmekte olan ülkelerde vatandaşların sık sık gelir affı beklentileri ve 

vergilendirme konusundaki hukuk boşlukları vergi konusunda vatandaşları yasalara 

aykırı olarak davranışlar sergilemeye yöneltmektedir. Gelir dağılımının diğer boyutu 

ise, gelişmekte olan ülkelerde bu konuda eğitim ve sağlık düzeyinin çağın 

gereklerine yetişememesidir. Gelir dağılımındaki adaletsizlik açlığa, yokluğa, 

işsizliğe yol açarak sosyal yaşamda büyük zararlara yol açar. Bundan dolayı 

toplumda ekonomik ve sosyal sıkıntılar yaşanır. 

 

             Vergilemenin bir toplumdaki amacı adil gelir ve servet dağılımı oluşmasını 

sağlamaktır. Bunun için devletin güncel ve çağın gereklerine uygun adil bir vergi 

yasaları uygulaması gerekmektedir. Çünkü adil bir gelir dağılımı sosyal bir devletin 

parçasıdır. Dolayısıyla bu süreçte, devletin politikası harcama ve gelir politikaları 

aracılığı ile düşük gelirli gruplara yönelik bir harcama politikası izlemesi 

gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle gelir dağılımını düzeltmek üzere devlet kamu 

harcamaları ve vergileri kullanmalıdır. 
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               Vergi konusunun seçiminde sınıfsal farklılıkların oluşmaması en önemli 

öğedir. Sınıfsal farklılıkların oluşmaması için ekonomide uygulanması için 

başvurulan etkenlerden birkaçı ise şunlardır; Artan oranlı vergilerin, mallara göre 

farklılaştırılması ve toplumdaki gelir farklılıklarını ortadan kaldırmak için 

uygulanması gerekmektedir. Servet ve intikal vergisi, toplumdaki sınıf farklılıklarını 

ortadan kaldırmak için uygulanır. Sosyal güvenlik destek primlerinin zamanında 

yatırılması ile uygulanan indirimler, sosyal yardımların vergi dışı tutulması, ihtiyacı 

olanların vergi dışı tutulması ve sınıfsal farklılıkları göz önünde bulundurulan en 

önemli mali etkiler olarak kabul edilir. 

 

            Vergi, toplumdaki adil gelir dağılımını sağlamak için sağlanan en önemli 

araçlardan birisidir. Ancak ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde vergi mevzuatının 

karmaşık ve anlaşılır olmayan yapısı, sık sık çıkarılan vergi mevzuatı ve sık sık 

uygulanan vergi afları nedeniyle ülkemizde kayıt dışı istihdam oranı artmaktadır.  

Vergilemede uygulanan yasaların yeterince net ve açık olamaması ve mükellefi bu 

konuda aydınlatmaması ve vergilemede farklılıkların oluşması kişilerin vergi 

bilincini etkiler. Bu durum, gelişmekte olan ülkelerde hemen hemen tümünde vergi 

yükünde, gelir ve kazanç üzerinden alınan vergiler, önemli bir ağırlığa sahip 

bulunuyor. Bu durum gösteriyor ki bir ülkede uygulanan vergi mevzuatı sade bir 

yapıda değilse, vergilendirmede basitlik ilkesine uymuyorsa vergi ahlakı o toplumda 

zarar görür ve vergi kaçakçılığı önemli boyutta artar. 

             

            Vergi yasalarının karmaşık yapıda olması ve özellikle sık sık çıkarılan vergi 

yasaları ülkemizde vergilendirmede adalet ilkesini zedelemektedir. Vergisini 

zamanında ödeyen mükellefler, gecikme yaşayan, zamanında vergisini ödemeyen 

mükellefler gördüklerinde gelecek dönemlerde vergisini ödememe yollarını aramakta 

ve bu durum kayıt dışı istihdamı arttırmaktadır. Sık sık çıkarılan borçlanma kanunları 

ve aflar bu durumu daha da körüklemektedir Zamanında vergisini ödeyen mükellef 

aflar ve indirimler nedeniyle devlete olan güvenini kaybedecektir. Vergi ceza 

oranlarının yüksekliği vergi kaçakçılığını marjinal oranda azaltıcı etki yapar. 

Marjinal vergi oranlarının bir ülkede ceza oranlarından düşük olması vergi 
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kaçakçılığını azaltır ve vergi ahlakını arttırır. Bu nedenle vergi ahlakının gelişmesi ve 

vergi cezalarının artması nedeniyle toplumdaki vergi ahlakı artacaktır. Bir ülkede 

vergilerle ilgili uygulanan yasalar ne kadar sade ve etkili olursa, vergi veren 

kurumları ve kişileri vergi verme konusunda bilincini arttırır. Gerek bağımlı, gerekse 

bağımsız çalışanların kamu harcamalarına bakış açılarını da, vergi ahlakını da etkiler. 

Özellikle ceza oranlarının arttırılarak GSYIH’daki artış sağlanması vergi adaletini 

arttıracaktır. Ancak sık sık çıkarılan vergi afları vergi ödeyen kesimi büyük oranda 

rahatsız etmektedir. Çalışanlar ödedikleri primler ile sosyal devlet ilkesi gereği 

kaliteli bir sağlık hizmeti beklerler. Kişilerin bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumu 

hizmetlerinden hoşnutsuz olmaları da kayıt dışı istihdamı etkiler. Sonuç olarak 

oluşan memnuniyetsizliği azaltmanın yolu vergi yasalarını en kısa zamanda çağın 

gereklerini uyacak şekilde hazırlamaktır. 

 

2.2. İDARİ VE HUKUKİ NEDENLER 

 

        Bu grupta sayabileceğimiz faktörler, sistemde prim uygulamasının karışıklığı 

ve düzensizliğinden oluşmaktadır. Bu durumlarda mükellefler sıkça değişen kanunlar 

yüzünden ve aflar nedeniyle vergi ödemek konusunda gerekli tutum ve önemi 

göstermez. Özellikle bu grupta sayacağımız vergi sisteminin belirsizliği, vergi afları, 

yolsuzluk ve rüşvet, denetimlerin etkin olmaması, ceza oranları, hantal bürokrasi ve 

hamiline belge düzenleme gibi unsurlar önemli ergumanlardandır.  

 

         2.2.1. VERGİ SİSTEMİN BELİRSİZLİĞİ  

 

         Vergi idaresi ve vergi sistemi ekonomi ile ile ilgili tüm unsurları etkiler. Vergi 

sistemine ilişkin özelliklerden en başta gelenleri vergi yükü ve vergi sistemin 

karmaşık yapısıdır. Bu iki husus vergi kaçırma/ kaçırmama kararını veren 

mükelleflerin eksik beyanında dikkate alacağı hususlardır. Özellikle gelişmekte olan 

ülkelerde vergi ahlakı, sık sık çıkarılan vergi afları, karmaşık ve sigortalıyı 

korumayan vergi yasaları nedeniyle vergi yükü artmakta ve bu durumda kayıt dışı 

istihdamı arttırmaktadır. Vergi yükü, kişilerin toplam gelirlerine göre devlete ödemek 

zorunda oldukları miktardır. Ancak vergi türlerinin toplam vergi gelirleri içindeki 



30 

 

ağırlığı aynı değildir. Sosyal güvenlik primleri de bu anlamda işverenlerin bir 

ekonomide katlanmak zorunda kaldığı önemli yüklerdendir. Bürokratik düzen-

lemelerden kaynaklanan maliyet artırıcı işlemler devletin vatandaşa yüklediği yükler 

arasında değerlendirilmelidir. Türkiye’de vergi yükü ne olursa olsun mükellefler 

vergi yükünün ağır olduğu algısına sahiplerdir. Zaten Türkiye’de yapılan akademik 

çalışmalar da vergi yükünün ağır olduğu algısına vurgu yapmaktadırlar. Bu algı 

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde mükelleflerin davranışlarını etkiler. Mükellef 

davranışlarını ise algılar yönlendirir. Mükellefler vergi sistemindeki belirsizlikler ve 

vergi yapısındaki değişmeler, sık sık yapılan vergi afları ülkemizdeki vergi ahlakını 

etkilemektedir.  

 

         “Bundan tam 226 yıl önce, iktisadın babası sayılan Adam Smith’in Ulusların 

Zenginliği kitabının son cildinde vergileme ile ilgili prensipler açıklanmıştır. 

Bunlardan bir tanesi de vergide belirlilik ilkesidir. Bu ilkeye göre mükellef 

ödeyeceği verginin miktarını, zamanını ve ödeme seklini daha önceden bilmesi 

gerektiği esası vardır.”
19

 Vergi uygulamalarının bir ülkede başarılı olabilmesi için 

herkes tarafından anlaşılır sade ve vergi ödeyen mükellefleri koruması 

gerekmektedir. Vergi mükelleflerinin, vergiyi ne zaman ödeyeceklerini, nasıl 

ödeyeceklerini, ne şartlarda ödemeleri gerektiğinin kesin olarak yasalarla belirtilmiş 

olması gerekiyor. Vergi kanunlarının ülkemizde çok sık değiştirilmesi vergi ahlakını 

büyük ölçüde zedelemektedir. Mükelleflerin ödedikleri prim ve işlem maliyetleri ile 

ilgili bilgi sahibi olmaları oldukça önemlidir. Sık sık değiştirilen vergi yasaları, kayıt 

dışı istihdamın ekonomide seyrini ve takibini zorlaştırmaktadır. Vergilendirmede 

yasaların karmaşık bir yapıda sürekli olarak değişime uğraması, mükelleflerin vergi 

konusunda ahlak bilincini zedelemekte ve ödeme gayretlerini azaltmaktadır. Son 

yıllarda Türkiye’de bu konuda yasa tasarıları değişikliklerinde önemli boyutta bu 

konuda adımlar atılmıştır. 

 

 

 

 

                                                 
19

 DPT, s. 5 
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       2.2.2. VERGİ AFLARI  

 

               Bir ülkede vergi aflarının sık aralıklarla çıkarılması ve marjnal vergi 

oranlarının ceza oranlarından yüksek olması nedeniyle mükellefler kayıt dışı 

ekonomiye yönlenmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde özel sektörün tek başına 

faaliyetleri o ülkenin kalkınma hızının büyümesinde etkili değildir mutlaka bazı 

sektörlerde devletin bazı faaliyetlerde öncü olması gerekmektedir. Bir ülkede 

kalkınma hızının olabilmesi için mali gücü yerinde olmayan sektörlere ve aile 

işletmelerine vergisel teşvik, indirimlerin vergi yasalarıyla sağlanması 

gerekmektedir. Bunu sağlayacak etkin bir vergi denetiminin bulunması ve vergi 

yasalarının çıkarılması gerekmektedir. Ancak bir ülkedeki muafiyet ve istisnaların 

aşırı derecede uygulanması olumsuz sonuçlara ulaşmaktadır.  

 

                “Mükellefleri kayıt dışı ekonomiye yönlendiren bir diğer neden ise çok 

sayıda vergi affı çıkarılmasıdır. Türkiye’de vergi idaresinde iyileştirme 

gerçekleştirilmeden, vergi sistemi değiştirilmeden yapılan vergi afları, son 40 yılda 

artış göstermiş ve özellikle 1980 yılından itibaren her üç yıl için bir vergi affı 

düşecek şekilde vergi ve sigorta prim afları çıkartılmıştır.”
20

 Bu durum Türkiye’de 

vergisini zamanında ödeyen kurum ve şirketlerin işlem maliyetlerini arttırmakta ve 

kayıt dışılığa yönelmesine yol açmaktadır. Bu durum zamanında vergisini ödeyen 

mükellefleri olumsuz anlamda etkilemekte ve vergisini ödemeyen mükelleflerin 

yükünü onlara yüklemektedir. Bu nedenle uygulanacak bir politikada önceden ne 

gibi sonuçlar doğuracağı ya da doğuramayacağı tahlil edilmeli ve uzun vadeli 

sonuçlar hesaplanarak ona göre uygulanmalıdır.  

 

                Mükellefler ülkelerinde çıkarılan çok sık vergi afları ile zaten ödemek 

istemeyen mükellefler vergi çıkarı ile ilgili olarak bu durumu kullanmaktadırlar.   

Yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükellef vergi affı çıkacağına emin 

olduğundan dolayı kayıt dışı istihdama yönelir. Ülkemizde yıllar itibariyle sık sık 

çıkarılan vergi afları uygulanışı ve süreleri bakımından farklılık göstermektedir. 

                                                 
20

 İ. Gökalp, “Vergi Ödemeyi Etkileyen Ekonomik Faktörler”,s.7, 

http://www.akademikbakis.org/12/makale/VOEF.doc ,Haziran 2007 
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Türkiye’de çıkarılan vergi afları idari yapıda rahatlık sağlamak, ekonomik krizleri 

atlatmak ve ekonomiyi canlandırmak için çıkarılmaktadır.“Türk Hukuku’nda vergi 

affının ilk uygulaması, 1906 tarihinde çıkarılan iradei seniye ile yol vergisi 

cezalarının affedilmesidir. 1921-1960 döneminde, ilki 1921’de olmak üzere yedi ayrı 

af uygulaması söz konusudur; 1960’lardan itibaren ise af neredeyse rutin haline 

gelmiştir.”
21

 Bu durum Türkiye’de vergi bilinci oluşmasını engellemiş ve 

mükelleflerin vergi kaçakçılığına yönlenmesine engel olamamıştır.1980 sonrasında 

çıkarılan vergi aflarının sadece 4 tanesi vergi aflarına ilişkin iken diğeri SSK, Bağkur 

aflarını da kapsayacak şekildedir. Örneğin; 

 

 20/03/1981 Tarih Ve 2431 Sayılı Tahsilatın Hızlandırılması Hakkında Kanun: 

“Kanunun amacı hazineye gelir sağlamaktır. Affın diğer amacı arasında ise yargının iş 

yükünü hafifleterek, kayıt dışının kayıt altına alınması da yer almaktadır. Uygulama 

sonuçları dikkate alındığında; af ile 46.068.069.174 TL’lik genel tahsilat sağlanmıştır. 

Ayrıca yargı mercilerinden çekilen dosya miktarı 51.404 adet iken, takdir 

komisyonlarından çekilen dosya miktarı 261.545 adettir. Kanun’la 2571 Sayılı 

Kanunla yapılan değişiklikle birlikte ek olarak 2.281.711.352  TL tahsilat yapılmış 

takdir komisyonundan 673.629 adet, itiraz komisyonlarından 38.436 adet, uzlaşma 

komisyonlarından ise 8.563 adet dosya çekilmiştir.”
22

 

  

              Kayıt dışı istihdamın en önemli nedenlerinden biriside borçlanma 

kanunlarıdır. Borçlanma ucuz ve zahmetsiz bir yoldur. Sık sık çıkarılan borçlanma 

kanunları Sosyal Sigorta Kurumu ya da bağkura tabi olarak çalışanların Sosyal 

Güvenlik Kurumuna kayıtlı olmadıkları dönemler için prim ödeyerek geçmiş dönem 

hizmetinin değerlendirilmesidir. Sık sık çıkarılan borçlanma yasaları ile nasıl olsa 

yakın bir zamanda borçlanma yasası çıkar düşüncesi ile kaçak işçiliği yani kayıt dışı 

istihdamı teşvik etmektedir.  

 

                                                 
21

 R.Dönmez , Teoride ve Uygulamada Vergi Afları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi (YYLT), 

Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir, 1990, s.141 

 
22

 F.Sayar, “1960 Yılından Sonra Çıkarılan Af Yasaları ve Sonuçları”, Vergi Dünyası Dergisi, S.73, 

1987,İstanbul, s. 78. 

 



33 

 

           Gerçekte vergi affının mükellefe verdiği sonuç, vergi bilincini ve zamanında 

ödeme algısını değiştirmesidir. Bu algının değişmesi için ülkede uygulanan ceza 

oranları arttırılmalı ve zamanında vergisini ödeyen mükellef, ödemeyen mükellefe 

göre cezalandırılmalıdır. Ancak Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde vergi afları 

mükellefin vergi sorumluluğunu etkilemekte ve mükellefler vergi afları nedeniyle 

kayıt dışı istihdama yönelmektedir. Bu durum gösteriyor ki Türkiye’de politik 

uygulamalar ve sık sık çıkarılan vergi yasaları nedeniyle mükellefler vergi bilincini 

yitirmekte, prim ödememe yolunu seçmekte, kaçak işçilik, kayıt dışı istihdam 

artmaktadır bu nedenle mükellef vergi affından faydalanma yolunu hiçbir zaman 

tercih etmemektedirler 

 

               2.2.3. YOLSUZLUK VE RÜŞVET    

           

             Özellikle Türkiye gibi ülkelerde politik uygulamalar ve sık sık çıkarılan af 

yasaları ve kamu görevlilerin sahip oldukları yetkileri kendi lehine kullanmaları, 

mükellefin ceza alacağı düşüncesini etkilemekte ve bu durum kayıt dışı istihdamı 

arttırmaktadır.  “Rüşvet, kamu görevlilerinin kamusal mal ya da hizmetlerin arz 

edilmesinde görev ve yetkilerini kötüye kullanarak muhatap oldukları kişi ve 

kurumlara ayrıcalıklı işlem yapmaları ve bu suretle para ve/veya diğer şekillerde 

menfaat elde etmelerini ifade eder.”
23

  

 

         Rüşvet sonucu ülkede kişisel sorumluluk anlayışının zarar görmesi ve bilincin 

azalması nedeniyle kamu görevlileri yetkilerini tam olarak yerine getirememesinden 

dolayı vergi ahlakı azalmaktadır. “Kamu yönetiminde maaşların düşüklüğü ve 

dengesizliği, performansa göre ödüllendirmenin olmaması, kamu kuruluşlarında 

istihdamın sağlıksız olması ve toplumdaki objektif kurallara karşı kişisel sorumluluk 

anlayışındaki eksiklik yolsuzluğun diğer nedenleri arasında sayılabilir. Ayrıca 

karmaşık bürokrasinin olduğu ülkelerde, bireyler bu engelleri aşabilmek için araç 

olarak rüşvete başvurabilmektedir.”
24

 Bu durumun ortadan kaldırılabilmesi için vergi 

                                                 
23

  G.A. Yılmaz , Kayıt Dışı Ekonomi ve Çözüm Yolları, 2010, İstanbul, s.91 

 
24

 Ö. Karatay, Kayıt Dışı Ekonominin Ülke Ekonomisine Etkileri ve Toplumsal Maliyeti, YLT, 2009, 

Sivas, s.126 
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yasalarının daha anlaşılır daha sade bir yapıda olması ve vergi ahlakının arttırılması 

gerekmektedir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde rüşvet gibi olumsuz 

durumların yaşanması bireylerin vergi bilinicini ve sorumluluğunu etkilemekte, 

bireyler yasalara olan inancını kaybettiğinden dolayı kayıt dışı istihdam artmakta ve 

ülkelerin kalkınması yavaşlamaktadır. Kalkınma yavaşladığından dolayı ülkeler 

sanayide gelişememekte işletmeler kayıt dışı istihdama yönlenmektedirler. 

 

           2.2.4. DENETİMLERİN ETKİN OLMAMASI 

 

                     Gelişmekte olan ülkelerde vergi sorumluluğunun ve bilincinin 

gelişmesi, mükellefin vergi yasalarına uygun hareket etmesi ancak etkin ve zorlayıcı 

bir denetim yapısıyla mümkündür. Ancak gelişmekte olan ülkelerde kayıt dışı 

istihdamı azaltmak amacı ile etkin bir denetim yasası kurularak uygulanması 

gerekmektedir. Etkili bir denetimin olması için bazı koşulların ülkede oluşması 

gerekmektedir. Özellikle denetim elemen sayısının yeterli olması ve denetim 

elemanlarının şu an uygulanan mevzuata ve yasalara hakim olması, günümüz 

koşullarında kayıt dışı istihdamı engellemek ve vergi ahlakını oluşturmak açısından 

önemlidir. Gelişmekte olan ülkelerde vergi yasalarının caydırıcılığının artması ve 

kişilerin cezalardan çekinmesi kayıt dışı istihdamı engelleyecektir. Vergi ahlakının 

yükseltilmesi ve oluşturulması açısından yasalar büyük önem taşır. Türkiye’de vergi 

denetimi son yıllarda çıkan kanun hükmündeki kararname ile Maliye Bakanlığına 

bağlı olarak vergi müfettişliği çatısı altında toplanarak denetim daha da etkin hale 

getirilmiştir. Ülkemizde yeterli denetim elemanı olmaması nedeniyle vergi inceleme 

oranı oldukça düşüktür. Bunun en önemli nedenlerinde biri vergi bilinci diğeri de 

yeterli denetim eleman sayısının olmamasıdır. 
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Tablo 4: Yıllar İtibarıyla Personel ve Boş Kadro Sayısı 

YILLAR 2009 2010 2011 2012 

 Personel 

Sayısı 

Boş Kadro 

Sayısı 

Personel 

Sayısı 

Boş Kadro 

Sayısı 

Personel 

Sayısı 

Boş Kadro 

Sayısı 

Personel 

Sayısı 

Boş Kadro 

Sayısı 

Merkez 2.988 4.295 2.962 4.125 7.270 12.560 7.288 12.523 

Taşra 20.429 16.635 20.781 16.308 20.550 16.613 20.473 16.699 

Yurtdışı 12 19 10 21 3 28 4 27 

TOPLAM 23.429 20.949 23.743 20.454 27.823 29.191 27.765 29.249 

 

Kaynak: GİB, Maliye Bakanlığı Faaliyet Raporu, Ankara, 2012, s.16 

 

          Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere denetim personel sayısının oldukça 

yetersiz olduğu belirlenmiş olup özellikle son yıllarda boş kadro sayısının oldukça 

arttığı gözlemlenmiştir. Bu durum gelişmekte olan Türkiye’de denetimin etkin 

olmamasına ve ceza caydırıcılığının artmasına neden olmakta ve kayıt dışı istihdam 

artmaktadır. Bir ülkede denetimin etkin olması için yeterli denetim elemanın olması 

tek başına yeterli olmaz Bu konuda mükellef tarafından anlaşılacak sade ve karışık 

olmayan vergi yasalarının çıkarılarak, ceza kanunlarının arttırılması ve cezalar 

karşısında mükellefin vergi sorumluluğunun gelişmesi gerekmektedir. Mükellefler 

genellikle denetimlerin yeterince etkin olmamasından ve hep aynı konulardan 

denetime maruz kaldıklarını ve yasaların yeterince etkin olmadığından şikâyet 

etmektedirler. Maliye Bakanlığı daha önceki yıllarda vergi denetmenleri, sgk 

denetmenleri, sigorta müfettişleri tarafından sık aralıklarla denetim yapılmakta ancak 

bu denetim birimleri arasında koordinasyon ve iletişim olmadığından dolayı denetim 

etkin olmamaktaydı bu yüzden Maliye Bakanlığı denetimi tek çatı altında toplayarak 

vergi denetmenliği birimi çatısı altında birleştirmiş ve denetimi önceki yıllara göre 

daha etkin bir hale getirmiştir. Ancak hala kurumlar arası iletişim sağlanamadığı gibi 

kurum içersinde de iletişim büyük oranda sağlanamamaktadır. Mevcut sistemde 

denetim yetersiz kalmakta ve kayıt dışı istihdam büyük bir oranda artmaktadır. 

 

              Türkiye’de kanunların karmaşık ve anlaşılır yapıda olmaması nedeniyle ve 

mevcut işyerlerinin çalışan sayısının, kapasite oranlarının farklı olması mevzuattaki 
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karışıklıktan dolayı farklılık göstermekte ve uygulanmasını zorlaştırmaktadır. 

Piyasadaki işyerlerinin genellikle aynı sektörde bulunması ve kapasitesinin aynı 

olması ve bazı nedenler denetim yapılabilecek oluşum varken iş süreci ve işletme 

fazlalığı nedeniyle yapılamamaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde sanayinin 

büyük çoğunlukla aile işletmelerinin oluşturduğu düşünülürse bu durum kayıt dışı 

istihdamı arttırıcı yöndedir. Özellikle ülkede etkin olan aile işletmelerini, mevsimsel 

işçi çalıştıran otellere, denetim yapılmamakta ve bu durum işletme sahiplerini ve 

kişileri kayıt dışı istihdama yönlendirmektedir. Öncelikle gelişmekte olan bir ülkede 

özellikle mevsimsel işçi çalıştıran ya da tarama türü bölgesel faaliyet gösteren 

yerlerde mevsim sonu işçi çıkarılmakta ve tekrar aynı dönem işçi tekrar 

çalıştırılmaktadır. Bu durum denetimi zorlaştırmakta ve kayıt dışı istihdamı 

arttırmaktadır. Kayıt dışı istihdamla mücadele de diğer denetim yönetimlerinden biri 

de kayden denetim yöntemidir. Bu denetim yönteminde çalışan kişilerin hizmet 

bildirgeleri, gelir kazanç belgeleri üzerinden sigorta müfettişleri tarafından yapılır. 

Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde kişiler açıktan çalıştırılmakta ve 

ücretleri açıktan vermektedir, kişiler ancak işten çıkarıldıktan sonra şikayetçi 

olmakta bu durum nedeniyle kişiler fiili olarak çalıştırılmadığından dolayı, sigorta 

müfettişleri bu konularda gelen şikayetler nedeniyle denetim yapmakta ve ancak bir 

sonuç alamamaktadırlar. Bu nedenle mevzuatın acil olarak değişmesi ve günümüze 

uyarlanması gerekmektedir. 

 

   2.2.5. CEZA ORANLARI 

 

            Yapılan çalışmalarda özellikle Türkiye’de kayıt dışı istihdamın artmasının 

nedenlerinden biride Türkiye’deki ceza oranlarının yeterli caydırıcılığı olmamasıdır. 

Gelişmekte olan ülkelerde özellikle vergi oranları ceza oranlarından daha düşük 

olursa vergi sorumluluğu kazanacaklardır. “Vergi cezalarının yüksek belirlenmesi 

vergi kaçırmada caydırıcı olabilir ancak mükelleflerin iflas etmesi ya da eşitliğin 

bozulması gibi durumların da ortaya çıkması büyük olasılıktır. Bu nedenle cezaların 

hem caydırıcı olması hem de iflas ettiren değil ders veren nitelikte olması gerekir.”
25

 

                                                 
25

 T.Moğol-M.E.Üyümez, Vergi Suç ve Cezalarının Ekonomisi, 19.Türkiye Maliye 

Sempozyumu,Antalya, 2004, s.583 
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Mükelleflerin vergi kazançlarını arttırma ve vergi kaçırma isteğini yok edebilmek 

için gelişmekte olan ülkelerde vergi yasaları tekrar gözden geçirilmeli ve 

yapılandırılmalıdır. Mükelleflerin vergi kazançlarını arttırma ve vergi kaçırma 

isteklerinin altında psikolojik etkiler ve maddi etkiler özellikle önem taşır. Özellikle 

gelişmekte olan ülkelerde birey vergi sorumluluğunu gözden geçirir ve çoğunlukla 

etkin olmayan yasalar nedeniyle  rasyonel olmayan bir tercih yaparak vergi ahlakını 

göz önüne almayarak, vergi sorumluluğunu göz ardı ederek vergi kaçırma olayına 

girmektedirler. 

 

              Türkiye’de vergi kaçırma olayları, son yıllarda yapılan değişikliklerle 

azaltılmış olsa da hala büyük bir orandadır. Bu oranın yüksek olmasının 

nedenlerinden en önemlilerinden biri, Türkiye’de denetim eleman sayısının yeterli 

olmaması ve bu nedenden denetimin yeterli olmamasıdır. Ancak mükellef gerçekten 

cezaların caydırıcılığına gerçekten inanırsa ancak vergi kaçırmama bakış açısına 

sahiptir. Mükellef davranışına yön veren işte bu algıdır. Bu durum şunu ortaya koyar 

ki aslında mükellefte olması gereken olgu yakalanma olasılığını hissetmesidir. Son 

yıllarda yapılan çalışmalar ortaya koymuştur ki mükelleflerin yakalanma olasılığı 

olgusunu hissettirmesi ve devlete yakalanma olgusuna karşı vergi beyanında dürüst 

davranmasına yol açacak ve kayıt dışı istihdam azalacaktır. Yakalanma olasılığı 

algısının yapılan araştırmalara göre, vergi oranlarındaki indirimler ve sık sık 

çıkarılan af yasaları nedeniyle yakalanma olgusunun düşük olduğunu ortaya 

koymaktadır. Yakalanma olasılığının Türkiye gibi ülkelerde düşük oranda olmasının 

en önemli nedenlerinden biri de vergi türlerinde değişiklik gösteren ve karmaşık 

yapıdaki vergi türleri bazen 3. kişinin beyanını gerektirmediği durumlarda bu durum 

mükellefin yararına olmakta ve vergi kaçırma olasılığını arttırmaktadır. 

 

                Türkiye’de şu an uygulanmakta olan vergi yasalarının karmaşıklığı, vergi 

türlerinde uygulanan cezaların karmaşıklığı, sık sık çıkarılan aflar ceza caydırıcılığını 

etkilemektedir. Cezaların ertelenmesi, sık sık getirilen vergi afları ve denetim 

elemanlarının keyfi uygulamaları, oranları ne kadar yüksek olursa olsun cezaların 

caydırıcı olmamasına neden olmaktadır. 
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2.2.6. HANTAL BÜROKRASİ  

 

           Hantal bürokrasi dediğimiz şey, formalitelerin fazlalığı ve yasaların karışıklığı 

nedeniyle uygulanan yasalar nedeniyle bireyin vergi sorumluluğunun azalmasıdır. 

Türkiye’de uygulanacak mevcut yapının değişime uğraması gerekmekte olup, en 

önemlisi piyasada bulunan talep fazlalığının azaltılması için, kişilerin iş bulmasını 

kolaylaştırması için mesleki eğitimlerin verilmesi ve yardımcı hizmetlerin verilmesi 

gerekmektedir. Çünkü bürokraside işlemlerin fazlalığı ve yavaş işleyen sistem ek 

maliyetlere yol açmaktadır.  Bu yüzden bürokraside yeniden katılımcılığın ve 

girişimciliğin arttırılması gerekmektedir. Hantal bürokrasiyi yok etmek için 

dünyadaki değişimlerin takip edilmesi ve uygulanması gerekmektedir. Dolayısıyla 

dünyada küreselleşme akımının etkisiyle değişime ayak uydurması ve yeniliklere 

açık olarak uygulamalar yürürlüğe koyması gerekmektedir. Diğer bir deyişle, 

dünyada yaşanan hızlı küresel değişim, özellikle klasik bürokratik yapılarda köklü 

bir yeniden yapılanmayı da gündeme getirmiştir. Bu bağlamda denilebilir ki, 

bürokraside hantal bürokrasiyi ortadan kaldıracak ve onu çağdaş anlamda yapıcı 

olarak değişime açık tutan ve yenilikleri takip eden bir ülke haline getirecek 

uygulamaları yeniden yapılanma çerçevesinde yapması gerekmektedir.  

 

          Yeniden yapılandırma çerçevesinde hantal bürokrasiyi azaltmak için yapıdaki 

değişikler için; sistemde hedef odaklı olmaya ve gereksiz aşamaları yok etmek, 

yasaların vatandaş odaklı olması, vatandaşa hizmet götürmenin en önemli amaç 

olması, temin eden, kolaylaştırıcı ve hızlı bir yapıda bir sistem oluşturulması, asli 

işlevlerin ön plana çıkarılması için değişime uğramaya başlaması gerekmektedir. 

 

           Bu durum her ne kadar ekonomide hantal bürokrasinin etkilerini azaltmaya 

yönelik olsa da yapılan çalışmalar hala Türkiye’nin bu konuda atması gereken 

önemli adımları olduğunu belirlemiştir. Bu duruma örnek verirsek; Dünya Bankası 

tarafından hazırlanan çeşitli çalışmalar ve raporlarda, tablolara ve oranlara 

baktığımızda Türkiye’nin kalkınma hızını ve gelişmesini izlediğimizde, “Dünya 

Bankası ve Uluslararası Finans Kurumu tarafından Türkiye için hazırlanan ülke 
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raporunda, İş Yapma Endeksi sıralamasında Türkiye, Doğu Avrupa ve Orta Asya 

bölgesinde Gürcistan (sıralamada 16) , Bulgaristan (59), Azerbaycan (66) , Romanya 

(72) ,Rusya Federasyonu (120) ve Ukrayna (152) ile kıyas edilmiştir. Ancak 

Türkiye’nin Avrupa Birliği müzakere sürecinde olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda, ülkemizi Romanya ve Bulgaristan ile birlikte, diğer AB Üye 

Devletleriyle kıyaslamanın daha faydalı olacağı düşünülmektedir.”
26

 İdari 

düzenlemeler, bürokrasinin gerektirdiği birçok düzenleme örneğin yabancı işçilerin 

çalıştırılması, sicil belgeleri gibi birçok düzenleme piyasadaki işlemlerin süresini 

uzatmakta ve işverenin maliyetlerini arttırmaktadır. Türkiye gibi gelişmekte olan 

ülkelerde siyasal işlem sürecinin çok uzun olduğu bu durumunda kayıt dışılığı 

arttırmada etkili olduğu belirlenmiştir. Örneğin sanayileşme sürecini 

tamamlayamamış olan ülkelerde işgücü endeksinde bulunun %1-%1,5’luk artışın 

kayıt dışı istihdam oranından %10’luk artışı göstermektedir. Özellikle işgücü 

piyasasında yapılacak düzenlemeler ile işveren teşvikinin arttırılması gerekmektedir. 

2003-2004 yıllarında alınan tedbirlerle bazı bürokratik işlemler azaltılmıştır. Şirket 

kuruluşlarında birçok kuruluşa verilen ve çok fazla zamanda yapılan ve çok sayıda 

belge istenilen ve çok fazla işlem maliyetine neden olan işlemlerin sürecini azaltarak 

kayıt dışılık azaltılmaya çalışılmıştır. Bu durumla birlikte Türkiye’de son yıllarda 

bürokratik işlemlerin fazlalığı göz önünde bulunduran değişiklikler yapılmakta ve 

maliyet azaltılmaya çalışılmaktadır. Örneğin, Sosyal Sigortalar Kurumu’nda aylık 

bildirgeler her ay üzerinden belge ile verilirken artık birleştirilerek internet üzerinden 

verilebilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26

 The World Bank and the International Finance Corporation. Doing Business 2012: Doing Business in 

a more transparent / Economy Profile: Turkey World. 2011   

<http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/turkey/> (21.07.2013) 
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Tablo 5:Bazı Ülkelerde İş yapma Kolaylığı Sıralaması 

SIRALAMA ÜLKE SIRALAMA ÜLKE 

5 Danimarka 37 Slovenya 

7 İngiltere 40 Kıbrıs 

10 İrlanda 44 İspanya 

11 Finlandiya 48 Slovakya 

14 İsveç 50 Lüksemburg 

19 Almanya 51 Macaristan 

21 Letonya 59 Bulgaristan 

24 Estonya 62 Polonya 

27 Lituanya 64 Çek Cumhuriyeti 

28 Belçika 71 Türkiye 

29 Fransa 72 Romanya 

30 Portekiz 80 Hırvatistan 

31 Hollanda 87 İtalya 

32 Avustralya 100 Yunanistan 

       

  Kaynak: http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem24/yil01/ss476.pdf (15.07.2013) 

 

   Buna göre,  Türkiye’de çalışma koşulları ve durumunun AB ülkelerinin çok 

arkasında olduğu belirlenmektedir. Raporlara baktığımızda, Türkiye’nin birkaç ülke 

dışında geride olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Ayrıca  ülkemizde yaşanan yapısal 

sorunlar ve kamu harcamalarındaki artışın etkisi ve karşılanamaması nedeniyle bu 

tabloda Türkiye geride kalmaktadır. Bu kapsamda, Romanya, Hırvatistan, İtalya ve 

Yunanistan’ın geride kalmasının en önemli nedenlerinden biri işgücü maliyetlerinin 

yüksek olması ve maliyetlerin bulunan ortamda daha fazla artmasıdır. İtalya’da iş 

bulma oranının AB ülkelerinin oransal tablosunda yüksek olduğu gözlemlenmiştir. 

Yunanistan’da da son yıllarda çıkan krizlerin etkisiyle maliyetler yükselmiş ve 

yatırım oranları büyük ölçüde etkilenerek önemli düşüşler yaşanmıştır. Bu durum 

kayıt dışı istihdamı büyük oranda arttırmıştır. 

 

 

 

 

http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem24/yil01/ss476.pdf
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           2.2.7. HAMİLİNE BELGE DÜZENLEME 

 

                    Kayıt dışı ekonominin tespit edilmesi ve azaltılması için tercih edilecek 

yöntemlerden biri değildir hamiline belge düzenleme.  Piyasada hamiline belgeler 

kime piyasada aitse o kişi o belgenin kullanım hakkına sahiptir. Dolayısıyla 

piyasadaki işlem sayısı göz önüne bulundurulduğunda hamiline belgeler kimin elinde 

ise o işlem yapmakta ve kayda geçmemektedir. Ancak nama yazılı belgenin 

kullanılması ile piyasadaki işlemler kayıt altına geçecek ve işlemlerin kayıt altına 

alınması kolaylaşacaktır.  Bunun dışında hamiline belge kullanımının azaltılarak 

ekonomik faaliyetlerde hamiline uygulamasının kaldırılması, nama yazılı 

belgelerinin kullanımının yaygınlaştırılması, kredi kartının kullanımının banka 

mekanizması aracılığı ile kayıt altına geçirilmesi, nama yazılı belgelerin kullanarak 

tüm yapılan işlemlerin kaydının tutulması piyasadaki işlemlerin kayıt dışılığını 

azaltacak ve kayıt dışı istihdam azalacaktır. “Ticaret Hukukunda menkul kıymetlerle 

ilgili benimsenmiş bulunan hamilinelik müessesi kayıt dışı ekonomiye yol açması 

dolayısıyla uzun zamandır eleştirilen bir konudur. Zira hamiline hisse senedinin 

senedi ihraç etmiş olan şirkete dahi bildirmeksizin sadece teslim ile el değiştirmesi, 

hamiline çekin beyaz ciro yolu ile ciro edilmesi bu kıymetlerin meşru maliklerini 

saptama olanağını ortadan kaldırmaktadır.”
27

 Bu nedenle hamiline belge 

düzenlenmesi tercih edilecek yöntemler arasında başta gelen sebeplerden değildir. 

 

        2.3. SOSYOLOJİK VE PSİKOLOJİK NEDENLER 

 

               Sosyolojik ve psikolojik faktörler, ekonomide sanayileşme sürecine etki 

eden en önemli unsurlardandır. Vergi ödemenin işlem maliyetlerini azaltacağına ve 

ceza caydırıcılığına inanmayan bireyler vergi sorumluluğunu yerine 

getirmeyeceklerdir. Bu durumu önleyebilmek için, verginin aslında mükellefi 

koruyucu bir güç olduğunu ve piyasada vergiler ödenmediği takdirde, vergilerin ve 

kamu maliyetlerinin piyasada cari açık oluşturarak enflasyonist etkiler doğuran 

borçlanma ile karşılanacağının ve bu borçların piyasada en son olarak bedelinin 
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mükellefçe ödeneceği bu durumdan zarar göreceklerini mükelleflere açık bir dille 

anlatılmalıdır. Ülkemizde toplanan vergilerin gereken alanlara yatırılmaması, ceza 

caydırıcılığının bulunmaması, sık sık çıkarılan vergi afları, mükellefin vergiye olan 

inancını sarsmakta ve vergi ödememe yolunu seçmelerini sağlamaktadır. Ülkemizde 

nüfus artış hızının çok yüksek olması, aile işletmelerinin fazla sayıda olması, tarım 

ve hizmet sektörünün ön planda olması, işgücü maliyetlerinin fazla olması ve bu 

nedenle yatırım oranlarının azalması, mükellefler tarafından vergi sisteminde 

duyulan güvenin olmaması gibi durumlar kayıt dışı ekonomiyi arttırmaktadır.  

 

               Kayıt dışı ekonominin, dünyada işleyen tüm maliye ve ekonomi politikalarını 

etkilediği gibi kişilerin devlete olan güvenini de zedelemektedir.  Piyasada kişilerin 

vergi bilinçlerinin azalması, devlete olan güveninin sarsılmasına yol açacak bu durum 

kayıt dışı istihdamı arttıracaktır. Yasadışı faaliyetler, toplum için zararlı olan ve 

ekonomiye zarar veren faaliyetlerdir. Bu tür faaliyetlerin sonuçları nedeniyle 

toplumdaki bozulma artar ve bu tür faaliyetler giderek artar. Sonuçta toplum, sosyal 

maliyetlere katlanmak zorunda kalır. 

 

2.3.1. HIZLI NÜFUS ARTIŞI VE GÖÇ  

 

          Hızlı nüfus artışı nedeniyle, nüfus artışının ekonomik büyüme üzerinde 

seyretmesi, piyasada talep fazlalığına yol açacak ve bu durumda kayıt dışılığın 

artmasına yol açacaktır. Bu durumun doğal bir sonucu olarak, kişiler sosyal 

güvencenin olmadığı, daha az ücret ve daha fazla çalışma ile piyasada kayıt dışı 

istihdam artmaktadır. Başka bir ifade ile kayıt dışı istihdam meşru haline gelmekte ve 

işverenler kayıt dışı istihdama yönelmektedir. Ancak bu durum piyasadaki çalışma 

güvencesinin olmadan, daha az ücretle ve iş güvencesi olmadan çalışmaya başlaması 

ekonomiyi daha da olumsuz bir tabloya götürmektedir.  

 

             Hızlı nüfus artışı ve göç kamu kesiminde talep fazlalığı ortaya çıkarmakta ve 

talep fazlalığı nedeniyle ücretler büyük oranda düşmekte, kişiler ceza caydırıcılığının 

olmaması ve bu nedenle ücretlerin yeterli oranda olmaması nedeniyle kişiler ek iş 

yapmak zorunda olacaklar ya da iş güvencesi olmadan kayıt dışı olarak çalışmak 

zorunda kalacaklardır.  Bu durum gösteriyor ki bir ülkenin kalkınmasında ve kayıt 
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dışı ekonominin önlenmesinde nüfus artışı büyük önem taşır. Nüfus artış hızı 

kalkınma hızından bir ülkede yüksek olması, yatırımları azaltır ve cari açığı önemli 

oranda arttıracak olan talep fazlası oluşmaya başlar. Piyasada oluşan talep fazlası 

kişilerin iş güvencesini azaltacak ve bu durum ülkelerin gelişmişlik düzeylerini ve 

ilerlemelerini büyük ölçüde etkileyecektir.  

 

                 Nüfus artışı ve göç ülkelerde özellikle gelişmekte olan ülkelerde kalkınma 

hızını etkileyen vasıfsız işgücü oluşturmakta ve bu vasıfsız işgücü herhangi bir 

güvencesi olmadan daha az ücretle çalışmayı kabul eden bir talep oluşturacaktır. 

Hızlı nüfus artışı sonucu şehirlere varan göç, genç nüfusun ya da talep fazlası 

nedeniyle eğitim, sağlık ve sosyal harcamalarının artmasına bu durum talep 

fazlasının artmasına ve bu durum kaynak maliyetlerinin artmasına bunun sonucu 

olarak da devlet maliyetlerinin büyük ölçüde artmasına yol açacaktır. Özellikle 

dünyada son yıllarda küreselleşme hareketi ile birlikte bu harekete uyum 

sağlayamayan ülkelerde hızlı nüfus artışı ve göç, büyük şehirlerde 

gecekondulaşmaya sebep olacaktır. Bu durum son yıllarda Türkiye’de yapılan 

düzenlemelerle azaltılmaya çalışılsa da, önceleri kayıt dışılığın mevcut yapısının 

kabul edilmesi ve toplumun vasıfsız olarak nitelediği işgücüne göz yumularak 

devletin arazilerinde var olmasına izin verilmesi kayıt dışı istihdamı arttırmaktadır. 

Kişilerin gelecek güvencesi olmadan sadece sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 

kente gelmeleri kayıt dışı istihdamı arttırır. Bireyler gerekli eğitin ve tecrübeye sahip 

olmadığından dolayı güvence olmadan kayıt dışı olarak çalışmak zorundadırlar. 

Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri dikkate alındığında Büyükşehir olan büyük kentlerde 

ortaya çıkan faktörler nedeniyle, yasalara güven azalmakta ve yasalara itaat eğilimi 

azalmaktadır. Bu durum  göç ile oluşan kalifiye olmayan işgücünün eğitim ve sosyal 

düzeyinin düşürülmesine neden olmakta bu durum vergi bilincinin geliştirilip 

yaygınlaştırılamamasına, vergi sorumluluğunun yerine getirilmemesine neden 

olmaktadır. Bu durum kayıt dışı ekonominin önemli oranda artmasına yol açacaktır.  
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          2.3.2. EĞİTİM DÜZEYİ 

 

               Son yıllarda yapılan çalışmalarda Türkiye’de özelikle eğitim ve gelir 

seviyesinin düşüklüğü ve nüfus artışı ile yaşanan göç eğitim seviyesi düşüklüğüne 

yol açmakta ve eğitim seviyesi düşüklüğü, işgücü güvencesi olmadan çalışan 

sayısının artmasına ve kayıt dışı istihdamın önemli oranda artmasına yol açacaktır. 

Ancak diğer yönden bakarsak bir toplumda eğitim seviyesi arttıkça, vergi veren 

mükellef vergi yasalarında boşluklarını değerlendirerek vergi gelirini idarenin dışına 

çıkarak vergi vermeme eğilim içersine girmektedir. Fakat toplumda kişilere vergi 

vermenin sorumluluğunu ve bu durumdan kaçmanın bedelinin en son olarak yine 

kendilerince ödeneceğinin bilinicine varılması için eğitim seviyesinin arttırılması 

gerekmektedir. Kamu harcamaları ile vergilerin toplumda verilmesinin ve öneminin 

arttırılmasının ancak toplumdaki eğitim ve sosyal düzenin arttırılması ile mümkün 

olacağı açıktır. Vergi bilincinin bulunmadığı toplumlarda yani vergi sorumluluğunu 

bireylere gösteremeyen bir toplumda kayıt dışı faaliyetler yani yasa dışı faaliyetler 

artmakta ve vergi ahlakı azalmaktadır. Bunun için özellikle toplumda eğitim 

düzeyinin arttırılması gerekmektedir. Kayıt dışı istihdamın artmasını önlemek için 

yapılacak en önemli adımlardan birisi de budur.  

 

 

2.3.3. VERGİ BİLİNCİ VE VERGİ AHLAKI 

 

           Vergi bilinci, vergi ödeme konusundaki mükellefin vergi ahlakının ve 

sorumluluğunu tanımlanmaktadır. Burada önemli olan kişileri vergi konusunda 

bilinçlendirerek gönüllü olarak vergi ödemeleri konusunda bilinçlendirmektir. 

Bireyler cezayı gönüllü olarak ödemesinin ya da bilinçli olarak görevini yerine 

getirmesi için ceza caydırıcılığının arttırılması gerekmekte ve bu durum vergi 

bilincini arttıracaktır. Vergi ahlakının korunması için en önemlisi bu konuda üst 

kademelerde yaşanan bozulmaların ve sorunların üstesinden gelinmesidir. Herhangi 

bir şekilde toplumsal bozulma vakaları, rüşvet, yolsuzluk, torpil, adam kayırma gibi 

durumlar mükellefin güvenin sarsılmasına ve kendini bu konuda bağlayan duyguların 

yok olmasına ve kayıt dışı faaliyetlerin bu konuda artmasına yol açacaktır.  
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              Vergi bilincinin oluşmasında en önemli etken olan ahlaki değerler ile 

verginin ödenmesinde etkili olan sosyal, mali, psikolojik faktörleri göz önünde 

bulundurularak, açık kurallar ve yasal düzenlemeler dışında vergi işlemleri 

yürütülmektedir. Ayrıca, eğitim ve tahsili tamamlamış bireylere göre kalifiye 

olmayan işgücü, kayıtlı çalışamayacaklar ve bu durumun avantajını görmeyecekler 

ve bu nedenle de devlete olan güvenleri giderek daha da azalacaktır. Kayıt dışı 

ekonomi oranları giderek daha da artmakta ve ekonomiyi derinden etkilemektedir. 

Bireyler vergi bilinicini kaybedecek ve moral, ahlaki değerlerin azalması ile kayıt 

dışı ekonomi önemli oranda artacaktır. Bireylerin vergi bilincinin kazanması ile kayıt 

dışı istihdam önemli oranda azalacaktır. Bu bilince varamayan bireyler vergiye karşı 

direnç oluşturacak ve vergi sorumluluğunu ortaya koymayarak kayıt dışı ekonomiye 

yönelecek ve bu durum istihdam oranını önemli oranda azaltacaktır.  

 

2.3.4. VERGİYE KARŞI DİRENÇ 

           

                  Verginin vatandaşlarca zamanında ödenmesinin nedenlerinden birisi de, 

vatandaşların devlete güven vermesi ve vergi bakış açısının değiştirilmesidir. 

Vergisini zamanında ödeyen mükellefler toplumda verginin nereye harcandığına, 

özellikle zamanında ödemesine rağmen çıkarılan af ve muafiyetler ile zamanında 

ödemeyen mükelleflere olanak verilmesi gibi durumlar, vergilerin sosyal 

harcamalara gönderilmediğine ilişkin bir düşünce oluşturmuşsa kişiler vergisini 

zamanında ödememe durumuna gitmektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde 

toplumun üst düzeydeki bozulmalar, örneğin kamu ihalelerindeki yolsuzluklar gibi 

önemli durumlarda yaşanan ekonomik olaylar vergiye karşı dirençte önemlidir. 

Vergiye karşı dirençte en önemli unsurlardan biriside vergi ödeyen mükelleflerin 

toplumdaki siyasi mekanizmaya güvenmelerinin sağlanması toplumdaki siyasi 

mekanizmaya güvenerek vergi ahlakının toplumda artmasına yol açacaktır.  
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         2.4. SİYASAL NEDENLER 

                  

               Kayıt dışı ekonominin ortaya çıkışının en önemli unsuru ekonomideki 

siyasi nedenlerdir. Gelişmiş ekonomilerde vergi sisteminde vatandaşı devletin 

denetlemesi gerekmektedir. Ancak Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde bu durum 

söz konusu değildir. Özellikle bazı siyasi olayların ve iktidarların bazı kesimlere 

yönelik çıkardığı yasalar vergi bilincini de önemli oranda etkilemektedir. Ülkemizde 

vergi türlerinin farklılık göstermesi ve vergilerin farklı olması bu durumda oranları 

farklılaştırmakta ve bu durumda çıkarılan yasalar siyasi mekanizmalar yoluyla vergi 

adaletini etkilemektedir. Bu şekilde meydana gelen kayıt dışı faaliyetleri ortadan 

kaldırmak ve azaltmak oldukça zordur. Bu durum ekonomide ve mükelleflerde 

toplumsal vergi bilinci anlayışı zarar görmekte ve kayıt dışı ekonomi önemli oranda 

artış göstermektedir. Kayıt dışı ekonominin artması demek önemli oranda kayıt dışı 

istihdamı arttırmakta ve toplumda kalifiye olmayan talep fazlası oluşarak bu durum 

sonucunda ekonomide cari açığın giderek büyümesine yol açmaktadır.  
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                                                     İKİNCİ BÖLÜM  

 

                      KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN  NEDENLERİ VE ETKİLERİ 

 

1.KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN NEDENLERİ 

  

      Kayıt dışı ekonomiyi oluşturan ana nedenler olan psikolojik, mali, ekonomik ve 

siyasi nedenler varlığı bilinen ama dünyada hala tam olarak çözümlenmemiş ve 

ortadan kaldırılamayan küresel sorunlardır. Kayıt dışı ekonomi ile ilgili en önemli 

kavram ilişkili olarak adlandırıldığında kayıt dışı istihdamdır. Kayıt dışı ekonominin 

sonucu olarak oluşan en önemli olgulardan birisi de kayıt dışı istihdamdır. Kayıt dışı 

istihdamın ülkelerde oluşmasına neden olan birçok faktör ve etken vardır. Kayıt dışı 

istihdamın özellikle gelişmekte olan ülkelerde aile işletmelerinin fazla olduğu, talep 

fazlasının bulunduğu, eğitim düşüklüğü nedeniyle yaşanan göçler ile oluşan kalifiye 

olmayan işgücünün bulunduğu ülkelerde gözlemlendiği belirlenmektedir. Dünyada 

kayıt dışı istihdam oranları hala artmakta olduğu gibi ülkemizde de oranlar oldukça 

yüksektir. Türkiye’de aile işletmelerinin fazlalığı ve hızlı nüfus artışının kalkınma 

düzeyinin altında kalması nedeniyle oluşan talep fazlası iş güvencesi olmadan işlerde 

çalışmak isteyen sınıfı oluşturmaktadır. 

 

       Kayıt dışı istihdam, 1970 yılında çeşitli kuruluşların hazırladığı raporda yer 

verilmiş ve kayıt dışı istihdam için süreklilik arz eden, sektör dışında vergiden 

kaçınarak küçük aile işletmelerinin ve küçük işletmelerin daha çok yer verdiği talep 

fazlasını kayıt dışı istihdam olarak tarif etmekteydi. Türkiye’de özellikle kamu 

otoritelerinin vergi yasalarını etkin uygulayamayışı, seçim dönemlerinde çıkarılan ve 

ekonomide kısa süreli rahatlama etkisi yaratan vergi afları ve muafiyetleri, karmaşık 

mevzuat, aile işletmelerinin fazlalığı, eğitim seviyesinin düşüklüğü gibi unsurlar 

kayıt dışı ekonomiyi arttırmakta ve bu duruma bağlı olarak kayıt dışı istihdam 

artmaktadır.  

 

            Diğer bir deyişle kayıt dışı istihdam kişilerin yasalarca çalıştıklarını SGK 

kurumuna bildirmemesi, ya da çalıştıkları gün sayılarının eksik bildirilmesi, hiç 

bildirilmemesi bu durumla ilgili olarak iş güvencesi olmadan ve geleceklerini 

düşünmeden çalışmalarına yol açmakta bu durum kayıt dışı istihdam olarak 
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adlandırmaktadır. Türkiye’de kayıt dışı istihdam ithalat kotası kaldırıldıktan sonra 

göçler nedeniyle daha da artmış ve oransal olarak Türkiye kayıt dışı istihdam da 

önemli oranda artmıştır.  

 

            Dünyada yapılan çalışmalara bakıldığında özellikle OECD’nin yayınladığı 

raporlarda bu konuda araştırmalar yapılmış ve dünyada kayıt dışı çalışan sayısının 

dünyada kayıt altında çalışan sayısının oranlarına baktığımızda bu oranların birbirine 

yakın olduğunu görürüz. OECD’nin çeşitli yıllarda yayınladığı raporlarda kayıtlı 

çalışan sayısının giderek azaldığı ve toplumlarda nüfus oranının yalnızca küçük bir 

kısmının kayıtlı çalıştığı ve bu durumun dünyada yaşanan ekonomik krizlerle daha 

da artacağı, dünyada ki ekonomik dengeleri alt üst edeceği öngörülmekte olup ve bu 

durumun da kayıt dışı ekonomiyi ve istihdamı tetikleyeceği belirlenmektedir.  

 

         1.1. KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN TANIMLARI 

              

        Kayıt dışı istihdam ekonomide kayıt dışı ekonomiyi etkileyen en önemli 

kavramlardandır. Bir ekonomide kayıt dışı istihdamın oluşmasının en önemli nedeni 

emek fazlasının oluşması ile insanların aldıkları ücretlerin sosyal yaşamlarını 

sürdürememeleri nedeniyle ek işte çalışmaları ya da güvence olmaksızın herhangi bir 

işte çalışmak istemeleri kayıt dışı istihdamı arttıracaktır. Kayıt dışı istihdamın 

nedenlerinden en önemlisi ise, kişilerin gelecek güvencesi algısını tam olarak 

kavrayamamalarıdır. Ekonomide oluşmayan bu bilinç vergi ahlakı ve bilincini 

etkileyecek bu durum kayıt dışı ekonomiyi arttıracaktır. 

 

               Kayıt dışı istihdamın nedenlerini ana başlıklar altında sıralarsak; 

-Ekonomik, 

-Sosyal, 

-Siyasi Politikalar, 

-Sosyal Güvenlik Sisteminden Kaynaklanan 
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      1. 2. MALİ VE EKONOMİK NEDENLER 

 

                Kayıt dışı ekonomi ve kayıt dışı istihdamı ortaya çıkaran sebeplerden 

biriside ekonomik ve mali nedenlerdir. Bu nedenle, yasa dışılığın neler olduğu ve bu 

faktörlere dünyada hangi etkilerin neden olduğu iyice araştırılmalı ve belirlenmelidir. 

Son yıllarda küreselleşme hareketinin etkisi ile yaşanan ekonomik krizler ve 

enflasyon işsizlik gibi nedenlerden dolayı, insanların daha iyi yaşama isteği, nominal 

alım güçlerinin artmasına rağmen, reel satın alma güçlerinin azalması kişilerin 

geleceklerini düşünmeden kayıt dışı istihdama yönelmesine neden olmaktadır. 

 

                1.2.1. İŞSİZLİK VE ENFLASYON 

 

                İşsizlik ve enflasyon kayıt dışı ekonomi ve istihdamı arttıran ve insanların 

herhangi bir işte çalışmasını zorlaştıran unsurlardandır. Özellikle hızla gelişmekte 

olan metropollerde göç nedeniyle oluşan kalifiye olmayan işgücü informel 

sektörlerde kayıt dışı istihdama yol açarak kayıtlı ekonomi oranını düşürmekte ve 

kayıt dışı ekonomi büyük oranda artmaktadır. Türkiye’de enflasyon oranlarının çok 

yüksek olması işsizlik oranlarını arttırmaktadır. Kayıt dışı istihdamın yüksek olduğu 

ülkelerde oluşan emek fazlası ve piyasada bulunan arz azlığı insanları ekonomide 

zorunlu ihtiyaçları karşılamak için geleceği düşünmeksizin bir işte çalışmalarına yol 

açar. Sanayileşme sürecini tamamlamayan ülkelerde ekonomide yaşanan krizler kayıt 

dışı ekonomi oranını arttırmakta ve bu durum kayıt dışı istihdamı büyük oranda 

arttırmaktadır. Özellikle ülkemizde yaşanan 2001 ve 2002 krizlerinden sonra insanlar 

yaşam standartlarını asgari seviyede sürdürebilmek için ek bir işte çalışmak zorunda 

kalmışlar ve bu durum işverenlerinde ödedikleri prim ve vergi yüklerini önemli 

derecede arttırdığı için kayıt dışı ekonomi önemli oranda artmıştır. Türkiye’deki 

vergi türlerinin farklılık göstermesi ve karışık mevzuatta farklı türlerin olması  kayıt 

dışı oranlarını arttırmaktadır. Türkiye’de vergi mevzuatının karmaşık ve anlaşılır bir 

yapıda olmaması, yasaların tam olarak uygulanamaması nedeniyle enflasyon oranları 

artmaktadır. Bu durum kişilerin vergi bilincini etkilemekte ve vergi verenler bu 

durum karşısında vergi bilinçlerini hızla kaybetmektedir. 
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                   1.2.1. GELİR DAĞILIMINDAKİ ADALETSİZLİK 

     

                   Gelir dağılımındaki adaletsizlik nedeniyle sosyal güvencesi olmayan iş 

ve iş güvenliği olmayan, niteliksiz, vasıfsız, kayıt altına alınmayan, her an işten 

çıkarılma durumunun bulunduğu işlerde kişiler devam etmek şartıyla çalışacaklardır. 

Bu da sistemin koordinasyonunu etkileyecek ve kişilerin çalışma koşullarının daha 

da kötü olarak oluşması sonucunu doğurmasını sağlayacaktır. Bu durum sonucu 

olarak kişiler sosyal ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanacak ve kayıt dışı istihdamı 

artacaktır. Kayıt dışı istihdamda çalışan kişilerin sosyal ihtiyaçlarını 

karşılayamamaları yanında geleceğini düşünmeden çalışmaları ve sağlık 

güvencelerinin olmaması bu nedenle bu konuda giderlerini arttırmakta ve kişi kayıt 

dışı istihdam ile çalışmaktadır. Bu durum kayıt dışı istihdamda çalışanların 

durumunu daha da kötüleştirmekte ve hatta ek işte çalışmalarına yol açmaktadır. 

Bunun yanında OECD raporlarına göre, gelir dağılımındaki adaletsizlik, küçük 

yastaki çocukların ve kadınların kayıt dışı istihdamda çalışmalarına yol açmaktadır.  

 

              “Milli gelir farklılıklarına yöntemine benzer bir şekilde, farklı kaynaklardan 

elde edilen istihdam rakamlarına bakılarak kayıt dışı istihdamın boyutları tahmin 

edilebilir. Örneğin sosyal güvenlik kapsamında çalışanların bilinmektedir ve bu 

gösterge kayıt dışı istihdamı içermemektedir. Toplam istihdam rakamları ve bunun 

sektörel dağılımı, hane halkı anketleri, işgücü anketleri… gibi farklı kaynaklara 

dayanılarak hesaplanmakta ve kayıt dışı istihdamı içermektedir.”28
 Kayıt dışı 

istihdamı hesaplamak için ülkede hesaplanan kayıtlı istihdam ile tüm ekonomideki 

işgücü rakamları arasındaki fark, işgücü kolları açısından değerlendirildiğinde bu 

durum bize o ülkedeki istihdam, ile ilgili rakamları ortaya koyacak ve gerekli bilgiler 

ışığında ülkedeki gelir dağılımındaki adaletsizlikler ortaya çıkacaktır. 

 

                 Kayıt dışı çalışan kimseler her türlü sosyal güvenlik kapsamında 

olmadığından dolayı kayıt dışı çalışırken sağlık giderlerini kendisi karşılamakta ve 

                                                 
28

 Y.Ilgın, Kayıt Dışı Ekonomi ve Türkiye’deki Boyutu, Ankara, 1999,s.68-69 
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bu durum ülkedeki maliyetleri arttırmaktadır. Bu durumda kayıt dışı istihdam ve 

gelir dağılımındaki adaletsizlik karşılıklı olarak birbirlerini olumsuz yönde 

etkilemektedir. Gelişmekte olan ülkelerde yoksul olan kesimin çoğu çalışmaktadır 

ancak daha az bir kısmı çalışmamaktadır. Özellikle metropol olan şehirlerde hızlı 

nüfus artışı ve göç nedeniyle gecekondulaşma artmakta ve kişilerin çoğu asgari 

düzeyde geçinebilmek için kayıt dışı olarak çalışmaktadırlar. 

 

Tablo 6: İşteki Durum Bakımından Yoksul ve Yoksul Olmayan Gruplar  

Arasındaki Farklar 

 YOKSUL YOKSUL OLMAYAN 

Ücretli 21,0 48,5 

Yevmiyeli 19,1 6,5 

Kendi hesabına 26,9 21,8 

İşveren 0,7 5,0 

Ücretsiz Aile İşçisi 32,3 18,2 

TOPLAM 100,0 100,0 

 

Kaynak: Sırma Demir  Şeker, Türkiye’de Sosyal Transferlerin Yoksulluk Üzerindeki Etkileri, Ankara, 

               2008,s.57. 

 

                 Yukarıdaki tabloda hane halkındaki bireylerin işteki durumlarına göre 

yoksulluk oranları görülmektedir. Kayıt dışı istihdam ücretli olarak çalışanları 

etkilemekte olduğunu özellikle yevmiyeli ve ücretli çalışanlarda yoksullarının 

yüksek oranda olduğunu görüyoruz Bu durum kayıt dışı istihdamı arttırmaktadır. 

 

                1.2.3. İŞLETMELERİN REKABET GÜCÜNÜN DÜŞÜKLÜĞÜ 

 

                   Bir ülke ekonomisini oluşturan ekonomideki istihdam sektörlerinin 

istihdam ettikleri kişi sayısı bize o ekonominin gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi 

verir. Bir ülkede ekonomik koşullarla o ülkenin yasalarıyla güvence altına alınmış ve 

kişiler işletmelerinde çalıştırdıkları kişilerin sosyal güvenlik primlerinin 

bildirilmemesi ya da eksik bildirilmesi ve o ülkenin ekonomisinde küçük aile 

işletmeleri ve orta ölçekli işletmeler yaygınlaşması ekonominin dünyada başlayan 

küreselleşme hareketi ile başlayan değişime ayak uyduramamasına bunun sonucu 
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olarak da kayıt dışı istihdamın artmasına yol açmaktadır.  İşletmeler üzerindeki ağır 

sosyal güvenlik primleri ve yasal zorunluluklar, firmalara ve küçük işletmelere fazla 

maliyet oluşturur. Bu durum ekonomide çıkarılan aflar ve muafiyetlerin bulunması 

mükellefte nasıl olsa af olur düşüncesi ile zamanında vergisini ödememekte, ödeyen 

mükellefleri de olumsuz etkilemektedir. Bir ülkede sosyal güvenlik primlerinin 

yüksek olması özellikle gelişmekte olan ülkelerde işgücü maliyetlerini arttırmakta ve 

ceza oranlarının son birim yararı oranının işgücü maliyetlerinin son birim yararı 

oranından düşük olması işvereni kayıt dışılığa yöneltecektir.  

 

              Türkiye’de cumhuriyetin ilan edildiği ilk yıllarda tarım sektörü istihdamın 

çoğunluğunu sağlamakta ve hizmet sektörü bugünkü boyutlarına ulaşmamış 

durumdadır. Fakat özellikle 1980’den sonra Türkiye ithalat yasağının kaldırılması ile 

hizmet ve sanayi sektörleri gelişmiş ve şehirlere yaşanan göç nedeniyle istihdamın 

ağırlığı tarım sektöründen sanayi ve hizmet sektörüne geçmiştir. 1980’den sonra 

yaşanan teknolojik değişimler, tarım sektörünün teknolojik değişimlere açık 

olmaması, miras yoluyla toprakların parçalanması gibi durumlardan dolayı istihdam 

bu sektörlere kaymış ancak kişilerin kalifiye eleman olmaması nedeniyle, ortaya 

çıkan işgücünün tamamı kayıt dışı istidama yol açmıştır. Dünyada başlayan 

küreselleşme hareketi ile talebin daralması, işsizlik, teknolojinin artması, yenidünya 

pazarlarının ortaya çıkması, yaşanan krizler ve Türkiye’nin bu durumlar karşısında 

uzun vadede önlem almaması kayıt dışı istihdamı arttırmıştır. Özellikle Türkiye’de 

ceza oranları arttırılarak kişiye vergi bilinci kazandırmalı ve cezalar karşısında kayıt 

dışı istihdamı işverenler tercih etmemeli ve bu durum karşısında gerekli yerlere 

bildirim yapmalılardır.    

 

                IMD tarafından hazırlanan Dünya Rekabet Yıllığı verilerine göre Türkiye 

2010 yılında rekabet sıralamasında geriye düşmüştür. Bu durumun nedenleri arasında 

Türkiye’de işletmelerin rekabette bu kadar geriye düşmelerinin en önemli 

nedenlerinden birisi Türkiye’de yaşanan talep fazlası ve işgücü maliyetlerinin yüksek 

olması, cezaların caydırıcılığının bulunmaması nedeni ile işverenler kayıtlı 

istihdamın marjinal faydasının kayıt dışı istihdama göre daha az oranda olduğu 

düşüncesine sahip olmuşlardır.  
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1.3. SOSYAL NEDENLER 

 

                  Ülkemizde kayıt dışı çalışmanın nedenleri sanıldığından daha çok ve 

karışıktır. Kayıt dışı ekonominin etkileri genelde sonuç olarak kayıt dışı istihdamı 

oluşturmakta ve diğer faktörler birbirini etkilemektedir. Bu nedenle ekonomi 

kavramının ortaya çıkışından beri bu sorun bilinmekte ancak birçok nedeni olduğu 

için bu nedenlerin çözümü içinde birçok teori vardır. Türkiye’de özellikle son 

yıllarda denetim eleman sayısının artması, denetim mekanizmasının Maliye 

Bakanlığı’na bağlı olarak vergi müfettişleri tarafından tek çatı altında 

değerlendirilmesi denetim mekanizmasını arttırsa da hala denetim eleman sayısının 

yetersiz olması, talep fazlası, işsizlik, eğitim seviyesinin düşüklüğü ve aile 

işletmelerinin fazlalığı, önlemler alınsa da kayıt dışı istihdamı arttırmaktadır. 1980 

sonrasında gelir dağılımının bozulması ve yoksulluğun artması da kayıt dışı 

istihdamın önemli nedenlerinden birisidir. Özellikle kayıt dışı istihdama neden olan 

faktörlerden bir kaçı da markalaşamama, rekabet gücünün bulunmaması, bürokratik 

işlemlerin fazlalığı, vergi yasalarının fazla ve karmaşık yapıda olarak, vergide 

basitlik ilkesine aykırı olması gibi nedenler kayıtlı istihdamı giderek azaltmaktadır.  

 

        1.3.1. NÜFUS ARTIŞI VE ÇARPIK KENTLEŞME 

 

                 Ülkemizde kırdan kente göç, 1950’li yılların başlarında görülmüştür.  

Kırsal alanda, o dönemde miras yoluyla toprakların parçalanması, talep fazlası 

oluşması, baskı, teknolojik gelişmeler ile tarımda makinalaşmanın artması ve bu 

nedenle emek verimliliğinin azalması emek fazlasının oluşmasını,  ilkel tarım 

yöntemleri kırdan kente göçü arttırmıştır. Ancak bu durum ilerde olumsuz bir 

gösterge olarak karşımıza çıkacak olan göç hareketini ortaya çıkarmış ve kalifiye 

olmayan işgücünün kentlerde oluşmasına neden olmuştur.  Bunun sonucunda 1950’li 

yıllardan sonra kırsal kesimde eğitim ve hizmet alt yapılarının yeterli olmaması ve 

yeterli istihdam imkânlarının bulunmaması nedeniyle köyden kente doğru göç 

hızlanmıştır. Göç ile kentlerde kenar mahalleler oluşmuş, bu durumda vasıfsız 

işgücünün kentlerde yer almasına ve bu kişilerin asgari düzeyde geçinebilmeleri için 
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kayıt dışı olarak çalışmalarına sebep olmuştur. Ülkelerde nüfus artış hızının kontrol 

edilememesi ve istihdam oranları karşısında giderek artması nedeniyle, nüfus artışı, 

göç nedeniyle kayıt dışı istihdamı artırmıştır. Kayıt dışı ekonominin en önemli 

etkenlerinden birisi de  sürekli affedilme psikolojisidir. Kişiler vergi öderken vergi 

affı çıkacağını umuyorlarsa, gecekondulaşmada da imar afları beklentisi metropol 

kentlerde gecekondulaşmayı arttırmıştır. Kentlerde kenar mahallerin oluşması ile 

oluşan kalifiye olmayan işgücü kişilerin kayıt dışı istihdamı kabul etmesine ve sosyal 

güvencesi olmadan çalışmasına ve sağlık giderlerini kendisinin karşılamasına neden 

olacaktır.  

 

                      Ülkemizde kayıt dışı istihdamın en önemli nedenleri arasında yaşanan 

planlanmayan nüfus artışıdır. Nüfus artışı eğer ülkede talep fazlalığı ve arz azlığı var 

ise kayıt dışı istihdama yol açmaktadır. Ülkemizde yaşanan hızlı nüfus artışının 

sonucunda genç nüfusun iş bulamaması ve piyasada yaşanan arz azlığı ve talep 

fazlasının bulunması nedeni ile artan emek talebi emek sahiplerini kayıt dışı 

istihdama yönlendirmiştir. 

 

      1.3.2. ÇALIŞMA HAYATINDAKİ DEĞİŞİM 

 

   Dünyada başlayan ve giderek artan küreselleşme hareketi ile işletmeler 

verimliliği esas alacak şekilde sistemleri yenilemeye başlamışlardır. İşletmeler vergi 

maliyetlerini düşürmek ve daha az maliyetle daha fazla emek gücü elde ederek 

maliyetlerini azaltmak ve karlarını arttırmak için kayıt dışı istihdama yönelmektedir. 

Küçük işletmeler yasal mevzuatları yerine getirmek ve bunlardan kaçınmak için 

kayıt dışı istihdama yönlenmişlerdir. “Ücretlilerde işyeri büyüklüğü de kayıt dışı 

istihdamı açıklamak açısından anlamlı bir değişkendir. 10 kişiden az çalışanı olan 

mikro işletmelerde çalışanlarının yarısı herhangi bir sosyal güvenceye sahip 

değilken, 500’den fazla elemanı bulunan büyük firmalarda bu oran yüzde 20 civarına 

düşerek marjinalleşiyor.”
29

 Küçük işletmelerde finansman sorunları, büyük 

işletmelerde rekabet edememe, maliyet fazlalığı, aile işletmelerin fazlalığı ve işgücü 

                                                 
29

 Kayıt Dışı İstihdamın Ekonomik ve Toplumsal Özellikleri Araştırma Notu, Bahçeşehir Üniversitesi 

Ekonomik ve Toplumsal Araştırmaları Merkezi, İstanbul, 2008, s.1.  
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maliyetlerini karşılamama, küreselleşme hareketine uyum sağlayamama gibi 

nedenler ekonomide kayıt dışı istihdamı arttırmaktadır.   Bu nedenle kayıt dışı 

istihdama bakıldığında, kayıt dışı istihdam oranının büyük bir bölümünü küçük 

işletmelerde çalışanlar oluşturmaktadır.  

 

            Kayıt dışılığa sebep olan ülkedeki ekonomik hareketler daha çok 

kurumsallaşmamış firmalar aracılığı ile yapılmaktadır. Türkiye’deki kurumsallaşmış 

olmayan firmalar ve sanayileşme sürecini tamamlamamış firmalar kayıt dışılığın en 

büyük nedenlerindendir.  Bu nedenle küreselleşme hareketine uyum sağlayamamakta 

ve dünyadaki diğer şirketler ile rekabet edememektedirler.  

 

                 İstihdamın özellikle Türkiye’de kayıt dışı istihdamı arttırmakta olan en 

önemli nedenlerinden biriside KOBİ’lerin finansman sorunlarıdır. Çünkü Türkiye’de 

sanayide daha çok aile işletmeleri yer almakta ve finansman sorunları nedeni ile 

maliyetlerini karşılamamaktadır. “Ülkemizde hizmet sektörleri de dahil olmak üzere 

toplam işletmelerin yüzde 99,8’ini, toplam istihdamın da yüzde 77’sini, katma 

değerin yüzde 27’sini ve toplam ihracatın yüzde 10’unu KOBİ’ler oluşturmaktadır.  

Ekonomi içindeki ağırlıklarına rağmen KOBİ’lere ticari bankalarca sağlanan 

kredilerin toplam krediler içindeki payının 2003 sonu itibariyle yüzde 68 civarında 

olduğu tahmin edilmektedir. Oysa ki gelişmiş ülkelerde bu oran yüzde 40-50 

civarındadır.”
30

 Bu durum gösteriyor ki küçük işletmelerin yaşadığı finansman 

sorunları, yasal zorunlulukları yerine getirmemekte ve hatta yükümlülüklerinden 

kurtulmak için işgücü maliyetlerini kısmakta ve kayıt dışı istihdamı kayıtlı istihdama 

tercih etmektedirler. 

 

               Ülkemizdeki işletmelerin önemli bir kısmı aile işletmesi şeklinde kurulmuş 

az çalışanlı küçük işletme niteliğindedir. Türkiye’de aile işletmelerinin fazla olması 

dünyada başlayan küreselleşme hareketini olumsuz etkilemekte ve modern çağa 

uygun gelişmelerin takibin bulunmaması nedeni ile finansman sorunları yaşamakta 

bu durumda kayıt dışı istihdamı arttırmaktadır. Firmalarda kurumsallaşma olmaması, 

                                                 
30

 A.O. Sarıca , Kayıt Dışı İstihdam ve Mücadele Yöntemleri, T.C. Başbakanlık DPT Planlama 

Uzmanlığı Tezleri, Ankara,2006.s.72 
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aile ve küçük işletmelerin yaygınlığı nedeniyle bu işletmelerde kayıt dışılık 

artmaktadır. Özellikle dünya ülkelerinde kendi markasını yaratmış küreselleşme 

hareketine uyum sağlamış büyük firmalarda çalışan sayısının fazla olması ve her 

unsurun kayıt altına alınması, kayıt dışı istihdamı azaltmaktadır. Ayrıca kendi 

markasını oluşturamayan küreselleşme ile birlikte diğer firmalardan kalite ve ürün 

anlayışında geri kalan firmalar kayıt dışılığa yönlenmektedir. Bunun en önemli 

nedeni, uluslararası düzeyde firmaların marka haline gelmesi ve dünya pazarlarına 

açılan yeni ve büyük firmaların dünya piyasasında yer alması, firmaların dünya 

pazarlarındaki ürünlerle rekabet edememesini ve bu durumda kayıt dışılığın 

artmasına yol açacaktır.  Türkiye’deki şirketlerin büyük çoğunluğu, aile işletmeleri 

ve küçük işletmelerin bulunması nedeni ile uluslararası alanda rekabet gücü elde 

edebilmek için öncelikle giderlerini azaltmayı en önemli hedefleri arasına 

almalılardır. Firma giderlerini düşürmek amacıyla sosyal güvenlik primlerini 

bildirmemek ve hantal bürokrasi nedeniyle işgücü maliyetlerinin artması ve bu 

durumda ceza aflarının geleceği psikoloji ile kayıtlı istihdama yöneltmek yerine kayıt 

dışı istihdama yöneltmek ve işgücü maliyetlerini düşürmektir. 

 

         1.3.3. EĞİTİM VE BİLGİ EKSİKLİĞİ 

 

                  Kayıt dışı istihdamın en önemli nedenlerinden biri eğitim ve bilgi 

eksikliğidir. Özellikle geri kalmış ve sanayileşme sürecini tamamlayamamış örneğin 

Türkiye gibi ülkelerde sosyal güvenlik sisteminin gereklilikleri olan primlerin 

yatırılmaması ve yasal mevzuatları yerine getirilmediğinde katlanılacak maliyetin 

boyutları konusunda yeterli bilgi ve birikime sahip olmayan işletmeler kayıt dışı 

istihdama neden olmaktadır. Ama bazı durumlarda tam tersi de geçerli olabilir.  

Kişinin eğitim düzeyi arttıkça yasal mevzuatların hakkında bilgi edinir ve bu bilgi 

edinildiğinde yasal boşlukları bulabilir ve ondan faydalanarak işgücü maliyetlerini 

düşürmektedir. Ancak çalışanlar yasal mevzuat ve hakları konusunda bilgi sahibi 

olurlarsa yasal haklarını kullanma olanağı artacaktır. SGK sistemi dışında sigortasız 

olarak çalışanların artmasına neden olan faktörlerden biri kişilerin tahsili 

olmamasıdır. Eğitim seviyesinin düşüklüğü ve kalifiye eleman olmaması, iş 

hayatında tecrübesizliği gibi nedenler ve özellikle ekonomide talep fazlasının 
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bulunması nedeni ile kişi yaşamını sürdürmek için sosyal güvencesi olmadan 

çalışmayı kabul etmekte ve bu durum işgücü maliyetlerini düşürerek kayıt dışı 

istihdamı arttırmaktadır.  

 

Tablo 7: Belirtilen Eğitim Düzeyine Göre ve Cinsiyete Göre Nüfus 

Belirtilen Eğitim Düzeyi TOPLAM  ERKEK  KADIN  

Okuma Yazma Bilmeyen 1,330,305 237, 938 1,092, 367 

Okuma Yazma Bilen Fakat Okul Bitirmeyen 1, 142, 341 393, 958 748 ,383 

İlkokul Mezunu 2 ,292, 817 1 ,278 ,773 1 ,014, 044 

Ortaokul veya Dengi Okul Mezunu 227 ,074 140, 632 86,442 

Lise veya Dengi Okul Mezunu 275, 173 164 ,442 110 ,731 

Yükseköğretim Mezunu  234 ,563 172, 581 61, 982 

Doktora Mezunu 10, 960 7, 963 2, 997 

 

Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Veri Tabanı, Ankara, 2013, 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/toshiba/Belgelerim/Downloads/5921429472987609660..pdf 

 

            Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi ülkemizde bulunan nüfus içersinde en 

fazla oran okuma yazma bilmeyen oranıdır. Bu nüfusun yaklaşık 3 milyon civarı 

ilkokul ve ilköğretim mezunudur. Bu durum gösteriyor ki kayıt dışı istihdamı 

besleyen en büyük etkenlerden biri eğitim eksikliğidir. Bu konuda toplumdaki kişiler 

bilinçlendirilmeli ve sosyal güvenlik sistemi konusunda bilinçlendirilerek toplum bu 

konuda eğitilmelidir. Çok fazla nitelik gerektirmeyen işlerde özellikle işçilik, hizmet 

sektörü gibi alanlarda kişiler kayıt dışı istihdama yönelmektedirler ve bu oran 

ülkemizde yaşanan ekonomik krizlerle %80’lere çıkmaktadır. Eğitim seviyesinin 

düşüklüğü, kişilerin sosyal güvenlik konusunda hak ve ödevlerini bilememelerinden 

kayıt dışında çalışmayı arttırmaktadır. Ancak diğer bir etkende denetim eleman 

sayısının yeterli olmaması, ceza caydırıcılıkları konusunda yeterli olunmaması kayıt 

dışı çalışan sayısını arttırmaktadır. Kayıt dışı çalışan kişilerin SGK’ya bildirilme 

oranı Türkiye’de oldukça düşüktür. Bu oranının düşük olmasının nedeni özellikle 

kişinin işsiz kalma korkusu ve eğitim eksikliğidir. Ve cezaların bu konuda işverenleri 

caydırma özelliğinin bulunmamasıdır.  
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       1.4. KAMUDAN KAYNAKLANAN NEDENLER 

 

             Bürokratik işlemlerin ve mevzuatın karışıklığı, Kamu kurumları arasındaki 

koordinasyon ve işbirliği eksikliği, cezaların caydırıcı olmaması, etkin denetimin 

gerçekleştirilememesi, gelir miktarının dağılımı konusunda haksızlık, fakirlik ve 

işsizlik kayıt dışı istihdamı artıran nedenlerdir. 

 

                1.4.1. KAMU KURULUŞLARI ARASINDAKİ UYUMSUZLUK 

                Kamu kuruluşlarının kendi içersinde iletişim koordinasyonunun alt 

yapısının olmaması kamu kuruluşları arasındaki uyumsuzluğun başlıca 

nedenlerindendir. Son yıllarda vergi ve sosyal güvenlik mevzuatında çok sık yaşanan 

mevzuat değişiklikleri, sık sık çıkarılan vergi afları ve muafiyetleri, vergi yasalarının 

karışıklığı nedeniyle yasalar işçi ve işveren tarafından takip edilememekte ve yeterli 

oranda uygulanamamaktadır. Son yıllarda kamu kurumları arasında bir koordinasyon 

kurulması yönünde gerekli mevzuat hazırlanmış hatta denetim tek çatı altında Maliye 

Bakanlığına bağlı olarak vergi müfettişleri tarafından yapılsa da ülkemizde hala 

önemli kurumlarda bu konuda ortak bir veri tabanı bulunmaması büyük bir veri 

kaybına neden olmakta ve bu durum kayıt dışı istihdamı önemli oranda 

arttırılmaktadır.  

               Özellikle taşra teşkilatlarında meslek odalarına kayıtlı birçok esnafın 

bulunmaması ve bu konuda ortak bir veritabanın bulunmaması büyük bir veri 

kaybına yol açmaktadır. “2003-2004 yıllarında yapılan düzenlemeler ve alınan 

tedbirlerle bazı bürokratik işlemler azaltılmıştır. Şirket kuruluşlarında bir reform 

niteliğinde olan 4884 sayılı Kanunla şirket kuruluşu 19 işlemden 3 işleme 

indirilmiştir. Şirket kuruluşlarında vergi dairesine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı Bölge Müdürlüğü’ne ve SSK Sigorta Müdürlükleri’ne yapılan ve çok 

sayıda belge istenilen işlemlerin tek bir belge ile ticaret sicil memurluklarınca 

yapılması sağlanmıştır. Bununla beraber işletmelerin üzerindeki bürokratik yükün 

azaltılması için ilgili kurum ve kuruluşlarca çalışmalar devam etmektedir. Örneğin, 

Sosyal Sigortalar Kurumu’nda aylık bildirge ile dört ayda bir alınan dört aylık sigorta 
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primleri bordrosu birleştirilerek tek bir belge halinde internet üzerinden alınmaya 

başlanmıştır.”
31

 Bu durum gösteriyor ki kayıt dışı ekonomik faaliyetleri azaltmak ve 

bu konuda oranları azaltmak için hantal bürokrasi nedeniyle gerekli işlemlerin 

fazlalığı işlem gücü maliyetlerini arttırmakta bu nedenle bu işlemlerin hızlandırılması 

ve maliyetlerin azaltılması için birtakım işlemler yapılması gerekmektedir. Sosyal 

güvenlik kuruluşlarının denetim alt yapısının güçlendirilmesi için mevcut yapının 

değiştirilmesi ve yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Özellikle kayıt dışı 

istihdamı önlemek için çeşitli konularda mevzuatın yeninde yapılandırılması 

gerekmektedir 

               1.4.2. VATANDAŞIN KAMUYA GÜVENSİZLİĞİ 

                 Kişilerin yasal yükümlülüklerini yerine getirirken ceza oranlarının ülkede 

sağladığı son birim yararı vergi vermemenin piyasadaki son birim yararı daha büyük 

olduğundan dolayı vatandaşın kamuya güvensizliği artmıştır. Yapılan son 

değişikliklere rağmen ülkedeki vergi politikalarının yeterli olmaması, sık sık 

çıkarılan aflar, sigortalılık türlerinin fazla ve çeşitli olması, denetim yetersizliği gibi 

nedenlerle vatandaş kamuya güvensizliği ortaya çıkmaktadır. Örneğin özellikle yaz 

sezonu başında işçi alımı yapan daha sonra sezon bitiminde çıkarılan kişilerin 

çalıştığı turistik yörelerde denetim yapmak oldukça zordur.  Bu gibi yerlerde işçi 

sirkülasyonu çok fazla olduğu için denetim yapmak çok zor bir iştir.  

 

               “Türkiye İstatistik Kurumunun 2013 yılında yaptığı yaşam memnuniyeti 

araştırmasına göre, Bireylerin kamu hizmetlerinden genel memnuniyet düzeylerine 

bakıldığında, 2013 yılında en yüksek memnuniyet oranı %79,4 ile asayiş 

hizmetlerinde gerçekleşti.  Bunu sırasıyla; %76,4 ile ulaştırma %74,7 ile sağlık, 

%69,7 ile eğitim, %69,6 ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve %52,8 ile adli hizmetlerden 

memnuniyet takip etti. Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden 

bireylerin oranı, 2012 yılında %76,6 iken 2013 yılında %77 oldu. Kendi 

geleceklerinden umutlu olan kadınların oranı, 2012 yılında %76,9 iken 2013 yılında 

%77,5, erkeklerin oranı ise 2012 yılında %76,3 iken 2013 yılında %76,5 oldu. 

                                                 
31

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB), Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele (KADİM) Projesi, 

Ankara, 2006,s.6 
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Yaşam Memnuniyeti Araştırması (YMA), bireylerin genel mutluluk algısını, 

toplumsal değer yargılarını, temel yaşam alanlarındaki genel memnuniyetini ve kamu 

hizmetlerinden memnuniyetini ölçmek, memnuniyet düzeylerinin zaman içindeki 

değişimini takip etmek amacıyla, ilki 2003 yılında Hanehalkı Bütçe Anketi’ne ek bir 

modül olmak üzere 2004 yılından itibaren düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. ”
32

 

Yukarıdaki oranlardan da anlaşılacağı üzere vatandaşın kamudaki mevzuata ve 

uygulamalara karşı memnuniyetsizliği ve güvensizliği devam etmekte bu durumda 

vergi bilincini ve ahlakını etkilemekte sisteme duyulan güveni azaltmakta ve bu 

durum kayıt dışı istihdamı arttırmaktadır.  

 

1.4.3. SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİNİN SEBEP OLDUĞU SORUNLAR 

 

          Kayıt dışı istihdamın en önemli nedenlerinden biri sosyal güvenlik 

sistemindeki mevzuat karışıklıkları, sıklıkla çıkarılan vergi afları, sektörler 

arasındaki prim farklılıkları, Sosyal Güvenlik ve vergi mevzuatının sade ve anlaşılır 

olmaması gibi unsurlardan, kaynaklanan nedenlerdir. Kayıt dışı istihdamın en önemli 

nedenlerinden birisi de zaman zaman çıkarılan borçlanma kanunlarıdır. Borçlanma 

kanunları vergi aflarının yerleşmesinde ve vergi bilincinin oluşmamasında etkili olur. 

“Borçlanma kanunları da bir tür af niteliğindedir. Türkiye vergi affı uygulamasında 

yaşadığı cömertliği,  sigorta borçlanmasında da göstermiştir. İlk borçlanama 

Yasasının çıkarıldığı 1969 yıllarından 1994 yılına kadar 11 tane borçlanma Yasası 

yürürlüğe girmiştir.”
33

  Vergi afları vergiyi zamanında ödeyen mükelleflerin vergi 

bilincini etkilemekte kamuya duyulan vergi bilinci azalmakta ve kayıt dışı istihdam 

oranını arttırmaktadır. Sistemdeki vergi türlerinin ve vergi oranlarının değişmesi ve 

yasalarca vergi türlerinin toplumun kesimlerinden farklı farklı olarak uygulanması 

toplumda vergi bilincine karşı olumsuz düşünceler oluşturabilir. Özellikle bazı 

uygulamalarla vergi aflarının yolunun açılması mükellefleri kayıt dışı istihdama 

teşvik etmiştir.  Vergi mükellefi olmayan isteğe bağlı sigortalılar ile tarım sektöründe 

                                                 
32

 TUİK, Yaşam Memnuniyeti Araştırması,  

 http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16052 _ID=15 (27.07.2013) 
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faaliyette bulunanların gerçek kazançlarını göstermemeleri halinde SGK sisteminde 

ağır cezalarla karşılaşmaları, kayıt dışı istihdam oranlarının artmasına yol açacaktır. 

İsteğe bağlı sigortalıların özellikle gündelikçi, temizlikçi gibi çalışan kişilerin 

primlerini yatırarak sisteme girmeleri ve sosyal güvencesi olarak çalışmaları kayıt 

dışı çalışmayı azaltıcı oranda bir teşviktir.  

 

                Bireyler, sosyal güvenlik sistemine yasal zorunluluklarla birlikte emeklilik 

ve sağlık güvencesinden gibi haklar nedeniyle gelecek yaşamları için girerler. Fakat 

son yıllarda yapılan değişiklikler ile erken emeklilik yaşı olanağı ortadan kaldırılmış 

ve emeklilik yaşı arttırıldığından dolayı kişiler bu imkandan faydalanamayacağını 

düşündüğü için sisteme girmemekte ve kayıt dışı olarak çalışmaya devam 

etmektedirler. Kayıt altına alınarak sosyal güvenlikten yararlanmak isteyip de 5510 

sayılı Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında 

sigortalı sayılmayanlar kayıt dışı istihdamın oluşmasına neden olmaktadır. Ayrıca 

sosyal güvenlik mevzuatındaki karışıklıklar, sık sık çıkarılan aflar, işgücü 

maliyetlerinin artması ve mevzuat karışıklığı gibi nedenler kayıt dışı istihdama neden 

olmaktadır. Kurum hizmetlerinden memnuniyetsizlik kayıt dışı çalışmayı da 

beraberinde getirmektedir. Türkiye’de kayıt dışı çalışmaya etki eden unsurlardan biri 

de bizzat sosyal güvenlik sisteminden kaynaklanmaktadır. Ülkemizde çalışanlar için 

farklı emeklilik uygulamalarının olması, farklı vergi türlerinin uygulanması ve 

cezaların, denetimin yeterli olmaması hem uygulamada karışıklığa hem de mevzuatta 

karışıklığa neden olmaktadır. Türkiye’de son yıllarda yapılan uygulamalarla 

emeklilik yaşı arttırılmıştır. Ancak emeklilik yaşı uygulamasında birçok etken göz 

önünde bulundurarak bu uygulamalar hayata geçirilmelidir. Çünkü erken yaşta 

emeklilik kayıt dışılığa neden olacağı gibi geç yaşta emeklilikte kayıt dışı çalışmaya 

neden olabilmektedir. Ülkemizde mevcut olan kanunlarla asgari ücret seviyesinin 

altında işçi çalıştırılmaması gerekmektedir ancak ülkemizde talep fazlasının 

bulunması ve bu nedenle arz azlığı, kişinin kalifiye gücünün olmaması nedeniyle 

kişiler geleceği düşünmeksizin kayıt dışı olarak çalışmaya devam etmektedirler. 

Ülkemizde kayıt dışı oranlarının giderek artmasının nedenlerinden birisi de 

ülkemizdeki güvence sisteminden kaynaklanmaktadır. 
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              Özellikle son yıllarda çıkarılan kanunlarla çeşitli kollardan emekli olmak 

için prim maliyetlerinin arttırılması, yaş haddindin oldukça yüksek tutulması, 

emeklilik için gerekli maliyetin tamamlanmasına rağmen emekli olunamaması 

gerekli yaş şartını taşımadığı için kayıt dışılığı arttırmaktadır. Son yıllarda 

oluşturulan yeni kanunlarla maluliyetten emekli olmak ve erken yaşta kişilerin 

emekli olmasının yolu açılması bu durumu daha da arttırmıştır. Özellikle önceki 

kanunlar ile jet emeklilik ile sistemden emekli olanlar, bu nedenle sigorta primi 

yatırıp emekli olması gerekirken kişi Bağkur ve SSK’dan emekli olduğunda alacağı 

maaş çok düşük olduğundan dolayı kayıt dışı çalışmaya devam etmekte ve bu durum 

kayıt dışı istihdamı arttırmaktadır. Yine sigortalı olan çalışması gereken kişiler yeşil 

kart ile sosyal güvenceden faydalanmakta ve kayıt dışı çalışmaya devam 

etmektedirler. Bunun dışında sigortalılığa engel olan faktörlerden birisi de borçlanma 

kanunlarıdır. Borçlananlar, sisteme ödedikleri prim miktarlarını emekli olmaları 

halinde en kısa zamanda diğer emekli olanlara göre geri almaktadırlar. Bu durum 

sonucunda vergisini ve primini zamanında ödeyen ve sisteme dahil olması gereken 

kişiler , bu yönteme başvurarak devlete ödedikleri prim sayılarını azaltmaktadır. 

 

2.KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN ETKİLERİ 

 

         Kayıt dışı istihdamın bir ekonomide olumsuz etkileri olabileceği gibi olumlu 

etkileri de olabilir. Kayıt dışı istihdamın boyutu ve etkilerinin sonuçları o 

ekonominin boyutuna bağlıdır. Ekonomideki etkileri büyük ölçüde olumsuz olmakta 

ve uzun vadeli etkileri göz önüne alındığında cari açık büyük oranda artmaktadır.   

    

         2.1. OLUMLU ETKİLERİ 

 

         Kayıt dışı istihdam ekonomik, mali, sosyal faktörlerin ekonomide olumsuz 

etkileri yanında devleti ve ekonomiyi olumlu yönde etkileyen unsurları da mevcuttur. 

Kayıt dışı ekonominin her ne kadar olumsuz etkisinin ağır bastığı durumlar olsada 

ekonomide olumlu etkileri de bulunmaktadır. Bunlar özellikle kayıtlı çalışmasa da 

kişiler çalışmakta ve ekonomideki mali güce katkıda bulunmaktadırlar.  
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             2.1.1. İSTİHDAM YARATMA ETKİSİ 

 

               Kayıt dışı istihdamın en önemli olumlu etkisi yeni iş imkânları sağlaması ve 

istihdam yaratmasıdır. Kayıt dışı faaliyetlerde emek ön planda olduğundan dolayı 

işgücü yoğun olmayan ve kalifiyelik gerektirmeyen sektörlerde istihdam edilirler ve 

faydayı maksimum hale getirirler. Bu durum sektörde iş bulamayan kişilerin kayıt 

dışı istihdamda iş ve gelir sahibi olmalarını sağlayarak işsizlik sigortası görevi 

görmektedir. Kayıt dışı istihdamın emek yoğun sektörlerde çok fazla olması ve bu 

konularda, kayıt dışı istihdam yoğun sektörlerde emek gücünü arttırmakta ve iş 

verimliliğinde maksimum derecede üretim yapmaktadır. Bu durum başta olumlu 

görünen işsizliği azaltan ve iş verimliliğini arttıran yöntemdir. Bu duruma göre kayıt 

dışı istihdamda çalışanlar kişiler gelir elde etmekte ve emek gücünü arttırarak 

sektörde kayıt dışı gelir yaratarak ekonomiye katkıda bulunmaktadır. Ancak bu 

olumlu yan diğer olumsuz faktörlerin etkisiyle etkisiz kalmaktadır. Bu durum her ne 

kadar başta olumlu görünse de olumsuz yanı çok fazladır. 

 

            2.1.2. GELİR ETKİSİ 

       

            Kayıt dışı istihdamın en önemli olumlu etkilerinden biri kayıt dışında 

kişilerin gelir seviyelerinin artması ve yaşam seviyesinin yükselmesidir. “Özellikle, 

gelir yetersizliği ve gelirlerdeki reel düşmeleri karşısında bağımlı çalışanların 

kendilerinden bazı ek işler oluşturdukları bilinmektedir. Kaldı ki ilave işçi niteliği 

taşıyan kadın ve yaşlıların aile bütçesine katkı amacıyla durgunluk dönemlerinde 

emek piyasasına katıldıkları görülmekte, çocuklar eğitimlerinin aksaması pahasına da 

olsa gelir getirici işlere eğilim göstermek zorunda kalmaktadır.”
34

 Böylelikle kayıt 

dışı çalışan kişiler devlete yükümlülüklerini yerine getirmeden, gelir seviyelerini 

arttıracak bu durum kısa vadeli olarak olumlu etki yaratarak milli ekonomi 

dengesinde artış yaratıp yatırımları arttıracaktır. Ama bu durum kısa vadeli olarak 

etki yaratacaktır. Ayrıca bireyler kayıt dışı istihdam edildikleri durumda bireyin yasal 

kesintileri yapmadan ve devlete zorunlu olarak vermesi gereken kesintileri vermeden 
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eline geçen net ücret arttırmakta ve bu durumda ekonomideki reel satın alma gücü 

artacak ve bu durum bireylerin satın alma güçlerini ve sosyal yaşamdaki ihtiyaçlarını 

karşılamada daha etkin olmalarını sağlamaktadır.  

 

           2.1.3. REKABET ETKİSİ 

             

            Son yıllarda özellikle küreselleşme hareketi ile birlikte firmalar uluslar arası 

firmalara dönüşmekte ve teknoloji emek unsurunun önüne geçerek rekabette ön 

plana çıkmaktadır. Kurumsallaşmış firmalar birçok dünya pazarında etkin 

olduğundan dolayı, toplu üretim işgücü maliyetlerini düşürmekte ve bu durum diğer 

firmalara karşı büyük avantaj sağlamaktadır. Özellikle işgücü maliyetleri, işgücü 

sağlanırken kurumsallaşmış firmalarda büyük ölçüde maliyet etkisi yaratmakta ve bu 

durum büyük firmaları olumsuz etkilemektedir. Kayıt dışı istihdam da özellikle 

büyük firmaları rekabette yakalayabilmek için küçük işletmeler kayıt dışı istihdama 

yönelerek firma maliyetlerini giderek azaltarak bu durumun tersini 

gerçekleştirmektedir. Özellikle dünyada başlayan küreselleşme akımı ile küçük ve 

büyük işletmeler, tarım işletmeleri ve kurumsallaşmış firmalar işgücü maliyetlerini 

düşürerek rekabet gücünü arttırmakta ve dünya pazarında yerini sağlamlaştırmanın 

yollarını aramaktadır. Böylece iç ve dış pazarda kendilerine diğer firmalar karşısında 

rekabet gücü kazandıracaklardır. Kayıt dışı ekonomide çalışan kişiler iç pazarda da, 

dış pazarda da işgücü gelirlerini arttırmaktadır ancak kayıt dışı istihdamın 

ekonomideki etkisi ile uzun vadede bu olumlu etki olumsuza dönüşmekte ve başta 

olumlu olarak görünen bu gelir cari açığı arttırarak yine bedeli mükellefin ödediği bir 

sistem döngüsü oluşmaktadır. Kayıtlı işçi çalışan firmaların kayıt dışı işçi çalıştıran 

firmalara göre işgücü maliyetleri ve kar oranları daha yüksek olduğundan dolayı 

piyasadaki rekabet gücü daha yüksek olacaktır. Buna göre firma yanında çalıştırdığı 

işçiyi kayıt dışı çalıştırarak ya da primini eksik göstererek firmaya daha fazla 

finansman sağlamaktadır. Dünyadaki rekabet gücünün verimliliğini oluşturan 

sanayileşme sürecini tamamlamayan ülkelerdeki firmaların giderlerinin daha az 

olmasıdır. Çünkü sanayileşme sürecini tamamlayan ülkelerdeki teknoloji, reklam ve 

dünya standartlarında üretim yapma ve işgücü maliyetlerinin birçok dünya pazarına 

hakim olması ile düşük olduğu için bu durum şirketlerdeki rekabeti arttırmaktadır. 
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             Gelişmekte olan ülkelerde daha çok aile işletmelerinin küçük işletmelerin yer 

alması ve emek gücünün kayıt altına alınmaması nedenleri ile kayıt dışı istihdam ile 

işgücü gelirlerini arttırmaktadır. Böylece kayıt dışı ekonominin yoğun olduğu ve 

kurumsallaşmış olmayan firmalar marka değeri taşıyan firmalarla karşılaştırıldığında 

rekabet etmede daha ön planda olacaklardır. Bu nedenle sanayileşme sürecini 

tamamlamayan ülkelerde teknoloji ön plana çıkmadan emeğe dayalı ve kayıt dışı 

istihdamın yoğun olduğu aile ve küçük işletmeler ortaya çıkmaktadır. Kayıt dışı 

ekonomi unsurunun içersinde devletin belirlediği sigorta, prim ve benzeri 

yükümlülüklerin olmaması ve kayıtlı ekonomide bu yükümlülüklerin işgücü 

maliyetlerini arttırması hem yurtiçinde hem de yurtdışında gelişmekte olan 

ekonomilerdeki şirketleri, gelişmiş ülkelerdeki firmaların rekabet gücüne göre daha 

avantajlı olmaktadır. Bu nedenle bu durum olumlu bir durum olarak başta algılansa 

da sonradan ekonomide büyük olumsuzluklara yol açmaktadır. 

 

2.2. OLUMSUZ ETKİLERİ 

 

              Kayıt dışılık mevcut sistemde vatandaşları ve firmaları etkilemekte ve 

politikaların etkin olarak uygulanamamasına neden olmaktadır. Kayıt dışı istihdam 

vergi dağılımında olumsuz göstergeleri arttırarak ekonominin gidişatını 

kötüleştirmekte, sosyal güvenlik sisteminin işleyişini bozmakta, haksız rekabete yol 

açarak finansman sağlayarak devlete ve ekonomiyi etkileyen en olumsuz faktörlerin 

başında gelmektedir. 

 

             2.2.1. VERGİ GELİRLERİ ÜZERİNE ETKİSİ 

 

             Kişilerin istihdam edilmesi ekonomideki işveren emek arz ve talep ilişkisi  

oranlarına bağlıdır. Sosyal devleti oluşturan unsurlar başında istihdam ilişkisi 

içersinde süreklilik, zorunluluk, iş güvencesi gibi konularda devamlılık arz etmesi 

gerekmektedir. Bu katlandığı maliyetleri firmalar kayıtlı istihdam ile ödediği sosyal 

güvenlik primleri ve maliyetlerine katlanarak karşılamaktadır ancak kayıt dışı 

istihdamın artması ile bu maliyetler karşılanamamakta ve bu durum mükellefe 
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negatif gelir etkisi olarak yansımaktadır.  Bir ülkede kayıt dışı istihdamın büyük 

oranda olmasının negatif etkilerinden biri işgücü maliyetlerinin karşılanamayarak, 

ekonomide gelir etkisinin negatife dönmesi ve bu durum ile gelişmekte olan 

ülkelerde ekonomide büyük bir cari açık oluşmasına neden olmaktadır. Böylelikle 

gelişmekte olan ülkelerdeki firmalar dünyadaki rekabet gücü açısından kendilerinden 

beklenen hizmeti tam olarak yerine getirememektedirler. Sosyal Güvenlik 

Sistemindeki finansman sorunları sistemdeki diğer sorunları beraberinde getirmekte 

ve mükellefin sisteme olan güvenini azaltmakta bu durum ekonomide uzun vadede 

oluşacak krizlerin yolunu açmaktadır. Böylece kayıt dışı çalışanlar istihdam altına 

alınmayarak devletin sosyal ve ekonomik yaşamda katlanacağı mali yüklerin artması 

nedeniyle düşük gelirli grupların maliyetleri de artmakta ve yaşam standartları 

düşmektedir. Böylece toplumda ekonominin temelini oluşturan orta ve düşük gelirli 

gruplara gelir transferi azalacak ve hatta çok az bir orana düşecektir bu da toplumsal 

dengenin bozulmasına yol açacaktır.  Sonuçta vergi gelirlerinin azalması devlete 

yapılan sosyal transferlerin azalmasına ve ekonomide yatırımların azalmasına bu da 

devletin sosyal yapısını bozmaktadır. 

 

Kayıt dışı ekonominin mevcut sisteme en istenilmeyen faktörlerden etkileri, 

sosyal transfer gelirlerini azaltmakta ve bu durum toplumsal yapıyı ve ekonomiyi 

olumsuz etkilemektedir. Devletin sosyal transferlerinin azalması ile oluşan bütçe 

açıkları ekonomideki dengeleri alt üst etmekte ve bu durum ekonomideki tüm 

faktörleri etkilemektedir. Ekonomideki bütçe açıklarını kapatmak için ülkeler yüksek 

faiz oranı ile borçlanma yoluna giderek kapatmak istemeleri ekonomide transfer 

gelirlerini azaltmaktadır. Bu durumda düşük gelirli grupları olumsuz etkilemektedir. 

Bu süreç sonunda, ekonomideki gelişme oranlarını etkilenmekte ve meslek sahibi 

olmayan kişilerin güvence olmadan çalışmalarına neden olmaktadır. Ekonomideki 

cari açıkların IMF’den borç alınarak karşılanması sonucu ekonomideki borçlanma 

oranlarının artması ekonomideki borçlanma bütçe açıkları ile kapatılmak 

istendiğinde bu durum faiz oranlarını daha da arttırmaktadır. Cari açığın kapanması 

için Merkez Bankasının politikaları ile unsurların ekonomide oluşturulacak maliye ve 

para politikalarının uygulanmaması ülkedeki sınıfsal farklılıkların artmasına ve 

kişilerin alım güçlerinin azalmasına yol açar. 
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2.2.2. GELİR DAĞILIMI ÜZERİNE ETKİSİ 

 

           Kayıt dışı ekonomi durumu vergi ödeyen ile vergi ödemeyen mükellef 

arasındaki uçurumu arttırmakta, vergi ödeyen mükellefin yükünü arttırmakta ve bu 

durum rekabette vergi ödeyen mükellefi geride bırakmaktadır. Gelir dağılımı 

denilince denilen ilk tespit gelir faktörlerinin yeniden dağılarak vergi grupları 

arasında dağılımıdır. Ancak ekonomide kayıt dışılığın bulunduğu durumlarda 

hesaplamada bu durum vergi gelirlerinin dağılımında farklı rakamlar ortaya koyacak 

ve bu durum ekonomideki vergi gelirlerinin dağılımda adaletsizlik ortaya çıkaracak 

ve gelir dağılımını etkileyen rakamlar ortaya konarken gerçek durum ortaya 

çıkamayacaktır. Devletin gelir dağılımına etki edecek rakamların bozulması, o yıl 

ekonomide uygulanması gereken para, maliye politikalarını ya da hazırlanması 

gereken uzun vadeli programlarda hata olmasına yol açarak ve gelecekte yapılacak 

transfer harcamalarının gelir gruplarına dağılımında hata ortaya çıkaracaktır.     

     

 2.2.3. REFAH KAYBI  

 

           Kayıt dışı ekonomi, kayıtlara alınmadığından dolayı ekonomik göstergeler 

kayıtlı ekonomi hakkında gerçek bilgileri yansıtmadığından ekonomideki refah kaybı 

tam olarak belirlenememektedir. Kayıt dışı ekonomideki ekonomik göstergelerin 

yani gelir seviyesi, milli gelir, kişi başına gelir gibi göstergeler ekonomideki durumu 

tam olarak yansıtamadığından dolayı, hükümetin uygulayacağı para ve maliye 

politikalarını etkileyerek, sosyal ve transfer harcamalarındaki dağılımı olumsuz 

etkileyecektir. Bunun sonucunda ekonomide refah kaybı yaşanmaktadır. Kayıt dışı 

istihdam resmi göstergelerin farklı olarak yansıtılması kayıtlı istihdamı etkileyecek 

ve bu durum gelecekte alınması gereken önlemlerin alınamamasına yol açacaktır. Bu 

durumda kayıtlı istihdam seviyesi kayıt dışı sektörün artması nedeniyle bu durumdan 

olumsuz etkileneceklerdir.  “Kayıt dışı sektörde faaliyette bulunanlar üretim 

sırasında kamunun öngördüğü kısıtlamalara ve düzenlemelere uymayacaklarından, 

istihdam etkileri işgücü, sigorta ve emeklilik gibi ödemeleri de yapmadıklarından, 
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kayıtlı sektöre göre daha ucuz üretim yapabileceklerdir. Bu durum rekabet şartlarını 

olumsuz etkileyecek ve kayıtlı sektörde faaliyette bulunanlar cezalanmış olacaktır.”35 

Kayıtlı sektörde yer alan işyerleri kayıt dışı sektör karşısında işgücü maliyetleri 

nedeniyle geri kalacak ve bu durum yasa dışı faaliyetlerin artmasına ve bu durumun 

giderek oran olarak daha da artmasına yol açacaktır.  Kayıt dışı istihdamın artması 

faaliyetlerin kayıt altına alınmasını engelleyecek ve bu durum hazırlanan ekonomik 

göstergelerde ortaya konamayacağından dolayı uygulanacak politikalarla ortaya 

konan transfer harcamaları giderek azalacaktır. Bu durum düşük gelirli grupları 

olumsuz etkileyecek ve insanlar zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için geleceği 

düşünmeden kayıt dışı olarak çalışmayı kabul etmek zorunda kalacaklardır. Bunun 

sonucunda ekonomide yaşanan olumsuz göstergeler artacak ve düşük gelirli grupları 

etkileyen büyük bir refah kaybı yaşanacaktır.  

 

       2.2.4. REKABETE OLUMSUZ ETKİSİ 

 

                 Kayıt dışı istihdam nedeniyle özellikle gelişmekte olan ülkelerde küçük ve 

aile işletmelerinin yer alması ve bu işletmelerin işlem maliyetlerini azaltarak 

kendilerini rekabette daha ön plana çıkarmak istekleri rekabeti olumsuz 

etkilemektedir. Bu durum kayıtlı işçi çalıştıran işletmeleri ve diğer işletmeleri 

olumsuz anlamda etkileyecek ve rekabette arka planda kalmalarını sağlayacaktır. 

Kayıtlı işçi çalıştıran işletmeler yüksek maliyetleri fiyatlarına yansıtacaklar ve kayıt 

dışı istihdam ile işçi çalıştıran işletmeler karşısında rekabette geri kalacaklardır. 

Kayıt dışı ekonomi, kişiler arasında haksız rekabet yarattığı gibi, işletmelerde de 

kayıtlı işçi çalıştırmak işveren maliyetlerini arttıracak ve bu durum rekabeti olumsuz 

etkileyecektir. Bunun sonucunda kayıt dışı istihdam olumlu görünmekte ve insanlar 

bu durumda kayıt dışı istihdam da çalışmaktadır. Kayıt dışı istihdam işlem 

maliyetlerini düşürmekte yani işveren ek ödemelerini azaltmakta olduğundan olumlu 

bir durum gibi gözükmekte ve bunun sonucunda rekabet olumsuz etkilenmektedir. 

Maalesef gelişmekte olan ülkelerde olumlu görünse de daha sonra işverenler 

                                                 
35

 A.F. Özsoylu,, Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi, İstanbul, 1996,s.117 
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olumsuz etkilemektedir. Bu olumsuz rekabet karşısında kayıtlı işçi çalıştıran 

işverenler ceza caydırıcılığına inanmamakta ve kayıtlı istihdam giderek azalmaktadır.  

 

     2.2.5. ÇALIŞMA HAYATINDAKİ VERİMLİLİĞE ETKİSİ 

 

               Kayıt dışı istihdam edilen kişiler geleceklerini düşünmeden hem düşük 

ücretle hem de sağlık giderlerini kendileri ödeyerek işyerlerinde çalışmaktadırlar. 

Ayrıca kişiler kayıtlı istihdamda çalışanlardan daha fazla mesai yapmakta ve daha 

fazla çalıştırıldıktan sonra ek ödeme almamakta bu durum iş verimliliklerini 

düşürmektedir. Bu durum yani sosyal güvenceleri olmadan çalışmaları sonucunda 

kayıt dışı çalışanın iş güvencesi bulunmaması, çalışanın iş kazası geçirmesi ya da 

meslek hastalığı yaşaması sonucunda işverenler tarafından kolayca işten 

çıkarılmalarına yol açacaktır. Sosyal güvenliği olmayan işçiler iş kazası 

geçirdiklerinde bu durum karşısında sağlık giderlerini kendileri karşılamakta ve 

sonucunda gelecekteki emeklilik şansları karşısında bu durum olumsuz sonuçlar 

meydana getirecektir. 

 

  2.2.6. YABANCI KAÇAK İŞÇİLİĞİN ARTMASI 

 

              Yabancı kaçak işçilik kavramı, yurdumuzda yabancı kökenli kişilerin 

çalışma izni olmadan ülkemizde çalışma hayatına katılmasıdır. Türkiye’de ve birçok 

ülkede yasalar ile yabancı kişiler çalışma hayatına katılmaktadır. Kayıt dışı istihdam 

yabancı uyruklu ülkemizde çalışmak isteyen kişilerin izni olmadan yasal mevzuat 

gereği yükümlülüklerini yerine getirmeden çalışması olumsuz sonuçlar meydana 

getirecektir. Bu tür izinleri almak hem zaman hem de çok fazla işlem gerektiren bir 

bürokrasi içerdiğinden yabancı işçiler bu tür zorunlulukları yerine getirmek 

istememektedir. Bu durum sonucunda kayıt dışı olarak çalışmayı kabul 

etmektedirler. İşverenler yabancı işçilerin bu durumlarından yola çıkarak onları kayıt 

dışı çalıştırarak işlem maliyetlerini azaltmakta ve rekabette ön plana çıkmalarını 

sağlamaya çalışmaktadırlar. Çocuk işçiliğinin ve yabancı kaçak işçiliğin artması 

ekonomide kayıt dışı istihdamı arttıran en önemli nedenlerden arasındadır.  Yabancı 

kaçak işçiliğin artması ile ekonomide işsizlik artacak ve ekonomide yerli işgücünde 
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azalma olacak ve ekonomide önlenemez olumsuzluklar yaratacaktır. “Yabancı kaçak 

işçi istihdamı kayıt dışı istihdamda olduğu gibi devletin sigorta primi ve vergi 

gelirlerinin azalmasına, yoksulluğa, adaletsiz gelir dağılımına, firmalar arasındaki 

haksız rekabete ve diğer olumsuz sonuçlara neden olmaktadır.”
36

 Yabancı kaçak 

işçilikle mücadele sonucunda ,işsizlikle mücadelede önemli yol kat edilmiş olacaktır. 

 

     2.2.7. SOSYAL GÜVENLİK HAKLARININ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

 

               Kayıt dışı çalışan kişi sosyal güvenlik sistemine dâhil olmadığından sağlık 

güvencesi olmadığından sağlık giderlerini kendisi karşılamakta ve emekli 

olamamaktadır. Kayıt dışı istihdamın diğer sonuçlarından biri kayıtlı işçi çalıştıran 

işletmeler kayıt dışı işçi çalıştıran işletmelere göre rekabette geri planda kalmakta ve 

sisteme olan güvenlerini giderek kaybetmektedirler. Özelikle Türkiye’de sık sık 

çıkarılan vergi afları ve muafiyetler vergisini zamanında ödeyen mükellef, vergisini 

zamanında ödemeyen mükellefe göre cezalandırıldığını düşünmekte ve vergi 

sorumluluğunu giderek kaybetmektedir.  

 

    2.2.8 SENDİKALAŞMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

 

              Sendikaların ülkedeki görevleri işçilerin hak ve görev açısından sistemde 

hak ettikleri yasalar konusunda ve yasaları değiştirmek konusunda etkili olmaları 

ekonomide haklarının güçlendirilmesini sağlamaktır. Sendikalaşma sanayileşme 

sürecini tamamlamayan ülkelerde etkili olan bir unsur değildir. Bunun nedenleri 

arasında az gelişmiş ülkelerde sendikalı olan gerekli olan bir unsur olarak 

görülmemesi ve işçi haklarının daha güçlü olarak ortaya konmasıdır. Sendikalara 

üyeliğin birçok yasal zorunluluğu getirmesi nedeniyle kayıtlı istihdamda bile yer 

alması zorken kayıt dışı istihdamda sendika kavramının varlığı oldukça zordur. Bir 

ülkede sendikalaşma oranının azalması, kayıtlı işçi sayısını azaltmakta ve reel 

ücretlerin azalarak emek gücünün verimliliğin azalmasına ve bu durumda kayıtlı 

                                                 
36

 M.Candan, Kayıt dışı istihdam, Yabancı Kaçak İşçi İstihdamı ve Toplumumuz Üzerindeki Sosyo   

Ekonomik Etkileri, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu 

Genel Müdürlüğü, İstihdam ve Meslek Uzman Yardımcısı Uzmanlık Tezi, Ankara, 

2007, s.80 
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istihdam kayıt dışı istihdam karşısında giderek azalmakta ekonomide bu durum cari 

açığı giderek arttırmaktadır.  Kişiler sendikalaşma ile kazanacak oldukları haklar 

konusunda bilgi sahibi olmazlar ve bu haklardan mahrum olurlar. Ve bu durumda 

geleceği hiç düşünmeden sistemde haklarına sahip olmadan daha fazla emek ve daha 

az ücretle çalışmayı sistemde kabul etmektedirler.  
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                                             ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

       KAYIT DIŞI EKONOMİNİN VE İSTİHDAMIN BOYUTUNUN 

BELİRLENMESİ 

 

1. KAYIT DIŞI İSTİHDAMI ÖLÇME YÖNTEMLERİ 

 

            Kayıt dışı istihdamın büyüklüğünü birçok faktöre neden olduğundan 

belirlemek çok kolay değildir. Bunun temel nedeni, yasa dışı faaliyetlerin toplumda 

açıkça ortaya konmaması ve bu faaliyetler ile ilgili cezaların işverenleri 

korkutmasıdır. Kayıt dışı istihdamı ölçmek için iki yöntem vardır; biri doğrudan 

ölçme yöntemi diğeri dolaylı ölçme yöntemidir. 

 

1.1. DOĞRUDAN ÖLÇME YÖNTEMİ 

 

             Bu yöntemin esası, veri toplama ile kayıt dışı ekonomi oranlarının gerçeğe 

yakın olarak belirlenmesidir. Bu yöntemde kayıt dışı ekonominin yapısal 

özelliklerini ve içeriğini, ekonominin içinde bulunduğu durumu ortaya konan ölçme 

yöntemidir. Bu yöntemde; “Anket çalışması sonuçlarının gerçeğe yakın çıkması için, 

anket sorularının titizlikle hazırlanması ve anketin uygulanacağı kişi ve kuruluşların 

anketin uygulanacağı kişi ve kuruluşların anketin güvenilirliliğini sağlayacak sayıda 

ve rasgele belirlenmesi, ankete katılanların isimlerinin ankette yer almaması gerekir. 

Ancak kayıt dışı faaliyetlerinin önemli bir kısmı yasalara aykırı olması, kişi ve 

kuruluşların bu tür faaliyetleri ile ilgili bilgileri gizleme eğiliminde olması bu 

yöntemin güvenilirliğini zayıflatır.”
37

 Doğrudan ölçme yöntemi anket yöntemleriyle 

kayıt dışı ekonomiyi tahmin eden ve mikro temelli olarak bireylerin davranışlarını 

esas alan ve bu hareketleri inceleyerek örnek kitle ile ilgili olarak verilere ulaşarak 

ekonominin tümü için çıkarım yapan ölçme yöntemidir. Ancak gelişmekte olan 

ülkelerde kayıt dışı istihdam boyutu çok fazla olduğundan dolayı bu yöntem az 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde doğru sonuç vermemektedir. 

                                                 
37

 A.Temel- A.Şimşek-K.Yazıcı, “Kayıt Dışı Ekonomi Tanımı, Tespit Yöntemleri ve Türkiye 

Ekonomisindeki Büyüklüğü”, S.104, 1994, s.11-12 
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            2. 1.DOLAYLI ÖLÇME YÖNTEMİ 

           

            Kayıt dışı ekonominin boyutlarını tahmin etmeye yarayan dolaylı ölçme 

yöntemleri; istihdam yöntemi, farklı yöntemlerle hesaplanan milli gelir 

yöntemlerinin karşılaştırılması, emisyon yaklaşımı ve fiziksel girdi yaklaşımları 

olarak sayabiliriz. 

  

             2.1.1.İSTİHDAM YÖNTEMİ 

 

             Kayıt dışı faaliyetler az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde emek yoğun 

olarak yer alması ve toplam istihdam, toplam işgücü arzının verilerinin 

karşılaştırılarak istihdam yönteminde ekonomide ölçme yapılır. Bu yöntemde 

ekonomide işgücü arzı ve toplam istihdam oranının kayıt dışı ekonominin büyüklüğü 

hakkında tahminde bulunulmaya çalışılmaktadır. Bu yöntemde esas alınan temel 

gösterge ekonomideki işgücü arzı oranlarının toplam istihdam oranı ile aynı olması 

beklenir. Bu teoriye göre, eğer bir ülkede istihdam oranı, işgücü toplam nüfus 

oranından daha az artıyorsa bu durumda ortaya çıkan istihdam oranı kayıt dışı 

istihdam oranı olarak ortaya çıkaracaktır. İstihdam yöntemiyle kayıt dışı ekonominin 

boyutlarının hesaplanması basit ve sade olması ve çok karmaşık olması bu yöntemin 

daha çok tercih edilmesine yol açacaktır. 

 

             2.1.2. GAYRİ SAFİ MİLLİ HASILA (GSMH)  YAKLAŞIMI 

                    

            Kayıt dışı faaliyetler hesaplanırken çeşitli ekonomik göstergelerden yola 

çıkılarak hesaplanır. Ekonomideki temel göstergeler üretim, harcama ve gelir 

yöntemidir. Üretim yöntemine göre mili gelir bir dönem içersinde o ülkedeki cari 

değerlerin toplanarak bulduğu değerlerdir. Gelir yönteminde ise, kişilerin çeşitli 

faaliyetlerden elde ettikleri kazançların toplamıdır. Harcama yönteminde ise 

ekonomideki faaliyetler için yapılan giderler ve işlem maliyetleri temel 

göstergelerdir. Bu yöntemlerle oluşan verilerin sonuçları aynı olmalı ancak özellikle 

az gelişmiş ülkelerde kayıt dışı ekonominin boyutları ve varlığı farklı yöntemlerle 
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ulaşılan sonuçları farklılaştırmaktadır.  Bu yöntemlerle yapılan karşılaştırma sonucu 

ekonomideki cari açık ve boyutları tablolarla belirlenmeye uğraşılır. Ancak kayıt 

dışının tanımı ve ekonomik sonuçları ile ilgili olarak ekonomik göstergeler doğru 

ölçülememekte ve kayıt dışı olarak elde edilen değerler milli gelirin içine giriyor ama 

kayıt dışı olarak elde edildiğinden dolayı vergi yükümlülüğü doğurmuyor ve bu 

durum göstergeleri olumsuz etkiliyor.  

 

            2.1.3. PARASALCI YAKLAŞIM  

 

            Bu yaklaşımda, parasalcı yaklaşımda sermaye piyasaları takip edilmekte ve 

bu konuda piyasada hareketlerin izlenmemesi için işlemlerin çoğu nakit para ile 

yapılmaktadır. Parasalcı yaklaşım sabit oran, işlem hacmi ve ekonometrik yaklaşım 

olmak üzere 3 yöntemle hesaplanır. Bu yöntemin temel esasında nakit kullanım oranı 

kullanılırken sermayenin hızı her türlü ekonomide aynı kabul edilmektedir. Sabit 

oran yaklaşımında en önemli olumsuz göstergesi yasa dışı faaliyetlerin tümünde 

ödemenin nakit olarak yapıldığı ve işlem hızının kayıtlı ve kayıtlı olmayan 

sektörlerde dolaşım hızı aynı olduğunu varsaymakta ancak paranın dolaşım hızı kayıt 

dışı ekonomide daha çok yüksektir. İşlem hacmi yaklaşımında ise bu yöntemde, 

Fischer’in miktar teorisi kullanılarak ekonomideki mali piyasasının gücü olarak 

belirlenmesi çalışılmaktadır. Bu yöntemin eksikliği işlem hacim miktarının 

hesaplanmasının güç olmasıdır. Ekonometrik yaklaşımda ise yasa dışı faaliyetlerin 

sebep olduğu en önemli nedeninin yüksek işlem maliyetleri oranı olduğu ve paranın 

dolaşım hızının tüm sektörlerde aynı hızda olması olarak kabul edilmesi göstergeleri 

olumsuz etkilemektedir.  

 

           2.1.4. MODEL YAKLAŞIMI 

 

           Bu yöntemde, nakit para talebi çeşitli tahmin araçları, çeşitli istatiksel verilerle 

belirlenmekte ve bu tahmin araçları ile bazı tablolar ile oluşturularak bazı sonuçlara 

ulaşılmaktadır. Model yaklaşımı ölçüm ve sistem denklemi olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Ölçüm denklemi ekonomide tahmin edilmeyen değişkenleri 

ölçmektedir. Yapısal denklem modelinde ise ölçülemeyen değişkenlerin özelliklerini 
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ve ekonomideki yapısal değişimleri ve nedenlerini tanımlamakta ve açıklanamayan 

değişkenleri belirlemektedir. Diğer bütün yaklaşımlardan farklı olarak kayıt dışı 

ekonominin nedenlerini tüm yönleriyle analiz etmekte ve diğer nisbi rollerini analiz 

etmektedir. Ancak yasa dışı faaliyetlerde sermaye yoğun değil emek yoğun 

olduğundan dolayı iş verimliliği önemlidir. Ancak metotun uygulanması için çok 

geniş bir veri oranının olması ve geçiş ekonomilerinde bu verileri elde etmek çok zor 

olduğundan dolayı genelde uygulanabilir bir yöntem değil ve sağlamlık açısından 

yeterince yeterli değildir. Bu yöntem diğer uygulamalara da zaman zaman yol 

gösterici olmuştur.  

 

     2. TÜRKİYE’DE KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN DURUMU 

 

         Türkiye’de kayıt dışı istihdam Cumhuriyetin ilk yıllarından beri süre gelen en 

önemli sorunlarından biridir. Ülkemizde yasa dışı faaliyetler azaltılması  için devrim 

nitelikli değişiklikler yapılmakta ve denetimler son yıllarda çıkarılan genelgelerle 

Maliye Bakanlığı çatısı altında vergi müfettişliği kurumu olarak birleştirilse de hala 

kayıt dışı istihdam oranı çok yüksektir.  Kayıt dışı istihdam oranlarının çok tepede 

olması, Sosyal Güvenlik Açıklarını ve cari açığı arttırmakta  ve Sosyal Güvenlik 

Sisteminin geçerliliğini tehdit etmektedir. Bunun birlikte son yıllarda çıkarılan kanun 

hükmündeki kararname ile SGK bünyesinde Kayıt dışı istihdamla mücadele 

(KADİM) ve alo 170 sayılı ihbar hattı kurulmuştur. Bunun sonucunda oluşturulan 

Maliye Bakanlığı bünyesinde oluşturulan vergi müfettişliği bu konuda atılan en 

önemli adımlardır. Yine bu doğrultuda atılan adımlar doğrultusunda son yıllarda 

Türkiye’de atılan adımlar ile denetim elemanı yetersizliği nedeniyle denetim elemanı 

alınmış ve bu denetim elemanlarının yaptığı denetim sayıları giderek arttırılmıştır. 

Belirlenen bu reformlar sayesinde oran giderek daha da düşmektedir. Ancak bu 

durum ülkemizde kayıt dışı istihdam oranlarının hala çok önemli oranda olduğunu ve 

ekonomiyi hala olumsuz etkilediğini ortadan kaldırmamaktadır. 
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Tablo 8: Türkiye’de Kayıt Dışı İstihdam Oranları (%) 

TÜRKİYE’DE KAYIT DIŞI İSTİHDAM ORANLARI (%) 

YIL/AY Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralı

k 

Dönemler 1.DÖNEM 2.DÖNEM 3.DÖNEM 4.DÖNEM 

2002 48,51 53,11 53,73 53,38 

2003 49,86 52,57 54,39 51,58 

2004 50,56 53,83 55,42 52,29 

2005 46,47 46,65 47,33 48,44 49,25 50,01 50,29 49,13 48,75 48,2 48 46,5

6 

2006 45,48 44,47 45,34 46,38 47,7 48,56 48,93 48,93 48,41 47,2 47 45,6

3 

2007 44,99 44,19 44,72 45,46 46,11 47,03 47,44 47,26 46,74 45,5 44 42,1

4 

2008 40,66 41,3 41,96 43,48 43,98 44,89 45,31 45,31 44,63 44,3 44 41,7

7 

2009 40,78 40,8 41,31 42,72 44,58 45,68 46,39 45,71 45,53 44,5 44 43 

2010 42,29 41,73 42,06 43,32 43,61 44,78 45,06 44,76 43,97 43,5 43 41,99 

2011 40,87 41,01 41,34 42,1 42,7 43,5 43,4 43,6 42,8 41,8 40,7 39,2 

2012 38,4 37,5 37,5 38,8 39,9 40,4 40,2 40,1 40,1 39,7 38,5 37,4 

 

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/…/kayitdisi_istihdam/…/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?…ve http://ww

w.tuik.gov.tr/Gosterge.do?id=58979&sayfa=giris&metod=IlgiliGosterge(Erişim Tarihi: 28.07.2013). 

 

            Tabloyu analiz etmek gerekirse son yıllarda yapılan incelemeler ile oranlara 

baktığımızda aslında son yıllarda önemli oranda azaldığı gözlemlenmektedir. Kayıt 

dışı istihdamın azaltılmasında yeni çıkarılan kanunların ve ülkelerde yapılan denetim 

çalışmalarının aktif olması çok büyük etki yaratmıştır. Tablodan anladığımız 

kadarıyla mevsimlik işçi sayısının çeşitli mevsimlerde artması bu dönemler kayıt dışı 

istihdamı arttırmıştır. Mevsimlik işçilerin zamanlarında bu oranların yükselmesinin 

nedenleri kişilerin kayıt dışı olarak çalışmalarıdır. Bu dönemde özellikle tatil köyleri  

gibi işletmelere mevsimlik işçilerin bu dönemde işe girmesi, sezon bittiğinde tekrar 

işten çıkarılmaları kayıt dışı istihdamı büyük oranda arttırmaktadır. Türkiye’de kayıt 

dışı istihdam oranlarının 2002 yılından baktığımızda alınan önlemler nedeniyle 

oranlarda azalma görülse de hala yeterli oranda değildir.  

       

            Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde kişiler gelecek güvencesi olmadan 

çalışmakta ve sağlık harcamalarını ceplerinden karşılamak zorundadırlar. Kayıt dışı 

çalışanların kısa vadede en mağdur oldukları konu sağlık konusudur. 

http://www.tuik.gov.tr/Gosterge.do?id=58979&sayfa=giris&metod=IlgiliGosterge
http://www.tuik.gov.tr/Gosterge.do?id=58979&sayfa=giris&metod=IlgiliGosterge
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Tablo 9: Herhangi Bir Sosyal Güvenlik Kurumuna Kayıtlı Olmayanların 

Yıllara Göre İşteki  Durumu 

 
 TOPLAM ÜCRETLİVE 

YEVMİYELİ 

İŞVEREN  KENDİ 

HESABINA 

ÜCRETSİZ 

AİLE İŞÇİSİ 

2004 YILLIK 
9,843 3,433 231 2,942 3,237 

2005 YILLIK 
9,666 3,658 282 3,031 2,695 

2006 YILLIK 
9,593 3,786 310 2,954 2,543 

2007 YILLIK 
9,423 3,681 330 2,892 2,519 

 

Kaynak: TUİK, Hane halkı isgücü araştırması 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13549 (28.07.2013) 

 

 

             Yıl olarak SGK sisteminde olan kayıtlı kişi sayısına baktığımızda son 

yıllarda yapılan incelemeler ve reformlar ile oranlarda büyük bir azalma meydana 

gelmiştir. Bu oranlara baktığımızda nerdeyse tüm kişilerde azalma olduğunu 

göstermektedir. Bunun nedeni ise kişilerin sosyal güvenlik bilincine dâhil olması ve 

oranların giderek azalmasıdır. Türkiye’nin yıllardır çözümlenemeyen sosyal ve 

ekonomik sonuçlarından biride kayıt dışı istihdamdır. Türkiye’de kayıt dışı istihdam 

konusu ele alındığında ilk akla gelen grup kayıt dışı çalışan kadınlardır. 

 

Tablo  10 :Tarım Sektöründe Kayıt dışı Çalışan Kadınların Yıllara Göre İşteki 

Durumu 

 
 TOPLAM ÜCRETLİVE 

YEVMİYELİ 

İŞVEREN  KENDİ 

HESABINA 

ÜCRETSİZ 

AİLE İŞÇİSİ 

2004 YILLIK 
2,527 3,433 231 2,942 3,237 

2005 YILLIK 
2,330 3,658 282 3,031 2,695 

2006 YILLIK 
2,265 3,786 310 2,954 2,543 

2007 YILLIK 
2,265 3,681 330 2,892 2,519 

 

Kaynak: TUİK, Hane halkı işgücü araştırması 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13549 (28.07.2013) 

 

             Ayrıca kadınların kayıt dışı istihdam oranlarında, diğer erkek oranlarına göre 

daha fazla olduğu ve daha fazla çalıştığı görülmektedir. Çünkü ülkemizde tarlada 

bahçede çalışan kadın sayısı, gelişmekte olan ülkelerde emek yoğun üretim 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13549
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13549
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yapılmasından dolayı kayıt dışı çalışma oranı diğer sektörlerden fazladır. Kişinin 

eğitim düzeyinin yüksek ve nitelikli olması nedeniyle sistemde kayıtlı 

çalışmaktadırlar. Kalifiye olmayan ve niteliksiz işgücü kayıtlı olmayan sektörde 

çalışılmaktadır. 

 

             Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre hala ülkemizde kayıt dışı istihdam 

oranı oldukça yüksektir.  Bu oranın hala yüksek olmasının nedenlerinden en önemli 

nedenlerinden biriside kayıt dışı ekonomi oranının artması ve kayıt dışı istihdamın 

oranının artmasıdır.  

 

             Kayıt dışı istihdamla ilgili bu veriler çeşitli analiz ve bu konuda yapılan 

çalışmalar incelendiğinde SGK sistemine dahil olanların en fakir kesimi oluşturduğu 

belirlenmektedir. Kayıt dışı istihdamın en yoğun olarak görüldüğü gruplar işsizlik 

ödeneği alıp kayıt dışı çalışanlar, kayıt dışında çalışan maluller, kayıt dışında çalışan 

dul ve yetimler, emekliler, kadın ve çocuk işçilerdir. Ayrıca, eğitim düzeyi azaldıkça 

yoksulluk riski artmakta ve kayıt dışı istihdam azalmaktadır.  Türkiye’de ve dünyada 

küreselleşme hareketi ile birlikte son yıllarda kayıt dışı istihdamı arttırıcı etkiler 

meydana getirmiştir. Ülkemizde ve gelişmekte olan ülkelerde emek yoğun 

sektörlerde çalışan kişilerin çoğunluğu asgari ücretle çalışmakta ve istihdam 

edilmektedir. Son yıllarda belirlenen verilere göre ekonomide KOBİ istihdam payı 

Türkiye’de AB ülkelerine göre oldukça düşük hatta 2 katından bile daha az 

orandadır. Bu durum aile ve küçük işletmelerin çoğunlukta olduğu Türkiye’de 

özellikle bu gibi işletmelerde rekabet konusunda ön plana çıkmak adına istihdam 

payı oldukça düşük olduğu ve kayıt dışı istihdamın arttığı görülmektedir. Yapılan 

araştırmalar ile ortaya konan sonuca göre asgari ücretle çalışan kesim zorunlu 

ihtiyaçlarını bile zor karşıladığından, kayıtlı olarak çalışsalar bile ek iş olarak kayıt 

dışı istihdam da çalışıyorlar Çünkü yoksul kesim milli gelirden daha az pay alırken, 

zengin kesim daha çok pay almaktadır. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan 

ülkelerde kişinin düşük gelirli gruplarda adaletsiz gelir dağılımı nedeniyle, kişi 

zorunlu sosyal harcamalarını yapmak ya da gelir seviyesi düşük olduğundan ek bir 

işte çalışmak zorunda olup bu nedenle kayıt dışı istihdamla çalışmak zorunda olur. 
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2.1. TÜRKİYE’DE KAYIT DIŞI İSTİHDAMI ARTIRAN FAKTÖRLER 

 

        2.1.1. VERGİ VE PRİM YÜKÜNÜN FAZLALIĞI 

 

        Türkiye’de kayıt dışı istihdamın artmasının nedenleri arasında yasalar nedeniyle 

vergi ve prim yükünün fazlalığı gösterilebilir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde 

talep fazlasının bulunması, işveren maliyetlerinin çok yüksek olması nedeniyle ve 

kalifiye eleman azlığı nedeniyle kayıt dışı istihdama yönelmektedir. İşveren kayıt 

dışı ekonomiyi tercih etmesinin başta nedenlerinden biri yasal yükümlülüklerin 

yerine getirmemesi, sosyal güvenlik primleri kesintilerinin bulunmaması, işine son 

verme, fazla mesai ücretleri gibi zorunluluklar olmadığından rekabette ön plana 

çıkmaktadır. “Ülkede uygulanan vergi mevzuatı, ülkenin ekonomik, sosyal, mali 

ihtiyaçlarına cevap veremiyorsa, sade kolay anlaşılır bir yapıda değilse, sürekli 

değiştirme ihtiyacı gösteriyorsa ve istikrarlı bir yapı arz etmiyorsa vergi kaçağı 

artar.”
38

 Ancak son yıllarda bazı düzenlemeler yapılsa da spekülatif piyasadaki 

hareketler ve sık sık çıkan krizler, denetim eleman sayısının yeterli olmaması 

nedeniyle denetim oldukça zorlaşmakta ve yeterli olmamaktadır. Ekonomideki yasa 

dışı faaliyetler takip edilmesi çok zor olduğundan dolayı belirlenmesi de oldukça 

güçtür.  Dolayısıyla tarım sektöründe daha çok aile ve küçük işletmelerin yer alması 

ve bu tür işletmelerde kurumsallaşmış firmalara göre işlemlerin kayıt altına 

alınmasının daha zor olduğu ve hatta hiç kaleme alınmaması nedeniyle kayıt dışı 

istihdamın yoğun olduğu sektörler bakımında ilk sırada tarım sektörü yer alır. 

“Türkiye gelir vergisi oranlarında da % 45 ile başı çekmektedir. % 38,3 ile 

Danimarka, % 31 ile İsveç, %30 ile Güney Kore gelir vergisi oranlarında Türkiye’yi 

takip etmektedir. En az gelir vergisi oranına sahip ülke %12 ile Rusya’dır. Kurumlar 

vergisi oranlarında Türkiye %33 ile Belçika, İspanya, Hollanda ve Yunanistan’dan 

sonra 5. sıradadır. Türkiye’de vergi yükü son 15 yılda 2 kat artmıştır. Türkiye OECD 

ülkeleri arasında en yoksul ülke olmasına rağmen ABD ve Japonya gibi zengin 

ülkelerin vergi yükü bakımından üzerindedir.”
39

 

                                                 
38

 Z.Arıkan, Vergi Kaçağının Nedenleri ve Çözüm Yolları, Maliye Yazıları ,S.44, 2004, Ankara, s.76 

 
39

 H.Y. Özfidan, “Ülkemizde Vergi Adaleti Nasıl Sağlanır”, Ekonomik Çözüm Dergisi, Sayı 6, 2004, 

İstanbul, s.3 
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Tablo 11: Türkiye’de Dolaylı ve Dolaysız Vergilerin Yıllara Göre Dağılımı 

YILLAR DOLAYLI VERGİLER DOLAYSIZ VERGİLER 

1980 37 63 

1990 48 52 

1999 55 45 

2000 60 40 

2001 66 31 

2002 66 31 

2003 67 33 

2004 71 29 

2005 73 27 

 

Kaynak: Maliye Bakanlığı, http://www.maliye.gov.tr/ 2005 (28.07.2013) 

 

           Tabloda belirtildiği gibi gelir fiyat seviyelerini etkileyen dolaylı vergiler 

artarken piyasada fiyatları arttırırken, dolaysız vergiler fiyat seviyelerini 

etkilemeyerek vergiler düşüş yaşamıştır. Bu durumun sonuçları arasında yasa dışı 

faaliyetler artmakta ve fakirlik oranı daha da artmaktadır. 

 

            Kayıt dışı istihdam oranlarına Türkiye’de bölge dağılımı açısından 

baktığımızda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde tarım sektörünün oldukça 

yoğun olması etkisiyle de bu bölgelerde kayıt dışı istihdam diğer bölgelerin 

oranlarına göre oldukça yüksektir Bu bölgelerde toprakların miras yoluyla 

parçalanması ve aile işletmelerinin ilkel tarım yöntemleriyle çalışmasının payı 

büyüktür. Özellikle ülkemizin doğusunda hala tarımın ilkel yöntemlerle yapılıyor 

olması, verimliliği düşürmekte ve üretimden alınacak olan verimin düşmesine neden 

olmaktadır. Tarım ve hayvancılığın gelişmemesi, batı bölgelerdeki hizmet 

sektörünün daha çok gelişmesi, bu bölgelerde yaşanan göçleri arttırmakta ve bu 

durumda kayıt dışı istihdam oranlarını giderek arttırmaktadır. Bu bölgelerde özellikle 

toprakların miras yoluyla parçalanması, ilkel tarım yöntemlerinin kullanılması ve aile 

işletmelerin çoğunlukta olması gibi durumlar kayıt dışı istihdamı oldukça 

arttırmaktadır. 
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    2.1.2. KÖYDEN KENTE GÖÇ 

 

             1980’den sonra başlayan değişim ile kırsal kesimde eğitim, sağlık ve diğer 

sosyal harcamaların yetersiz kalması nedeniyle kırsal kesimden kente göç olması  

kentlerde kalifiye olmayan, talep fazlası oluşmaya başladığından kayıt dışı istihdam 

oldukça artmıştır. Temel ihtiyaçlarını karşılayamayan, kalifiye sınıfa girmeyen 

kişiler elverişsiz şartlarda özellikle insan sağlığını tehdit eden merdiven altı 

işletmelerde çalışmaya başlamışlardır. Bunun sonucunda göç eden insanlar kayıt dışı 

istihdamı oluşturmuşlardır. Kayıt dışı istihdamın artmasının en önemli nedenlerinden 

biriside işletmelerin işlem gücü maliyetlerini azaltarak rekabette diğer 

kurumsallaşmış firmalar karşısında avantaj sağlamak istemeleri de kayıt dışı 

istihdamı arttırmıştır  

 

Tablo 12 : (2007-2008 ) Türkiye’de En Çok Göç Alan 4 il 

İL GÖÇEN NÜFUS 

İSTANBUL 374.868 

ANKARA 156.760 

İZMİR 117.067 

ANTALYA 92.031 

BURSA 82.964 

 

Kaynak:TUİK ,Hane Halkı İşgücü Araştırması 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13549 ( 03.08.2013) 

 

           Tabloda görüldüğü gibi Türkiye’nin en büyük 3 şehrine daha fazla göç 

olmuştur. Bu durum var olan işsiz nüfusa yenilerinin katılarak kayıt dışı istihdamın 

artmasına neden olmuştur. Göç ile oluşan kayıt dışı istihdam ülkemizde son yıllarda 

alınan önlemlere rağmen, hala yasaların yeterli derecede cezalandırıcı özelliğinin 

bulunmaması, göç ile oluşan talep fazlasının kalifiye eleman niteliğinin bulunmaması 

ve piyasada oluşan arz azlığı karşısında talep fazlasını karşılayamaması nedenleri ile 

metropol şehirlerde daha fazla kayıt dışı istihdam yaşanmıştır. 

 

 

 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13549
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2.1.3. İŞLETMELERİN DURUMU 

 

          Dünyadaki yasa dışı faaliyetlerin sebeplerinden birisi de ekonomideki 

işletmelerin varlığı ve durumudur. Özellikle dünyada olduğu gibi Türkiye gibi 

ülkelerde de işletmeler küçüldükçe işlemlerin kayıt altına alınma oranı giderek 

azalmakta ve bu durumda kayıt dışı işçi çalıştırma artmaktadır. Gelişmekte olan 

ülkelerde izleme ve değerlendirmede küçük işletmeler yaygın olmakta ve bu nedenle 

küçük işletmeler işlem gücü maliyetlerini azaltmak için SGK sistemine kayıtlı 

olmayan işçi çalıştırmaktadır. İşletmelerin büyüklükleri ve bu yükümlülüklere bağlı 

olarak çalışan kişi sayısı bazı vergiler ve zorunlu prim yükümlülükleri ile işverenler 

daha da fazla kayıt dışılığa yönelmişlerdir.  Kayıt dışılığın daha çok küçük ve aile 

işletmelerinde yoğunlaşmasının en önemli nedenlerinden birisi de küçük işletmelerde 

kayıt dışı işçi çalıştırmanın daha kolay olması ve yapılan işlemlerin her birinin kayıt 

altına alınmamasının daha kolay olacağının göstergesidir.  

 

          “Küçük ölçekli işletmelerin kayıt ve muhasebe teknikleri zayıftır. Kayıtları 

resmi anlamda kanuna uygun görülmekle birlikte hiçbir mali ya da teknik analize 

imkan vermemektedir. Küçük ölçekli işletmelerin bilançolarına bakıldığında genel 

olarak kayıtlı sermayelerinin oldukça düşük olduğu ve işletme faaliyetleri için daha 

çok cari hesapların kullanıldığı gözlemlemektedir. Şirketlerin bir kısmı resmi 

anlamda sermaye şirketi görüntüsü verse de henüz tam anlamı ile bir hükmi şahsiyet 

kazanmamışlardır. Firmaların bulundukları sektörlere ve büyüklüklerine göre oranı 

değişmekle birlikte faaliyetlerinden bir kısmı kayıt dışı yürütülmektedir. Özellikle 

bazı sektörlerde yatırım kararı alan müteşebbislerin maliyet ve karlılık analizleri 

sırasında vergi maliyetini hiç hesaplamadıkları ya da çok küçük bir gider kalemi 

olarak değerlendirildikleri ortaya çıkmaktadır.”
40

 Türkiye gibi aile ve küçük 

işletmelerin yaygın olduğu gelişmekte olan ülkelerde küreselleşme ile başlayan 

dünyadaki rekabet karşısında finansman açısından diğer firmalar göre daha güçlü 

olmak amacıyla kayıt dışı istihdama yönelirler.  Kayıt dışı istihdamın güçlenmesi 

                                                 
40

 İ. Çiloğlu, “Kayıt Dışı Ekonominin İşleyişi ve Kamu Bütçesine Etkisi”, Hazine Dergisi, S.11,   

1998, Ankara, s.67 
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demek ülkedeki kayıtlı istihdamın azalması ve yatırımların giderek azalarak ödenen 

bedelin vergi mükellefine çıkması sonucunu doğurur. 

 

          Türkiye’de başta tarım sektörü olmak üzere hizmet, imalat, sanayi ve diğer 

çeşitli sektörlerde kayıt dışı istihdam yaygındır ve oranları da oldukça yüksektir. 

Ülkede kayıt dışı istihdam edilenlerin büyük bir çoğunluğu küçük ve orta ölçekli 

işletmelerde (KOBİ) çalışmaktadır. “KOBİ’ler tüm işletmelerin %99.6’sını, toplam 

istihdamın %63.8’ini ve katma değerin de %36’lık kısmını oluşturmaktadır.”
41

 

 

Tablo 13: İşyeri Büyüklüğüne Göre Kayıt Dışı İstihdamın Dağılımı, 2006 

 Kayıtlı Değil Kayıtlı Toplam 

1 çalışan 1765 %67 884 %33 2650 

2 çalışan 3259 %73 1211 %27 4470 

3 çalışan 1838 %72 714 %28 2552 

4 çalışan  1171 %69 515 %31 1687 

5 çalışan  1565 %58 1129 %42 2695 

10-24 arası çalışan  554 %32 1183 %68 1737 

25-49 arası çalışan  373 %18 1704 %82 2077 

50 ve üzeri çalışan 302 %7 4162 %93 4463 

TOPLAM 10.827 %48 11.503 %52 22.330 

 

Kaynak:TUİK, http://www.tuik.gov.tr/isgucu/IstihdamRapor.do ( 03.08.2013) 

 

          Türkiye’de kayıt dışı istihdamın en yoğun olduğu işyerleri 2 çalışanı bulunan 

işyerleridir. Gelişmekte olan ülkelerde ve az gelişmiş olan ülkelerde kayıt dışı 

istihdamın en az görüldüğü işyerleri ise 50 ve üzeri çalışanı bulunan işyerleridir. 2 

çalışan ve sonrasında çalışan sayısı arttıkça kayıt dışı istihdam azalmaktadır. Firma 

büyükleştikçe ve kurumsallaştıkça kayıt dışı istihdam oranı azalmakta ve kayıtlı oran 

artmaktadır. Dünyada başlayan sanayileşme süreci ile Türkiye’deki şirketler 

maliyetlerini azaltmak ve uluslar arası arenada diğer firmalar karşısında güç 

kazanmak için kayıt dışılığa yönelmektedirler. Türkiye’de firmaların çoğunluğu 

küçük işletmeler ve kurumsallaşmamış firmalardan oluştuğu için rekabette arka 

                                                 
41

 KOSGEB; KOBİ Ekonomisi Tarihi Gelişimi, Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Merkez 

Müdürlüğü, Ankara, 2003, s.2 

http://www.tuik.gov.tr/isgucu/IstihdamRapor.do
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planda kalmaktadır. Firmaların ek ödeneklerini ve zorunlu ödemelerini azaltmasının 

en kısa çözümü ise vergi gelirlerini ve işgücü maliyetlerini azaltmak için sosyal 

güvenlik prim kesintilerini azaltma yoluna giderek kayıt dışı işçi çalıştırmaktadırlar. 

Kayıt dışı işçi çalıştırmanın en önemli özelliği ekonomide oluşacak cari açığın ve 

borçların bedelinin tekrardan vergi mükellefine çıkarılması ve ekonomide cari açığın 

giderek artmasıdır.  
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                                          DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

      TÜRKİYE’DE KAYIT DIŞI İSTİHDAMI VE KAYIT DIŞI 

          EKONOMİYİ ÖNLEMEYE YÖNELİK STRATEJİLER 

 

1. KAYIT DIŞI EKONOMİDE MAKROEKONOMİK DÜZEYDE ALINMASI 

GEREKEN ÖNLEMLER 

  

1.1. DENETİMİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ 

    

                Sosyal Güvenlik Sisteminin ciddi bir şekilde uygulanamamasının iki 

nedeninden biri denetimin etkinleştirilememesi ve kayıt dışılığın yaygın olmasıdır. 

Türkiye’de yapılan denetimlerin yeterli derecede yapılamaması ve sık sık çıkarılan af 

kanunları ile cezaların yeterince caydırıcı olmamasıdır. Kayıt dışı istihdamın yaygın 

olması için verilen cezalar ve denetimler arttırılmalıdır. Denetimlerde tüm kamu ve 

kuruluşları koordinasyonlu bir şekilde çalışmalıdır. Bu nedenle son yıllarda çıkarılan 

bir düzenleme ile vergi denetimleri Maliye Bakanlığı çatısı altında birleştirilmiş olup 

bu nedenle Maliye Bakanlığı altında vergi müfettişliği kurumu oluşturulmuştur. Bu 

durum denetimleri etkinleştirse de hala yeterli düzeyde değildir.  

 

              SGK kayıtlı istihdamı kendilerine verilen esas beyan ve bildirgelerine göre 

almakta ve bu durumda kamu kurumları arasındaki koordinasyon eksikliği ve 

bürokratik işlemlerin fazlalığı denetimlerin etkin olmamasını ve kayıt dışı istihdam 

oranının giderek artmasına yol açmaktadır. Özellikle son yıllarda yapılan reform ve 

genelgeler ile denetim kuruluşları tek çatı altında birleştirilmiş olması, denetim 

mekanizmasının etkinliğini arttıracaktır. Denetim faaliyetlerinin arttırılması için 

öncelikle denetim eleman sayısının arttırılması gerekmektedir. Bu durumdan 

baktığımızda oluşan sonucun SGK açısından da önem taşıdığını görürüz.  Denetim 

faaliyetlerinin tam olarak, hiç istinasız güvenilir bir şekilde yapılması için konusunda 

uzman bu konuda eğitim almış kişiler tarafından denetimlerin sık aralıklarla 

yapılması gerekmektedir. Ülkemizde yapılan SGK ile ilgili reform ve değişiklikler, 
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denetim mekanizmasını güçlendirmekte ve kayıtlı istihdam oranını arttırması 

gerekmektedir. Bu durumun sonunda kurumsallaşmamış firmalar diğer firmalar 

karşısında güç kazanacak ve tüm işletmeler devlete karşı görevini yerine getirecek ve 

devlet sosyal devletin gerekleri yerine gelmiş olacaktır. 

 

            Kayıt dışı istihdamla mücadele eden denetim birimleri arasındaki 

koordinasyon ve bilgi akışkanlığının sağlanması gerekir.  Bu amaçla vergi idaresi 

teknolojik açıdan geliştirilmeli ve merkezi teşkilat ile gelir teşkilatı arasındaki 

koordinasyon arttırılmalıdır. Vergi istihbarat teşkilatının etkin bir şekilde çalışması 

için son yıllarda hazırlanan Mernis projesi ile vergi dairelerinde TC kimlik numarası 

kullanılması ile internet üzerinden kişi ve kurumların ticari faaliyetlerini kontrol 

etmektedir. Vergi denetim elemanları bu sayede daha hızlı ve daha etkin bir 

çalışanların sigortalılık bildirimlerinin kontrolünü yapmaktadır Ancak hala kayıt dışı 

istihdam oranının hala yüksek olması kayıt dışı istihdam ile ilgili olarak etkin bir 

ihbar işleyiş hattının kurulması gerektiğinin önemini vurgulamaktadır. Diğer bir 

sorunda ülkemizde çok çeşitli sigorta türlerinin bulunması ve yeşilkart, isteğe bağlı 

sigorta türlerinin koşullarının daha net olarak belirlenmesi ve koşullarının 

iyileştirilmesi gerekmektedir.Ülkemizde hala, tüm kamu sektörü bilgi sistemlerindeki 

verileri kavrayan bir ortak veri taban kurulmamıştır. Kayıt dışı istihdamla mücadele 

için gerçekleştirilecek projelerde sorunun çözümüne ilişkin kamu yönetiminin ve 

sivil örgütlerin ortak bir noktada buluşarak oluşan sonuçları analiz ve 

değerlendirmeleri gerekir. Kayıt dışı istihdama engel olabilmek için kamu 

kurumlarının eşgüdümlü olarak ortak bir veri tabanına bilgilerini akıtmalarının 

zorunlu olması, bu veri tabanının kullanım kriterlerin belirlenmesi kayıt dışı 

istihdamın ortadan kaldırılması için yapılmış en önemli değerlendirmedir. Ülkemizde 

hala gerekli denetim sayısının ve denetim eleman yetersizliği bu konuda oluşan yasa 

açıklıkları nedeniyle işverenler ve çalışanlar kayıt dışılığa yönelerek işlem 

maliyetlerini azaltarak rekabette dünyada diğer işletmeler ile yarışmayı 

istemektedirler. 
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1.2. KİŞİLERİN BİLGİ VE BİLİNÇLENDİRİLMESİ 

 

                Kayıt dışı çalışmada en önemli etkenlerden biri de çalışanların ve 

işverenlerin eğitim düzeyinin ve sosyal güvenlik konusundaki eğitim bilgi ve bilinç 

seviyesinin düşüklüğüdür. Eğitim ve bilinç seviyesinin düşüklüğü nedeniyle 

toplumda vergi vermenin olağan değil de vergi vermemenin olağan olarak sayılması 

vergi bilincinin o toplumda tam olarak oluşturulamadığını gösterir. Kayıt dışı 

çalışmada kişilerin bilgi ve bilinçlendirilmesi yapılmalıdır. Bunun için ilk olarak 

yasal düzenlemeler yaptırılması gerekmektedir.  Sosyal güvenlik hizmetlerinin 

arttırılması ve iyileştirilmesi kayıtlı çalışma oranını teşvik edecek ve hatta 

arttıracaktır. Bu konuda öncelikli olarak vergi vermenin ve vereceği verginin aslında 

kamu finansmanını sağlarken aslında kendi yararı için yaptığı ve tekrar kendisine 

dönecek bir ödeme olduğu konusunda bilinçlendirilmesi gerekmektedir.   

 

              Kayıtlı çalışmanın toplum ve bireye olan faydalarını, zararlarını öncelikli 

olarak bireylere anlatmak için kayıt dışının bir suç olduğunu mikro bazda eğitim 

programları uygulanarak ilk ve orta dereceli okullardan başlanarak eğitim verilmeli, 

ilgili makaleler çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanmalı ve broşürler dağıtılmalı, 

kişiler bu konuda küçükten başlayarak eğitim verilmelidir. Ancak kişilerin bu 

konudaki olumsuz davranışlarını düzeltmek zaman alan ve uzun vadeli olarak 

uygulanması gereken politikalardır Ancak bu politikaların sonuçları uzun vadede 

aşama aşama olarak uygulanabilir. Bu kapsamda vergi ve prim yüklerinin 

azaltılması, devlete olan güvenin yeniden kazandırılması ve vergi cezalarına 

caydırıcılıklarına inanması gerekmektedir. Ancak kayıt dışı istihdamla mücadelede 

kişileri bilinçlendirmek ve vergi bilincini kazandırmak oldukça zor ve zaman alan bir 

iştir. Çünkü kayıt dışı istihdam, toplumu ve devleti de olumsuz etkilemektedir. Bu 

nedenle kayıt dışı olarak çalışmanın sonuçları vergi ödeyen mükellefe göre başta 

olumlu gibi görünse de daha sonra oluşacak durumda bu durumun maliyetinin yine 

mükelleften alınacağı ve ekonomide gelir seviyesinin daha da düşeceği 

öngörülmektedir. Bu uzun vadede, halkta kayıt dışı istihdam konusunda bir takım 

davranış değişikliklerine neden olacaktır. Ancak bu durum kayıt dışı istihdam 

oranlarının artmasına engel olmayacak ve daha fazla negatif sonuç doğuracaktır.  
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         Genellikle sosyal ve çağdaş bir devlet olmanın gereği toplumun her kesimine 

vergi bilincini kazandırması, sosyal devlet olmanın zorunluluklarını yerine getirerek 

ceza caydırıcılığının arttırılması ve kayıt dışı istihdam oranının azaltılması 

gerekmektedir. Bu oranları azaltmak için Türkiye’de denetim sayısı arttırılmalı ve 

yasalar bu konuda daha etkin hale getirilmelidir. Bu durumun sonuçları arasında 

Türkiye’de ekonominin olumsuz sonuçları daha çok ön plana çıkarılmalı ve mükellef 

özellikle bu konuda bilinçlendirilmelidir. Bu bağlamda ekonominin ikili yapıda 

olumsuzluklar yaşanacağı ve tüm bu sonuçların ileride ekonomide yaşanacak ve 

tamiri olmayan krizlere yol açabileceği vergi mükellefine anlatabilmeli ve oluşacak 

yasalarla bu durum güçlendirilebilmelidir. Kayıt dışılığın başta vergi mükellefine ve 

işverene sanal olarak sonuçları olumlu görünse de ve koruma sağlasa da kayıtlı 

çalışan ile devlet bu güvenceyi zaten sağlamaktadır. Ödediği vergiler ile ilgili olarak 

uzun vadede ekonomideki olumlu sonuçları öngören ve öğrenen vergi mükellefi bu 

durumda vergi konusunda bilinçlenecek ve bu durum kayıt dışı istihdamı 

azaltacaktır. Ayrıca toplumun bilinçlendirilmesi konusunda vergi ödeyen mükellefin 

devlete olan güveninin arttırılması ve vergi ödemeyen mükelleflerin 

cezalandırılacakları konusundaki bilincin tam olarak kişilere yerleştirilmesi 

gerekmektedir.  

 

               Gelişmiş ülkelerde kayıt dışı istihdamın önlenmesi ve kayıt altına alınması 

için eğitim müfredatında bu konulara ders içeriği olarak yer verilmiş ve 

ilköğretimden başlayarak vergi mükelleflerine vergi bilinci aşılanmalıdır.  Kayıt dışı 

çalışanların kayıt altına alınması için teşvik edici uygulamalara ve politikalara 

başvurulmalı ve bu politikalar uygulanmalıdır. Yasal yükümlülüklerini zamanında 

yerine getirmeyen mükelleflere karşı da ağır cezai yaptırımlar uygulanmalı ve vergi 

ödeyen mükelleflerin devlete olan inancı sağlamlaştırılmalıdır. İşgücünün eğitim 

seviyesi yükseldikçe, işlerinde uzmanlaşmış, mesleki yönden yeterli, uzmanlık sahibi 

bireyler kayıtlı istihdamda daha çok yer vermekte ve bu durumda kişi vergi bilincinin 

ve yükümlülüklerinin farkına vararak özen ve istisna göstermekte ve devletin kayıtlı 

istihdamı artmaktadır. Anayasal bir sorumluluk ve devlete karşı olan görevlerini 

devlet kadar vatandaş da önemine varmalı ve gerekli istisna, özen göstermelidir.  Bu 
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doğrultuda mükelleflerin bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Bunu bilinçlendirilmesi 

için vergi yasalarının tekrar gözden geçirilerek daha etkin olması sağlanmalıdır Bu 

amaçla her türlü kurumda, her türlü eğitim verilmeli ve bu konuda hassasiyet 

göstermelidir. Özellikle vergi kaçakçılığı ve vergi kaçırmanın maliyetinin tekrardan 

vergi mükelleflerine yükümlülük olarak döneceği ve vergi kaçırmanın sadece vergi 

ödeyenleri değil tüm toplumu etkileyeceği ve sonuçlarının uzun vadede tüm tolumu 

etkileyeceği kanısına vergi mükellefine anlatılmalıdır. Vergisini zamanında ödeyen 

kişi ve kuruluşların vergi inancını tekrar kazanmaları ve sisteme yeniden 

güvenmeleri gerekmektedir. 

 

1.3. YOKSULLUK VE İŞSİZLİKLE MÜCADELE 

 

                   Ülkemizde yapılan araştırmalarda kayıt dışı istihdamın sadece yapısal 

sorunlardan meydana gelmediği ve iç içe girmiş birçok sorundan meydana geldiği ve 

bu sorunların çözümü için denetimin arttırılması ya da bilincin arttırılması bu sorunu 

ortadan kaldırmak konusunda yeterli değildir. Türkiye’de kayıt dışı istihdamla 

mücadele için çok kapsamlı ve çok yönlü politik bir stratejinin uygulanması 

gerekmektedir. Bu stratejide kişilerin tutum ve davranışlarının değiştirilmesi ile ilgili 

olarak enflasyon ve işsizlik kavramlarının kişilere anlatılması ve uygulanacak 

politikaların bu konu ile ilgili olarak strateji ve davranışlarının bu konularla bağlantılı 

olması gerekir. İşsizlik ekonomide enflasyonu tetikleyen bir unsurdur Ekonomide 

ortaya çıkan kayıt dışı istihdamın nedenlerinden biri ekonomide oluşan 

dalgalanmalar ile oluşan krizler ve enflasyon insanların alım güçlerini zorlaştırmakta 

insanlar alım gücünün düşmesine bağlı olarak zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için 

geleceklerini düşünmeden kayıt dışı istihdamda çalışmaktadırlar hatta ek iş bile 

yapmak zorundadırlar.  Bu nedenle işsizlik ile enflasyon arasındaki ilişki kayıt dışı 

istihdamı etkileyen en önemli faktörlerdendir.  

 

                  Ancak enflasyonun bulunduğu bir ülkede kalkınmanın ve ilerlemenin 

yaşanması mümkün değildir bu durumda büyüme ekonomide kişilerin alım 

güçlerinin artması olarak adlandırılabilir. Ekonomik büyüme milli gelir ile yani kişi 

başına düşen gelir ile ölçülmekte ve bu oran kayıt dışı istihdamın artması ile giderek 
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azalmaktadır. Enflasyon ise ekonomide mal ve hizmetlerin fiyatlarının sürekli 

yükselerek insanların alım güçlerinin düşmesidir ancak istikrarlı bir ekonomi 

kurulması ve kayıt dışı istihdam oranlarının giderek azalması için ekonomide düşük 

enflasyon oranları şarttır. Bir ekonomide büyüme ile işsizlik arasındaki ilişkide eğer 

o ekonomide büyüme ve kalkınma yaşanırsa iş oranları artacak ve işsizlik oranları 

azalacaktır. Ekonomide karşılıklı olarak enflasyon ile işsizlik arasında ters orantı 

vardır. Yani kısa vadede düşük işsizlik yüksek enflasyona veya düşük enflasyon 

yüksek işsizliğe neden olabilmektedir. Kayıt dışı istihdamda Dünya Bankası 

verilerine göre asgari geçim seviyesinde ihtiyaçlarını karşılayamayan ve zorunlu 

ihtiyaçlarını alamayan kişiler yoksul olarak tanımlamakta ve bu kişiler ekonomide iyi 

tanımlanmalı ve bu kişilere göre politika ve stratejiler uygulanmalıdır. Ancak 

ekonomik büyümenin yararlı yönleri olduğu gibi zararlı yönleri de vardır. Ekonomik 

büyüme en alt gelir seviyesindeki kişilerin gelir dağılımında kişi başına düşen 

gelirini arttırması mümkün olduğu gibi diğer yönden de gelir dağılımı eşitsizliği 

arttırabilir. Gelir dağılımı eşitsizliği yoksulların gelir seviyesini arttırdığı gibi en 

yüksek grubun yani zenginlerinde gelir seviyesini arttıracağı için iki grup arasındaki 

uçurum daha da artacaktır. Bu durum kısa vadede ekonomik büyümenin olumsuz 

etkileri açısından görülmektedir. Ancak dediğimiz gibi büyümenin uzun vadede 

etkisinde büyüme ülkedeki yatırımları arttıracak ve ekonomide oluşan talep fazlasını 

azaltarak istihdam yaratma yoluyla kişiler kayıtlı olarak çalışmakta ve en alt 

seviyedeki grubun gelir seviyesi uzun vadede artmaktadır Bu durum kayıtlı istihdamı 

arttırmakta ve uzun vadede büyümenin en alt gelir grubu yanlısı büyüme olarak 

adlandırılmasına yol açmaktadır. 
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Tablo 14 : 2005 Gelir Dağılımı Sonuçları %20'lik Grupların Gelirden Aldığı 

Paylar 

Yüzde 20’lik Gruplar 
Türkiye 

2004 2005 

Toplam 100.0 100.0 

Birinci yüzde 20 (1) 6.0 6.0 

İkinci yüzde 20 10.7 11.1 

Üçüncü yüzde 20 15.2 15.8 

Dördüncü yüzde 20 21.9 22.6 

Beşinci yüzde 20 (2) 46.2 44.4 

Gini Katsayısı 0.40 0.38 

 

Kaynak: TUİK, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=408 (05.08.2013) 

(1) Toplam gelirden en az pay alan grup 

(2) Toplam gelirden en fazla pay alan grup 

 

        Gelir dağılımından en az payı alan grup ve her türlü sosyal korumadan yoksun 

bırakılan kesimler, kayıt dışı istihdama yönelmektedirler. Ülkemiz gibi az gelişmiş 

ve gelişmekte olan ülkelerde çalışma yaşamı çok küçük yaşta başladığından SGK ve 

diğer kurumların arasındaki koordinasyon ile aktif istihdam programları ve istihdamı 

teşvik edici politikalar uygulanmalı ve kişiler bu konuda bilinçlendirilmelidir.  

Kişilerin uzun süre işsiz kalmasını ve kalifiye eleman olarak nitelendirilmesi için 

devlet özel sektördeki işverenleri teşvik etmeli ve bu konuda özel indirimler ve 

teşvik ve indirimler sağlayarak işverenler ya da devlet tarafından destekli melek 

kurlarının ya da yetenek sınavlarının açılarak bu konuda kurslar verilmesi ve kişinin 

kalifiye eleman olarak nitelendirilmesi kayıt dışı istihdam oranlarını azaltacaktır. 

Böylece kişilerin işsiz kalmaları engellenerek piyasada oluşan talep fazlasının önüne 

geçilerek kayıt dışı istihdam azaltılmaya çalışılır.  Kayıt dışı ekonomiyi ortadan 

kaldırmak için ve Türkiye’de denetimin yeterli olmamasından dolayı 2006 yılında 

Sosyal Güvenlik Reformu yapılmıştır. Bu reformun yapılmasındaki temel gaye, Türk 

vatandaşlarının çağdaş ve güvenilir bir şekilde, teknolojik değişimlere açık olan hılı 

ve güvenilir bir hizmet vermesinin sağlanması amaçlanmalıdır. 

 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=408
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1.4. SOSYAL GÜVENLİK REFORMU 

 

                 Sosyal güvenlik sisteminin Türkiye’deki politikalarının sık sık 

değiştirilmesi ve sık sık çıkarılan aflar ile iyi işlememesi ülkemizde sosyal güvenlik 

sisteminde yapılması gereken birçok değişim olması gerektiğinin kanıtıdır. 

Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminin iyi işletilememesine neden olan birçok unsur 

ve neden bulunmaktadır İşte bu nedenle birçok alanda çözüm uygulamalarının 

getirilmesi gerekmektedir. Ülkemizde sigortalılık türlerinin farklı olması ve her bir 

sigortalılık türünün uygulamasının farklı olması örneğin yeşil kart ve isteğe bağlı 

sigortalılığın farklı uygulamalar içermesi ve sık sık çıkarılan vergi ve borçlanma 

kanunları SGK sistemine olan kişilerin inancını etkilemekte ve vergi bilincini 

zedelemektedir. Kayıt dışı istihdamı araştıran en güvenilir kaynaklardan biri 

OECD’nin hazırladığı faaliyet raporlarına göre dünyada kayıtlı istihdam oranının 

oldukça düşük olduğu görülmektedir. Raporda özellikle az gelişmiş ülkelerde orta 

yaşlı grubun arasındaki işsizliğin artması ve özellikle kayıt dışı istihdam oranının 

giderek arttığı gözlemlenmiştir. Gelişmiş ülkelerde Sosyal Güvenlik Sisteminin 

temel yasalarla korunmasına ve çerçevelenmesine rağmen o ülkelerde temel 

eksiklikler gözlemlenmektedir. Gelişmiş ülkelerde son yıllarda toplumsal aile 

yapısının bozulması nedeniyle genç nüfus giderek azalmış ve yaşlı nüfusun giderek 

azalarak toplumdaki istihdam oranlarının azalması ile baş gösteren temel sorun 

rekabette gelişmekte olan ülkelerin ön plana çıkması ve gelişmiş ülkelerde kayıt dışı 

istihdam oranının artmasına neden olacaktır. Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminin 

işleyememesinin en önemli nedenlerinden biriside kayıt dışı istihdamın yaygınlığıdır 

ve ayrıca denetim yetersizliğinin bulunması, yasalarca vergi mükellefinin korunması 

Türkiye’de kayıt dışı istihdamı arttırmaktadır. Türkiye’de yapılan denetimlerin 

sayısının azlığı ve denetim eleman sayısının yeterli olmaması ülkemizde kayıt 

dışılığı arttırmaktadır. Örneğin bir işyerinin bir yılda birçok kez denetim yapılmasına 

rağmen başka bir işyeri 10 yılda bir kere denetim yapılmalıdır. Denetimlerde tüm 

kuruluşlar koordinasyon içinde çalışmalı ve bu konuda bu denetimlerin arttırılması 

için yasalar yeniden düzenlenmeli ve uygulanmalıdır.  
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                Kayıt dışı çalışmanın özellikle yoğunlaştığı tarım ve hizmet sektörlerinde 

yasalara ağırlık verilmeli ve bu konuda uygulamalar yapılmalıdır. SGK’ya verilen 

bildirgeler ve sosyal güvenlik kesintileri ile kayıtlı istihdamda çalışanlar tespit 

edilmektedir ve bu konuda yeterli ve tekin bir denetim otoritesinin kurulamamsı ve 

ceza caydırıcılığının bulunmaması nedeni ile kayıt dışı istihdam önlenememektedir. 

Denetimde ve ceza caydırıcılığında etkinlik sağlanamaması nedeniyle sosyal 

güvenlik kesiminde reformlar yapılmalı ve uygulanmalıdır. Bu tespit doğrultusunda, 

sosyal güvenlik sisteminin idari organizasyonu ile ilgili olarak yapılacak 

değişikliklerden biri de etkin bir denetim mekanizmasının oluşturulması teşkil 

etmektedir. Bu mekanizmanın oluşturulması kişiler yönünden önem taşıması yanında 

SGK açısından sistemin işlevliği ve etkinliği açısından da önem taşıdığından bu 

durumun uzun vadedeki sonuçları kayıt dışı istihdamı etkilemektedir. Kayıt dışı 

istihdamın önlenmesi için bu sorunun birçok sorunla iç içe girdiği için tek sorunun 

ortadan kaldırılması kayıt dışı istihdamı ortadan kaldırmaz bu nedenle birçok 

uygulamanın aynı anda ekonomide uygulanması gerekmektedir. İşverenlerden alınan 

vergi primlerinin yüksek olması, işgücü maliyetlerinin yüksek olması, kayıt dışı 

istihdamla mücadelede denetim sisteminin yetersizliği, hizmet borçlanmaları, sık sık 

çıkarılan vergi afları, sosyal güvelik hizmetlerinin yetersizliği, kamu kurumları 

arasındaki koordinasyon eksikliği idari para cezalarının caydırıcılıktan uzak olması 

gibi nedenlerden dolayı kayıt dışı istihdam bir türlü önlenememektedir.  Bu duruma 

çözüm olarak gelişebilir ve yeniliklere açık olan mali açıdan sürdürebilir bir Sosyal 

Güvenlik sisteminin bileşenleri belirlenmiştir. Buna göre; 

 

       ∙ “Primsiz ödemeler ve sosyal yardımlarla ilgili olarak; oluşturulacak veri tabanı 

ve provizyon uygulaması ile bir yandan objektif yararlanma kriterlerine kimlerin 

gerçekten ihtiyaç içinde olduğu tespit edilecek, farklı kurum ve kuruluşların 

mükerrer yardımları önlenecek ve sosyal yardımlara ayrılan kaynaklar etkin olarak 

kullanılacak. 

 

         ∙  Emeklilik sigortası ile ilgili olarak; bütün çalışanların emeklilik rejimi, 

aktüeryal olarak hak ve yükümlülüklerin eşit olacağı tek bir rejime dönüştürülecek; 

emeklilik yaşı, aylık bağlama oranı ve ortalama aylık kazanç, fiili ve itibari hizmet 
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zamları, kadrosuzluk sebebiyle emeklilik, isteğe bağlı sigortalılık gibi bütün aylık 

bağlama parametreleri sigortacılık ilkelerine uygun olarak düzenlenerek nimet-külfet 

dengesi sağlanacak ve ilaveten nüfusun yaşlanmasına bağlı olarak emekli aylığı 

bağlama yaşı gelecek dönemlerde kademeli olarak yükseltilecek. 

 

        ∙  Genel sağlık sigortası ile ilgili olarak; koruyucu sağlık hizmetlerini kapsama 

alacak bir finansman modeli uygulanması, katılımın zorunlu ve ödeme gücü olanların 

prim ödediği sigorta esasına dayalı bir sistem oluşturulacak, maliyet-etkili tedavi 

yöntemlerinin sunulmasını sağlayacak ve destekleyecek bir finansman yönetimi 

oluşturulacak, GSS kaynaklarının suiistimal edilmesini önleyecek etkin bir provizyon 

ve denetim sistemi kurulacak ve nihayet, hizmet üretme yerine hizmet satın alma 

yolu tercih edilerek tek alıcı olarak piyasayı belirleyici güç olmanın avantajından 

faydalanılarak maliyetler ve harcamalarda düşme sağlanacak. 

 

       ∙   “Kurumsal yapı ile ilgili olarak; primlerin toplanmasında SGK’ya vatandaş 

odaklı alternatif çözümlerin kullanıldığı etkin bir tahsilat yeteneği kazandırılması; 

sağlık hizmeti satın almada suiistimalleri ve kaynak israfını önleyecek etkin takip, 

kontrol ve provizyon yeteneğine sahip olunması; değişik sosyal harcama alanlarına 

tahsis edilen kaynakların çapraz sübvansiyonunu önleyecek etkin bir nakit ve fon 

yönetimi kurulması yeni sistemin finansmanla ilgili temel esaslarını oluşturacaktır.”
42

 

 

           2006 yılında başlayan süreç ile Sosyal Güvenlik reformu yasası yürürlüğe 

girmiş ve daha sonra 2008 yılında yapılan düzenleme ile 5510 sayılı kanun yürürlüğe 

girmiş ve yasa tamamlanmıştır. Geçen 5 yıllık süreç sonunda iyileştirme hala önemli 

oranlarda olmasa da reformun ilk başladığı sürece dönersek ilk edinilen tablodan 

daha iyi bir tablo olduğunu görürüz.  Ancak bugün beklenen reformun hala mali 

açıdan sürdürülebilir bir tablo yaratmadığını görüyoruz. Bu tablonun başarısız 

olmasının ana nedenleri ise,  

 

 •           4C kapsamında sigortalılardan sadece yeni sigortalıların bu kapsamda kanun 

kapsamında sayılması    

                                                 
42

 T.C. Başbakanlık , Sosyal Güvenlik Reformu: Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Kamu Yönetiminde 

Yeniden Yapılanma: 9, T. C. Başbakanlık, Ankara, 2005, s.56-59 
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•   Kanunun çeşitli nedenlerden dolayı 2 yıl ertelenmesi ve yürürlüğe 

girememesi nedenleri ile reformdan beklenen olumlu mali tablonun ekonomiye 

yansımaması ve bu nedenle reformun istenen etkiyi yaratamaması  

•  SSK, bağkur ve emekli sandığı kurumlarının birleştirilerek tek çatı altında 

toplanmasında oluşan reform sürecinde yetersiz kalan uygulamalar ve yine yetersiz 

kalan reformlar nedeniyle sigorta türlerinde yaşanan karışıklık ve uygulamadaki 

başarısızlıklar  

• Reformun uygulamaya geçirildiğinde ülkemizde yaşanan krizler ve spekülatif 

hareketler nedeniyle reformun başarıya ulaşmaması ve yeterli sayıda kayıtlı 

sigortalının iş hayatına katılamaması  

• Ekonomik krizler döneminde kişilerin işlerini kaybetmeleri pasif olarak 

emekliye ayrılmaları ya da asgari geçim düzeylerini korumak için geleceklerini 

düşünmeden kayıt dışı olarak çalışmaya yönelmeleri  

•  Sağlıkta dönüşüm projesine bağlı kalarak 01.01.2012 tarihinde yürürlüğe 

giren GSS(Genel Sağlık Sistemi)’nin aktif olarak aile hekimlerinde ve diğer 

kuruluşlarda uygulanması için kurulan sistemin gecikmesi, kişilerin bu konuda 

yeterli derecede bilgi sahibi olmaması, gelir testi yaptırmamaları, suistimallere yol 

açmış ve hatta sağlık harcamalarını arttırmıştır.  

• 4b kapsamındaki sigortalılarda beyana bağlı kazanç esasında kişilerin yeni 

yasalarla düşük kazanç göstermek istemeleri ve bu konuda eğilimlere gitmeleri   

•  Merkezi yönetime bağlı olarak kaymakamlık ve diğer kuruluşların sosyal ve 

gelir transfer harcamalarında kişilere yönelik şartları genişletmeleri ve kişilerin 

kendilerini yoksul statüsünde değerlendirmeleri ve bu nedenle çalışmadan sosyal 

harcamalarla geçinmeleri  

•      Geçen 5 yıllık süreç sonunda ekonomide TÜFE’de çok büyük artışların 

yaşanması ve büyük artışların düşük gelirli grupların alehine olarak işlemesi ve 

yoksulluklarını daha da arttırması     

 

             Bu reformun yapılmasındaki temel gaye, T.C. vatandaşları kapsayıcı bir 

sosyal güvenlik sisteminin oluşturulması ve hizmet sunumunda tekdüzeliğin, norm 

ve standart birliğinin sağlanmasıdır. 
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          2. KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM 

PLANI   (2011-2013) 

 

 

            Bu programın amacı ülkemizde kayıt dışı istihdam oranlarını azaltmak ve 

ülkenin sanayileşme sürecinde bir takım önlemlerin alınması ya da sürecin 

hızlandırılması için bu eylem planı oluşturulmuştur. Bu denetim mekanizmasını tek 

çatı altında birleştiren, Gelir İdaresi Başkanlığı adı altında çeşitli kuruluşlar işbirliği 

çerçevesinde bu projenin uygulanmasında çeşitli kuruluşlarla işbirliği yapmıştır. 

Ekonomide hiç bir önlem alınmazsa kayıt dışı oranlarının azalması ve bu gidişe dur 

denilmesi mümkün olmayacaktır. Bu eylem planı ile bu süreç hızlandırılmakta ve 

kişilerin bu plan sayesinde vergi bilinçlerini kazanmakta ve bu süreç giderek daha da 

hızlanmaktadır. Bu nedenle bu strateji hazırlanmış ve uygulanmaya konulmuştur. 

Ekonomik faaliyetlerin vergi toplanmasına ve kişilerin kayıt altına alınmasını 

sağlayacak Kayıt dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi uygulamaya konulmuştur. 

“Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı (2008–2010) 5/2/2009 

tarihli ve 27132 sayılı Resmî Gazetede 2009/3 sayılı Başbakanlık Genelgesi olarak 

yayımlanmış Diğer taraftan, 2011 Yılı Programının 31 No.lu Tedbirinde, söz konusu 

Eylem Planının 2011-2013 yıllarını kapsayacak şekilde güncelleneceği hususuna yer 

verilmiş, bu çerçevede, 2008-2010 dönemi Eylem Planında yer alan eylemlere ilişkin 

gerçekleşmeler ile kurum ve kuruluşlardan gelen eylem önerileri değerlendirilmek 

suretiyle Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı (2011-2013) 

Taslağı hazırlanmış ve Ekonomi Koordinasyon Kurulunda görüşülerek nihaî halini 

almıştır. Eylem Planı 21/12/2011 tarihli ve 28149 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 

2011/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile yürürlüğe girmiştir.”
43

 Bu planın amacı 

ülkemizdeki kayıt dışı istihdam oranını azaltmak ve ülkemizdeki sürecin 

tamamlanmasını sağlamaktadır. 

  

 

 

 

                                                 
43

 Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı (GİBSGB), Kayıt Dışı 

Mücadele ile Eylem Planı (2011-2013) , Ankara, 2011, s.2 
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            2.1. EYLEM PLANININ AMAÇLARI 

 

           2011 Yılı Programının temel amacı; ekonomide sağlanan güven ve istikrarı 

yeniden kazanmak, mali istikrarın sürdürülebilir olması, vergi uyum maliyetinin 

sağlanması ve karşılaştırılabilir olması ve yıllık programların hazırlanması, 

denetimlerin arttırılması ve kayıtlı istihdam sayılarının arttırılması gibi unsurlar 

eylem planının amaçları arasında yer alır. 2011-2013 eylem planının amaçları 

arasında başlıca nedenleri arasında AB birliği programına, uyum sağlamak ve başlıca 

hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla hazırlanmış bir programdır. Ekonomik 

faaliyetlerin kayıt altına alınması ve bu yönde kişilerin vergi bilinçlerinin arttırılması,  

kayıtlı istihdam oranlarının arttırılarak ekonomide bu konuda mali ve finansal açıdan 

sürdürülebilir bir ekonomi yaratmak amacıyla  (2011–2013) Kayıt Dışı Ekonomiyle 

Mücadele Stratejisi Eylem planı çerçevesinde hazırlanan eylemler şu 5 amaç 

çerçevesinde belirlenmiştir. 

1. Gönüllü  Farkındalığın Arttırılması 

2. Ülkedeki Denetim Mekanizmasının Arttırılması 

3. Ceza Sisteminin Daha Etkin Olması  

4. Kurumlar Arası Bilgi Paylaşımının Arttırılması 

5. Ülkedeki Vergi Bilinci ve Ahlakının Arttırılması 

 

            2.2. KAYIT İÇİ FAALİYETLERİ ÖZENDİRME 

 

             Kayıt dışı istihdamın en olumsuz yönlerinden birisi işverenlerin sosyal 

güvenlik prim kesintileri gibi devlete olan yükümlülükleri yerine getirmeksizin kayıt 

dışı çalışma ya da kişilerin kendi hesabına kayıt dışı çalışması ekonominin en negatif 

yanlarından birisidir. Kayıt dışı istihdamı arttıran birçok faktör vardır piyasada 

Özellikle küçük ve aile işletmelerinin işlem gücü maliyetlerini düşürmek amacı ile 

kayıt dışı işçi çalıştırmakta ve kayıt dışı istihdam artmaktadır.  Küçük ve orta 

işletmeler ekonominin %45’ini oluşturduğundan ekonomide önem arz etmekte ve 

ekonomideki kayıt dışı istihdamı arttırmaktadır. Bu tür işletmeler rekabette ön plana 

çıkmak ve çıkarılan vergi afları nedeniyle kayıt dışı istihdam oranı oldukça 
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yüksektir. Diğer yandan küçük işletmeler KOBİ’ler sosyal güvenlik primi kesintileri 

yanında diğer kurumlara ödemek zorunda kaldıkları vergi ve yasal mevzuat 

çerçevesinde ödedikleri vergiler KOBİ’leri zor duruma düşürmektedir. Bu durum 

zaten finansman kaynağı az olan ve mali açıdan sıkıntı çeken KOBİ’leri rekabette ön 

planda olmak ve varlıklarını sürdürmek için kayıt dışı işçi çalıştırmaya sevk eder.  

“Mevzuatın kayıt dışında bıraktığı eve iş verme sistemi içinde çalışanlar aynı konutta 

aile içinde yapılan işlerde çalışanlar, vergi mükellefiyeti olmayan işportacılar gibi 

çalışanlar özel sosyal güvenlik programları ile kapsam altına alınabilir. Bu kesimin 

sosyal güvenlik ihtiyacı tipik çalışanlardan daha yüksektir. Bununla beraber 

hazırlanacak programların zorunlu sigortalılıktan muvazaalı kaçışa neden olmasına 

izin verilmemelidir. Enformel sektörde çalışanların sosyal güvenlik sistemine 

girmeme nedenleri önündeki en büyük engel gelirlerinin büyük bir kısmını 

yatırdıkları primler, bürokrasi, kişilerin eğitim seviyelerinin düşüklüğü gibi 

etkenlerdir.  

 

               Halen ülkemizde sosyal sigorta sosyal güvenlik aracı olarak görülmektedir. 

Vergilerle finanse edilen sosyal yardım ve hizmetler sosyal güvenliği sağlamada 

yetersiz kalmaktadır. Oysa başta tarım sektörü olmak üzere gerçekten prim ödeme 

gücü olmayan kişiler için sosyal yardım ve hizmetlerin geliştirilmesi ve bunların 

primsiz sosyal güvenlik rejiminden faydalandırılması kayıt dışılık ile mücadelede 

önemli bir adım olacaktır.”
44

 Bu nedenle bu plan amacı doğrultursunda kişilerin 

vergi ile ilgili olarak bilinçlerinin arttırılarak bu konuda oluşturulan raporlar ile 

ülkedeki toplumsal uyumun ve sonuçları ile ilgili bilincin tekrar kazanılmasına 

olanak sağlanacaktır. 

 

 2.3. DENETİMİN KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRMEK VE   

YAPTIRIMLARIN CAYDIRICILIĞINI ARTIRMAK 

 

         Kişileri kayıt dışı çalışmayı sevk etmeden denetim caydırıcılığının arttırılması 

ve denetim eleman sayısının artması, denetim mekanizmasının arttırılması denetim 

caydırıcılığını arttırır.  Denetim sonucunda oluşacak ceza caydırıcılıkları ve denetim 

                                                 
44

 W.V.Ginneken, “Oevercoming Social Exclusion”, Social Security For The Excluded Majority 

Case Studies of Developing Countries”, I.L.O, Geneva, 1999, Oxford, s.34 
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mekanizmasının 2008 yılında yapılan reformla tek çatı altında birleştirilmesi ve proje 

kapsamında denetim tek çatı altında toplanarak işverenleri bu konuda denetim 

mekanizmasının caydırıcılığına inandırarak ve vergi bilincini oluşturarak kayıt dışı 

istihdamın azaltılması hedeflenmektedir. Bu nedenle çeşitli projeler üretilmiş olup bu 

projeler ülkemizdeki çeşitli kurumlar tarafından uygulamaya konulacaktır. Böylece 

kişiler kayıt dışı çalışma ya da çalıştırma konusunda bilgilenecekler ve bu konunun 

sonuçlarını öğrenecekler ve bu durum kayıt dışı oranları azaltacaktır.  

 

            Bu proje kapsamında denetim elemanları elektronik ortamda işyerleri kayıt ve 

sicil belgelerinin kontrolünü yapabilecek, elde edilen tüm verilerin geçmişe yönelik 

taraması sistemden hızlı bir şekilde kontrolü yapabilecek bu durumda işyerleri daha 

hızlı ve daha etkin olarak denetlenebilecektir. Denetim eleman sayısının 1500 

civarında olması planlanmaktadır. Böylece denetim mekanizması güçlendirilerek 

kayıtlı istihdamla işçi çalıştıran işverenlerin devlete olan güveni artacak ve kayıtlı 

istihdam çalıştıran kişiler giderek azalacaktır. Kayıt dışı işyerlerinin kontrolünün 

yapılması ve kayıtlı istihdama yönlendirilmesi için kurumlar arasında işbirliği 

yapılarak, çeşitli veriler kurumların veri tabanlarına yüklenerek karşılaştırılma 

yapılacaktır. Bu karşılaştırmalar sonucunda elde edilen verilere göre yasalara 

uymayanlar cezai yaptırımlara tabi tutulacak ve bu yaptırımlar sonucunda işverenler 

cezalandırılacaktır. Vergisini zamanında yatırmayan mükellefin vergisini yatıran 

mükellefe göre cezalandırılması ile ilgili olarak cezaların arttırılması vergisini veren 

mükelleflerle ilgili olarak vergi cezalandırıcılığının etkili olması vergi 

sorumluluğunu ve vergi veren bireylerin vergi bilincini arttırmakta bu durumda kayıt 

dışı istihdam oranları azalmakta, bu durum kayıt dışılığın önlenmesinde kişilerin 

bilinçlendirilmesi vergi bilincinin artmasına yol açmaktadır.  

 

        2.4. KURUMSAL VE TOPLUMSAL MUTABAKATI SAĞLAMAK 

 

          Kayıt dışı ekonomiyi azaltmak ve ekonomideki tüm denge çarklarının 

maksimum verimlilikte ekonomiyi yönetmesine olanak sağlamak amacı için 

kurumsal ve toplumsal mutabakatı sağlamaktır. Bu nedenle kayıt dışılığın 

önlenmesinde kişilerin bu konuda bilinçlendirilmesi ve bu konuda çeşitli dokümanlar 
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yayınlatarak bu bilinci arttırmaları gerekmektedir. Bu nedenle 2011-2013 eylem 

planında kayıt dışı istihdam ve ekonomi oranlarının azaltılması için kişilerin vergi 

bilinçlerini arttırmak amacıyla çeşitli programlar ve tanıtımlar yapılmaktadır. 

Ülkemizde bu programlar ve tanıtımlar aracılığı ile bu vergi bilincini arttırmak için 

çeşitli konferanslar yapılmış ve bu konuda daha kapsamlı tanıtımlar yapılmıştır. 

Türkiye genelinde vergi bilinci ve ahlakını arttırmanın yolu ise, okullardaki 

müfredata eklenerek ve çeşitli konferanslar verilerek çeşitli yayınlarla bu planının 

başarılı olması amaçlanmıştır. 

 

          2.5. KAYIT DIŞI EKONOMİYİ AZALTMAYA YÖNELİK PROJELER 

 

                2011-2013 kayıt dışı ekonomiyi mücadele strateji eylem planında yer alan 

projeler ile denetim artacak kayıt dışı işçi çalıştıran ve çalıştırmayan işletmeler 

arasındaki uçurum azalarak kayıt dışı istihdam büyük oranda kontrol altına 

alınabilecektir.  Öncelikli olarak vergi beyannamelerin e-imza ile imzalanması ve 

ithalat ve ihracat işlemlerinin büyük çoğunluğu web servis aracılığı ile yapılacaktır. 

Çeşitli sektörlerde yeni reformlar yapılarak fatura formların sistem üzerinden e- 

fatura olarak kolaylıkla gönderilecek ve sistem hızlanacaktır. Sosyal Güvenlik 

Kurumu ve diğer kurumlar arasındaki işbirliği ile şirketlerin işyeri faaliyet sicil ve 

kayıtları elektronik ortamdan gönderilecektir. Son yıllarda gelişen teknoloji ile 

internet üzerinden yapılan alışverişler takip altına alınacak ve bu yolla denetim 

sistemde daha etkin olarak sağlanacaktır. Maliye Bakanlığı ve diğer kuruluşlar 

sistemlerindeki verileri ortak bir veri tabanında birleştirerek bu veri tabanı ile 

istedikleri bilgilere anında ulaşacak ve kullanacaklardır. Çeşitli ürünlerden çeşitli 

numuneler alınacak ve veri tabanında birleştirilecek ve kontrol edilecektir. 

Ülkemizde çeşitli kurumlar pilot kurum olarak seçilerek çeşitli verilerin sisteme 

aktarılması ve bu sistem üzerinden takip edilmesi için e- fatura uygulamasına 

geçildiği gibi ilaç kullanım raporları için de aynı sistemin kullanılarak çeşitli 

verilerin sisteme aktarılması kolaylaştırılmış ve bu durumunda kayıt dışı istihdam 

oranlarının giderek azalacağına dair bir gösterge halini almıştır. 
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          Bu projeler ile kişiye ait TC numarası ile sorgulama ekranında kişiye ait 

bilgiler sorgulanabilmekte ve bu durum kuruluşların bu konuda denetimlerini 

arttırmakta ve bu planının başarısını arttırmaktadır. Bu konuda planlar hazırlanmış ve 

bu doğrultuda pilot sistemler kurularak pilot kuruluşlarda uygulamaya konulmuştur. 

Bu sırada pilot kuruluşlardan gelen öneriler ile sistemde güncellemeler ve 

düzeltmeler yapılmakta olup bu konuda iyileştirmeler hala devam etmektedir. Bu 

konuda oluşturulan pilot sistemler yine sistem yetkilileri tarafından denetlenmekte ve 

oluşturulan bilgi veri tabanı ile sistemde düzeltmeler yapılmaktadır. Bu düzeltme ve 

güncelleme kapsamında daha önce hazırlanan eylem planı gözden geçirilerek 2011-

2013 yılı Kayıt Dışı Ekonomi Mücadele Strateji Eylem Planı oluşturulmuştur. 

 

            2.6. KAYIT DIŞI İSTİHDAMI ÖNLEME PROJESİ VE HEDEFLERİ  

(KADİM 2013) 

  

          Bu proje ile kayıt dışı istihdam oranlarını azaltmak için bu duruma neden olan 

faktörler azaltılarak kayıtlı istihdam oranının arttırılması hedeflenmektedir. Bu 

faktörler ortadan kaldırılarak kayıt dışı istihdam oranının en az seviyeye indirilmesi 

hedeflenmektedir Kayıt dışı ekonominin en alt seviyeye azaltılması için ekonomideki 

tüm olumsuz dengelerin azaltılması ve bu konuda gerekli reform ve incelemelerin 

yapılması gerekmektedir. Toplum bilinçlendiğinde KADİM projesi başarıya ulaşmış 

olacak ve Türkiye deki yatırımlar artacaktır. 

 

          Ülkemiz de kayıt dışı istihdama birçok faktöre sebep olduğu ve bu sebeplerin 

yok edilmesi için birçok çözümün ve ortak projenin hayata geçirilmesi 

gerekmektedir. Bu nedenle mükelleflere vergi bilincinin kazandırılması ve denetim 

mekanizmasının arttırılması projenin hedef ve amaçlarına ulaşmada kolaylık 

sağlamaktadır. 

 

           Birçok inceleme, ile siyasi sürecin çok uzun süre aldığı ülkelerde yapılan 

raporlar ile cari açığın ve işsizliğin çok yüksek olduğu kanısına varılmıştır . 2003-

2004 yılında yapılan değişikliklerle istenilen belge ve kayıtlar azaltılmış ve sigorta 
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sicil memurlukları ve gümrük vergi dairelerinden alınan belgeler tek belgeye 

indirilmiş ve bürokratik işlemler azaltılmış ve hızlandırılmıştır. 

 

             Bu proje kapsamında öncelikler belirlenmiş ve bu öncelikler kapsamında 

öncelikli hedefler yabancı kayıt dışı istihdamın azaltılması ve çocuk işçi istihdamın 

azaltılması, denetimlerin arttırılması ve cezaların caydırıcılığının arttırılması ve bu 

uygulamaların sonucunda kayıt dışı istihdam oranlarının önemli oranda 

azaltılmasıdır. Ayrıca planlanan proje hedefleri arasında 

 

  •  Kayıt dışı olarak çalıştırılan kişi sayısının ve kanun dışı çalıştırılan kişi sayısının 

proje hedefleri oranında azaltılması  

 

•  Yabancı kaçak işçi çalıştırmasının tüm sektörlerde ve özellikle mevsimlik işçi 

sektörlerinde kayıt dışı çalışmasının önlenmesi  

 

• Kayıt dışı istihdam proje hedefleri arasında proje gerçekleştirildikten sonra 24 ay 

içinde kayıt altına alınanlar oranı hedeflenen oranı bulmuş olması  

 

• Kayıt dışı istihdamı düzenleyen çeşitli alanlardaki düzenlemeler ile kamu 

yönetiminde yeniden yapılanma ve kamu otoritelerinin bu konuda çalışarak yasaları 

yeniden düzenleme ve kayıt dışı istihdamı azaltma 

 

• Kayıt dışı istihdam konusunda çeşitli konferanslar ve yayınlar yapılarak, ilköğretim 

öğrencilerinin müfredatına bu konuda ders konuları koyma ve bu konuda kişileri 

bilinçlendirerek vergi bilincini uyandırma   

 

• Kayıt altında çalışanların gelecek güvencesinin düşünerek kayıt altında çalışması ve 

bu konuda karar alması projenin hedefleri arasındadır.  
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     2.KAYITLI İSTİHDAMIN TEŞVİKİ VE KAYITLI İSTİHDAMI  

ÖZENDİRİCİ YASAL VE İDARİ DÜZENLEMELER 

 

            Kayıt dışı istihdamı azaltmanın önemli yollarından biri kişilere kayıtlı 

istihdamın ne kadar önemli olduğunu gösterip bu konuda bilinçlenmelerini 

sağlamaktır. Kayıtlı çalışmayı teşvik etmek için kayıt dışı çalışanları azaltmak ve bu 

konuda etkin olan sektörlerdeki denetimleri arttırmak gerekmektedir. Bu nedenle 

işgücü piyasasındaki uygulamaların yeniden düzenlenmesi firmaların teşvik ve 

indirimlerden faydalanması, ceza caydırıcılığının artması, şikâyet ihbar kayıtlarının 

daha etkin olması, kayıt dışı firmaların teşvik ve indirimden faydalanamaması gibi 

durumlar kayıtlı istihdamı arttıracaktır. Kayıt dışı istihdam oranının azaltılarak 

kayıtlı istihdama geçilmesi için, diğer çalışmalardan farklı olarak kayıtlı istihdamı 

destekleyecek önlemler alma yönündedir. 

 

            Türkiye’de kayıt dışı istihdam oranları kayıtlı istihdamdaki durum iyileşme 

gösterse de bu veriler,  kayıt dışı istihdamın birçok önünde ki engelin hala var 

olduğunu ve bu engelleri kaldırmak için mikro ekonomik engellerin ortadan 

kalkmadığını görürüz. Bu nedenlerden bir kaçı; yoksulluktan gelecek güvencesini 

düşünmeden geçimlerini sağlamak amacıyla herhangi bir işte çalışmaları, köyden 

kente olan göç nedeniyle kalifiye eleman beceri eksikliğinin nedeni ile talep 

fazlasının kayıt dışı istihdama yönelmesi, vergi bilincinin ve kayıt dışı istihdamın 

zararlarına yönelik vergi mükelleflerinin bilinçlendirilmesi ve önyargılara karşı 

farkındalık eksikliği, eğitim sisteminin çeşitli sektörlerdeki ihtiyaçları 

karşılayamaması, kayıtlı istihdamda vergi oranları ve sosyal katkı paylarının yüksek 

olması; kayıt dışı istihdam eden işverenlerin diğer kayıtlı istihdamla çalışanlara 

rekabet avantajı sağlaması, kayıt dışılığın daha olumlu görünmesi, işverenlerin bu 

konuda yanlış düşünmeleri, kayıt dışı istihdamla mücadelede kullanılabilecek veri ve 

bilgi paylaşımında, kamu kurumları arası işbirliğinin yetersiz olması, kayıt altına 

alınmasında bürokratik engeller ve işlemlerin yavaş yürümesi bu nedenler arasında 

sayılabilir. 
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             Bu nedenle ülkemizde kayıtlı istihdamın teşvik edilmesini hedefleniyor. 

Kayıtlı İstihdamın Teşviki Operasyonu’nun teknik destek bileşeni olan KİT-UP 

projesi, 28 Eylül 2010 tarihinde WYG Türkiye liderliğindeki konsorsiyumun 

sağladığı teknik destek ile uygulanmaya başlandı. Kayıtlı İstihdamın Teşviki 

Operasyonu Türkiye’nin kayıt dışı ile mücadelesinde atılmış en önemi adımlardan 

birisi olup, AB ile uyum müzakere sürecinde AB’nin standartlarına uyum sağlama ve 

diğer kriterlerin sağlanması hem ülke açısından hem de SGK kurumu açısından kayıt 

dışı istihdamı önlemede önem taşımaktadır. Özellikle bu yeni uygulama da 

işverenlerin cezalandırılmak yerine teşvik edilmesi, çeşitli indirimlerle bu durumun 

sağlanması teftiş yerine rehberliğin kurulması ve kayıtlı istihdamın ekonomi için 

öneminin vergi mükelleflerine benimsetilmesi gerekmektedir. Bu projenin temel 

hedefleri arasında kayıt dışı istihdam oranlarının azalması, teşviklerin arttırılarak 

sosyal istihdamın arttırılması, vergi mükelleflerinin ve işverenlerin arasındaki haksız 

rekabetin azaltılmasıdır. Hükümetin son yıllarda yaptığı reform ve çözüm arayışları 

özellikle KADİM projesi bu konuda yani kayıt dışı istihdam için atılmış önemli 

adımlardandır Bu konuda bu proje kapsamında yapılan incelemeler ve araştırmalar 

ile yeni sonuçlar alınmaya devam edilmektedir.  Bu reformun kapsamındaki çözüm 

arayışları ve tedbirler kayıtlı istihdamı arttırmakta atılmış en önemli adımlardan 

biridir. Ancak bu projenin uygulandığı dönemlerde krizlerin ve tahmin edilmeyen 

spekülatif hareketler nedeniyle tam olarak hayata geçememiş olsa da orta ve uzun 

vadeli alınacak önlemlerle proje daha faydalı olacaktır. Kayıt dışı istihdamı önlemek 

için ana hedeflerden biri, kayıt dışı istihdamı önlemek için yapılan proje ve 

hedeflerin KİT-UP kapsamında değerlendirilip uygulamaya konulması projenin 

faydasını ve etkilerini arttıracaktır. Proje ile hedeflenen en büyük amaç kurumlar 

arası işbirliği ile ortak bir veritabanı oluşturarak kayıt dışı istihdamın kontrol altına 

alınması ve oranların azaltılması hedeflenmektedir. Bütün bu çalışmalar sonucunda, 

Türkiye’nin AB’ye uyum sürecinde oluşturulması gereken ve bu süreçte uyumu, 

hedeflere ulaşmada uygulanan stratejilere ulaşmada kolaylık sağlayacaktır. 

 

            Türkiye’de ekonomi ile ilgili ilk adımlar 1980’den sonra atılmaya başlansa da 

ilk ciddi adımlar 1994 yılından sonra atılmaya başlanmış ve ilk ciddi çalışmalar ile 

cari açıklar ve tahmin edilemeyen piyasa hareketleri Türkiye ekonomisi için en 
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önemli sorun haline gelmiştir. Kayıt dışı istihdam birçok sorundan oluştuğu için 

birçok çözüm önerisi ve uygulanacak uzun vadede etkileri olabilecek çözüm önerileri 

bu sorunu ortadan kaldıracaktır. Türkiye’de kayıt dışı istihdamla mücadelede bu 

amaç uğruna düzenlenen yasal düzenlemeler ve çalışmalar ile yürürlüğe giren yasalar 

ile yürütülen projeler uygulamaya konulmalıdır. 

 

           4.1. 4958 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER 

  

                 06.08.2003 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4958 Sayılı Kanunla, 506 

Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun da değişiklik yapılmıştır. 

 

                 İşverenin kuruma, bildirgelere ve işletmelerin çalışan sayısına ve prim 

bildirgelerinin kontrol edilmesi, aylık prim ve bildirgelerinin kontrol edilmesi, 

çalışanların kayıt altına alınması ve kayıtlı istihdam oranlarının belirlenmesi sigorta 

müfettişlerinin görev kapsamındadır. Sigorta müfettişlerinin yetkisi her türlü delille 

tepsi ettikleri kurum alacağının tahsil edilmesi ve işlemlerinin yapılmasıdır. Bu 

maddeye göre sigorta müfettişlerinin hazırladığı tutanak ve delillerin tespiti aksi ispat 

edilinceye kadar geçerlidir. İşverenler ve sigortalılar kurum personeli ya da diğer 

kişiler sigorta müfettişleri çağırdıklarında ifade almak istediklerinde, bilgi için 

kendilerine başvurduklarında zorluk çıkarmaksızın sigorta müfettişlerine bilgi 

vermek zorundadırlar. Sigorta müfettişlerine bu görevleri yaparken, tüm kamu 

görevlileri ve kişiler yardımcı olmalı ve bilgi vermelilerdir. Kurum sigorta 

müfettişleri aracılığı ile işletmelerin gerçekten var olup olmadığını, faaliyet olarak 

çalışıp çalışmadıklarını, çalışan işçi sayısını ve niteliğini, işyerlerinin prim ödeme 

sayılarını içeren belgelerin var olup olmadığını varsa kontrolünü, işyerlerindeki adres 

bilgilerine göre inceleme araştırma yapma görevine sahiptirler. “Kurumca belirlenen 

usul ve esaslara aykırı hareket ederek, Kurum zararına sebebiyet verdiği anlaşılan 

meslek mensuplarınca düzenlenen raporlar dikkate alınmaz ve bunların daha sonra 

düzenleyecekleri raporlar hiçbir zaman Kurumca işleme konulmaz. Gerçeğe aykırı 

rapor düzenleyen meslek mensupları hakkında Kurumun genel hükümlerine göre 
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takip hakkı saklıdır. Bu fıkranın uygulanmasıyla ilgili esas ve usuller Kurumca 

çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.”
45

 

 

        Yukarıdaki maddede belirtildiği gibi 506 sayılı kanunda yapılan son 

düzenlemeler ile sigorta müfettişlerinin tespit gücü arttırılmış ve işin niteliği faaliyet 

gösterdiği sektörler, çalışan sayısı ve niteliğini herhangi bir unsura ya da delil ortaya 

koymadan, kendi hazırladığı raporlarla kullanabilme yetkisine sahip olması onu 

üstün kılmıştır. 

 

           4.2.4447 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER 

 

                  4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile kayıt dışı istihdamı önlemek için 

birçok değişiklik yapılarak yayınlanmış ve ortaya konmuştur.  

        

                  4.2.1.İŞSİZLİK ÖDENEĞİ VE KAPSAMI  

 

                  Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde uygulanması gereken 

önemli bir uygulamadır. Kişinin işsiz kaldığı dönemde geçimini sağlamasında 

yardımcı olabilecek geçici bir sigortadır. İşsizlik sigortası kişinin işsiz kaldığı 

dönemde geçimini sağlamak ve bu dönemde tekrar iş bulma sürecinde kişiye destek 

olan bir sosyal yardımdır. Sigortalı olan ama işini kaybettikten sonra çaresiz kalan 

kişiyi kayıt dışı istihdama yönelmemesi için 6 ay süreyle işsizlik ödeneği verilir. 

İşsizlik sigortası verilirken amaç kişinin kendisini geliştirerek kalifiye eleman 

statüsüne yönelmesi ve iş bulmasını kolaylaştırması için yapılan yardımdır. Bu 

konuda sigortalının işsiz kaldığı dönemde kendi becerilerini geliştirmesi amacıyla 

İŞKUR kendi bünyesinde mesleki eğitimleri vererek kişilerin becerilerini arttırır. 

İşsiz kalan dönemlerde kişiler mesleki becerilerini geliştirecek, analık ve sigorta 

primlerinin ödenmesi nedeniyle ödenen hastalık raporları, işsizlik ödenekleri ve 

eğitimler kişilerin iş bulmasına yardımcı olacaktır. İşsizlik sigortası özellikle 

gelişmiş ülkelerde sosyal devlet olmanın gereği olarak çok yönlü olarak 

uygulanmakta olup hala ülkemizde birçok eksikliği bulunmasına rağmen gelir 
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dağılımının adaletsiz olmasını ve kişilerin kayıt dışı istihdama yönelmesini önlemek 

amacıyla kullanılan önemli bir araçtır. Ülkeler özellikle kayıt dışı istihdamın en 

önemli sorunlarından birisi işsizliği önlemek için uzun vadeli politikalar 

uygularlar. Bu politikaların temel araçlarından birisi de işsizlik sigortasıdır. İşsizlik 

sigortasının ekonomide oluşturacağı çeşitli faydalar vardır. İşsiz kalan sürede 

sigortalı işçi geçimini işsizlik ödeneği ile sağlayacağından geleceğini düşünmeden 

kayıt dışı bir işte çalışmak zorunda kalmaz Bu durumda kayıt dışı istihdam oranı 

azalacaktır. İşsizlik sigortası ile işsiz sosyal ihtiyaçlarını karşılayacağından 

ekonomide toplam talep azalmayacak ve hatta daha olumlu bir tablo çizecektir 

ekonomi. İşsizlik ödeneğine hak kazanmak için şartları taşımak isteyen sigortalı kayıt 

dışı çalışmayı kabul etmeyecek ve işsizlik ödeneği için taşıması gereken gün prim 

sayısını tamamlamak için kayıtlı çalışacak ve işgücü verimliliği artacaktır. Kişi bu 

dönemde İŞKUR’un düzenlediği eğitimlere katılacak ve kalifiye eleman olarak 

adlandırılmasına ve bu durum iş bulmasında ona kolaylık sağlayacaktır. Bu durum 

kayıt dışı istihdamın azalmasına yol açacaktır.  İŞKUR’ un oluşturduğu veritabanı 

sayesinde doğru kişi yeteneklerine doğru mesleklerde işe girecek işgücü verimliği ve 

işverenlerin iş güvencesi artacaktır. Ülkenin en yeni düzenlemelerle oluşturduğu bu 

güvence İŞKUR’un ortaya koyduğu veriler, grafik ve tablolarla işsiz kalınan 

sektörlere kişinin o sektörlerde de istihdam edilmesini ve o sektörlere yatırım 

yapılmasını sağlayacaktır.  Bir ülkede işsizlik sigortasının temel amacı kayıt dışı 

istihdamın azalması ve kişinin işsiz kaldığı dönem boyunca gelir düzeyini koruyarak 

kayıt dışı olarak çalışmasını önlemektir.  

 

    4.2.2. İŞVERENİN SİGORTALIYI ÖNCEDEN KURUMA BİLDİRME 

YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

 

              4447 sayılı Kanun ile 506 sayılı Kanunun 9. maddesinde yapılan değişiklik 

ile işveren işletmesinde çalıştıracağı kimselerle ilgili olarak SGK kurumu tarafından 

kendisine bildirilen bildirgelerle kuruma bildirim yapmak zorundadır. Son yıllardaki 

düzenleme ile İnşaat işlerinde çalışan kişiler için işe başladığı gün iadeli taahhütlü 

postaya verilen bildirge ile işyerini yeni açmış ve ilk defa kuruma iadeli ve taahhütlü 

olarak gönderdiği bildirgeler 1 ay içersinde verilirse süresi içinde kurum bildirge 
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vermiş olacaktır. Bu değişiklik ile kişi işe alındığı an işveren tarafından sigortalı 

olarak gösterilmek zorunda, bu değişiklik olmadan önce işveren yeni işe başlattığını 

ve kendisine verilen bildirim süresinin dolmadığını bahane ederek kişiyi sigortasız 

olarak çalıştırmakta ve işlem maliyetlerini azaltmaktadır. 

 

      4.2.3.DENETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 

 

                506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 130. maddesinde değişiklik 

yapılarak eskinden sigorta müfettişleri, 506 sayılı Kanunun uygulanması 

bakımından, eski kanunda tespit ettikleri delilleri şekli olarak ibraz etmek zorunda 

iken yeni kanun ile denetleme yaptıkları kurumların işgücü niteliği ve işçi sayısı, 

bildirdikleri prim ve gün sayıları, belgelerinin asıl olup olmadığını denetleme 

yetkisine ve bu konuda her türlü denetleme faaliyetlerine haizdirler.  

 

 4.2.4. İŞVERENLERİN 30 GÜNDEN AZ ÇALIŞILAN SÜRELERİ 

BELGELEME ZORUNLULUĞU 

 

                4447 sayılı Kanun 79. maddesi işverenlerin çalışma sürelerini eksik ya da 

hiç göstermemesinin önüne geçmek amacıyla resen bildirge verme zorunluluğunun 

işverenlere getirilmesi kayıt dışı istihdam oranını azaltması amacıyla şu şekilde 

değiştirilmiştir."Ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği 

beyan edilen sigortalıların otuz günden az çalıştıklarını açıklayan bilgi ve belgelerin 

işverence prim bildirgelerine eklenmesi şarttır. Sigortalıların otuz günden az 

çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin Kuruma verilmemesi veya verilen bilgi ve 

belgelerin Kurumca geçerli sayılmaması halinde, otuz günden az bildirilen sürelere 

ait primler Kurumca re’sen tahakkuk ettirilerek 80 inci madde hükümlerine göre 

tahsil olunur."46 Bu değişiklikle, işverenlerin sigortalıyı işe alıp, sigorta yaptırmadan 

çalıştırmasını önlemek işveren sayılarının belli olarak sosyal devlet olmanın 

zorunluluğunu yerine getirmek için işverenler için işe giriş bildirgesinin ve aylık 

prim ve hizmet belgelerinin, tam olarak çalıştıkları gün sayılarının eksiksiz olarak 

SGK kurumuna bildirilmesi gerekmektedir. 

                                                 
46

 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, RG. 01.08.1964 - 11766-11779 
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4.3.5502 SAYILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU 

 

              Kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda ülkemizde 2008 yılında 

başlatılan KADİM projesi ve SGK kurumunun (emekli sandığı, bağkur ve SSK) gibi 

kurumların tek çatı altında birleştirilmesi ve denetim eleman sayısının arttırılarak 

denetimin Maliye Bakanlığı çatısı altında toplanması önemli reformlardandır.  

 

              Dünyada yaşanan küreselleşme hareketi ile sosyal güvenlik kapsamında 

teknolojik, sosyal ve siyasi yapıdaki değişimler nedeniyle bu değişimler yapılacak 

reformları etkilemiştir. Teknolojik değişimler ve bunun etkilenme süreci ile kişilerin 

yaşam süresi uzamakta ve genç nüfus sayısı ülkemizde giderek artmakta ve bu 

durum üretim yöntemlerini kökten değiştirmekte bu değişim toplumda arz azlığı ve 

talep fazlalığı toplumdaki maliyetleri arttırmakta ve işlem maliyetleri giderek 

artmaktadır. Bir yandan sosyal devlet olmanın bilinciyle olan sosyal güvenlik 

sistemlerinin kapsam ve işlevlerinde, diğer sorun ise bu sosyal sorumluluk 

çerçevesinde işleyen kamu kurum kuruluşlarındaki koordinasyon eksikliğinden 

meydana gelmekte olan bir süreçtir. Çünkü siyasal süreçte, siyasal rekabetin getirdiği 

ve oluşturduğu süreçte ortaya çıkan af ve muafiyetler vergi sistemini etkilemekte ve 

bu durumda oluşan toplumsal maliyet diğer taraftan toplum tarafından ödenmek 

istenmez.  Diğer yandan sosyal güvenlik kuruluşlarının, hızla değişen koşullara 

uyum sağlamakta zorluk çekmesi ve dünya genelinde uygulanan kurallara uyum 

sağlayamaması etkinlik sorunlarına neden olmaktadır. Ülkeler sık aralıklarla ortaya 

çıkan bu sorunlara, sosyal güvenlikte reforma giderek çözüm aramaktadırlar. Sosyal 

güvenlikte hazırlanan son yıllardaki reformlar ve 5510 sayılı kanunda yapılan 

değişimler ve yasalardaki değişiklikler son biçimlenme şekliyle kişilerin 

bilinçlendirilmesi toplumsal maliyetin azalmasına ve özellikle kayıt dışı ekonominin 

azalmasına yol açacaklardır. Yapacağımız değişiklikler çok boyutlu olduğundan 

dolayı ekonomide çok çeşitli ve birçok faktörden oluşan olumsuzluk meydana 

getirdiğinden dolayı yanında birçok sektörde ve hukuk alanında da düzenleme 

meydana getirmesi gerekmektedir. Kayıt dışı ekonominin boyutunun diğer önemli 

bir sonucu da kayıt dışı istihdamdır. Kayıt dışı istihdam nedeniyle işletmeler işlem 
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gücü maliyetleri azalmakta ve diğer işletmelere karşın rekabet güçleri artmaktadır 

bunun sonucunda ekonomide sosyal güvenlik primlerinin azalması sonucu ortaya 

çıktığından devletin ödediği maliyetler artmakta ve kayıt dışı istihdam artmaktadır. 

Bunun yanında bu durum haksız rekabeti daha da arttırmakta ve vergi veren 

işverenlerin maliyetlerini arttırmaktadır. Ülkemizde bu durum haksız rekabeti 

körüklerken, vergi veren işletmeleri de zor durumda bırakmakta ve işlem 

maliyetlerini arttırmaktadır. 5502 sayılı kanunla ile ilgili olarak son yapılan 

değişikliklerle birlikte özellikle denetim mekanizmasında ki eksiklikler giderilerek, 

denetim mekanizmasının tek çatı altında birleştirerek haksız rekabeti ortadan 

kaldırmasına olanak sağlayacak değişimler yapmıştır ancak bu değişikliklere rağmen 

kayıt dışı istihdam oranları hala istenen oranda azalma yaşanmamıştır.  
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                                            SONUÇ  

 

          Kayıt dışı ekonomi; kişilerin ya da kurumların devlet otoritesine bildirim 

yapmadan yaptıkları faaliyetler ya da yasa dışı faaliyetler kayıt dışı ekonomiyi 

oluşturur ve bunun sonucunda kayıt dışı istihdam oluşur. Kayıt dışı ekonomi 

amacıyla kişi devlete vergi vermenin ödediği yasal ve yükümlülüklerden kaçınmak 

amacıyla ve işlem maliyetlerinden kaçarak yasa dışı faaliyetlerle uğraşarak kayıt dışı 

ekonomiyi arttırmaktadır. Bu durumda, ekonomide kayıt dışı istihdamdan ve yasa 

dışı faaliyetlerden söz etmek mümkündür. Kayıt dışı ekonomide yasa dışı faaliyetler 

yaygın olmakla birlikte bu durum kayıt dışı istihdamı da arttırmaktadır. Bu 

çalışmamızda da anlattığımız gibi kayıt dışı ekonomiyi arttıran nedenler arasında 

ekonomik ve mali nedenler, küreselleşme, sosyolojik ve mali nedenler, idari nedenler 

gibi faktörler sayılabilir.  

 

          Genel olarak ekonomik nedenler işletmelerin maruz kaldıkları ekonomideki 

krizler, vergi yüksekliği, enflasyon ve işsizlik, olarak sayılabilir. Vergi sisteminin iyi 

işleyememesinin ana sebeplerinden birisi, vergi mükelleflerine vergi bilincinin 

yerleştirilememesi ceza caydırıcılığının arttırılamaması ve sık sık çıkarılan aflar, 

vergi ve sigorta türlerinin ülkede farklılık göstermesi ana sorunlardan birisidir. 

Sosyal güvenlik primlerinin yüksekliği ülkemizde aile işletmelerinin ve küçük 

işletmelerin işlem maliyetlerini arttırmakta ve bu durum kayıt dışı ekonomiye sebep 

olmaktadır. Bu nedenler dolayısıyla kayıt dışı ekonominin boyutunu, büyüklüğünü 

rakamsal olarak tahmin etmenin çeşitli yöntemlerle tahmin etmek oldukça zordur. 

Bunun nedeni kayıt dışı ekonomiye sebep olan birçok faktör bulunmasıdır.  Bu 

yöntemler doğrudan ve dolaylı yöntemler olarak sınıflandırılmaktadır. Doğrudan 

yöntemde, kayıtlı ekonomiyi ölçmek için çeşitli anketler hazırlanır ve kullanılır 

ancak anket çalışmasında alınan örnek verinin küçük tutulması doğru sonuçlar 

almamızda yeterli olmayacaktır. Dolaylı yöntemlerde ise birçok veriye yani istihdam 

ve vergi açısından yaklaşım olarak alınan dolaylı yöntem örneklemeleridir. 

Doğrudan yöntemde, seçilen örnek verinin toplumun genel kesimini yansıtmayacağı, 

dolaylı yöntemlerde ise verilerin sağlıklı olarak alınması ve ekonomideki tüm 

verilerin ekonomideki durumu en iyi şekilde yansıtması gerekmektedir. Ancak 
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ülkemizde vergi bilincini yerleştirmek ve vergi ahlakını yerleştirmek amacıyla 

Türkiye Cumhuriyetinin anayasasında vergilemede adalet, eşitlik, basitlik gibi ilkeler 

konulmuş ve vergilemede gelir dağılımında adalet anayasa kapsamında güvenceye 

alınmıştır. Vergilemede adaletin güvencede olmasına rağmen ülkemizde uygulanan, 

gelir ve servet vergisi, emlak vergisi, KDV ve sigortalılık türlerinin farklılık 

göstermesi vergi dağılımında adaleti ve ülkemizde uygulanacak vergi politikalarını 

etkilemekte bu durum vergi mükelleflerinin vergi bilincini zedelemekte ve kayıt dışı 

ekonomiyi arttırmaktadır. 

 

        Konuya çalışmamız kapsamında bakarsak; kayıt dışı ekonominin kısa vadede 

olumlu gibi görünen etkileri vardır ancak uzun vadede uygulandığında ekonomide 

dengeleri değiştirmekte ve birçok olumsuz faktöre neden olmaktadır. Ülkemizde var 

olan KOBİ’ler, aile işletmeleri ve küçük işletmeler kayıt dışı faaliyetlerini 

yürütenlere göre işlem maliyetleri artmakta ve rekabette geri planda kalmaktadırlar. 

Faaliyetleri yasa dışı olan ya da kayıt altına alınmayan faaliyetler ile uğraşan 

işletmeler yasal zorunluluklarını yerine getirmediği için rekabette ön plana 

çıkacaklardır. Bu durum ise ekonomideki rekabet yapısını bozmakta, uzun vadede 

bedeli yine vergi mükellefleri bu bedeli ödemekte ve ekonomide geri dönülemez 

krizler oluşmaktadır Kayıt dışı ekonominin ve istihdamın ortadan kaldırılması için bu 

duruma neden olan faktörlerin ve bu faktörlere sebep olan durumların ortadan 

kaldırılması için uzun vadeli programlar uygulanmalıdır. Ekonomide var olan 

kişilerin bazı davranışlarını ve ekonomiye bakış açılarını değiştirebilmek için 

ekonomide bazı alanlarda köklü değişiklikler yapılmalıdır. Ancak kayıt dışı ekonomi 

ne yapılırsa yapılsın ekonomide mutlaka var olacaktır ancak ekonomide en alt 

seviyeye inmesi için gerekli önlemler alınmalıdır. Kayıt dışı ekonominin en olumsuz 

yanı şüphesiz kayıt dışı istihdamdır. Kayıt dışı istihdam kişilerin kayıt altına 

alınmadan çalışmalarına, geleceklerini düşünmeden çalışmalarına ve sağlık 

gelirlerini kendilerinin karşılanmasına sebep olmakta ve bu durum devlette sosyal 

güvenlik primlerini ve sağlık sosyal güvenlik kesintilerini arttırmakta bu durumda 

kayıt dışı ekonomi boyutları çok önemli bir oranda artmaktadır. Sosyal güvenlik 

primlerine yapılan en büyük transferlerden biri özellikle ekonomide sağlık 

giderleridir. Kayıt dışı istihdam nedeniyle ödenen yersiz sağlık ve ödeme harcamaları 
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ekonomide dolaylı bir etki yaratırken bu durum doğrudan kayıt dışı ekonomiyi 

olumsuz olarak etkilemektedir. Kayıt dışılık dünyanın özellikle az gelişmiş ülkelerin 

en önemli sorunlarından birisidir. Ülkeler kayıt dışı ve yasa dışı faaliyetleri denetim 

altına alabilmek için mali, siyasi, psikolojik ve sosyolojik nedenlerle nu nedenlerin 

sonuçları araştırmışlardır. Ülkemizde ise kayıt dışı ekonomiyle mücadelede özellikle 

2008 yılında çıkarılan yeni genelge ve yasalarla önlenmeye çalışılmış ancak yeterli 

olmamıştır. Türkiye’de kayıt dışı ekonomiyi önlemek için öncelikli olarak siyasi 

politikanın bu konuda karar alması ve uzun vadeli olarak uygulanması gereklidir.. 

Kayıt dışı ekonomiden kurtulabilmek ve kayıtlı ekonomiyi arttırabilmek için 

ekonomide bu duruma sebep olan birçok faktöre karşı birçok çözüm oluşturmak için 

mali, siyasi, ekonomi ve diğer alanlarda politikalar uygulanmalıdır.  

 

               Tüm bu değerlendirmeler sonucunda özetle denebilir ki; Kayıt dışı istihdam 

ve ekonomi başta olumlu gözükse de uzun vadede oluşacak sonuçlar yine vergi 

mükellefine çıkacak ve bedeli yine ekonomide vatandaş ödeyecektir. Kayıt dışı 

ekonominin ortadan kalması söz konusu değildir ancak her ekonomide makul 

seviyede bulunması gerekmektedir. Ayrıca kayıt dışı ekonominin büyük olması 

devletin reel milli gelirinin ve kişi başına düşen gelirin hesaplanmasını zorlaştıracak 

bu durum ekonomide reel satın alma gücünü etkileyecek ve ülkemizde uygulanılacak 

makro ve mikro politikaları etkileyecektir. Mevcut sistemde sosyal yardım ve diğer 

programların olması, insanları ekonomide daha az ücretle çalışacağını 

düşüneceğinden, toplumda bu durum kayıt dışı ekonomiyi azaltmak yerine kayıt dışı 

ekonomiyi arttırmakta ve kayıt dışı istihdam oranları büyük oranda arttırmaktadır.  

Bu nedenle uygulanacak politikalarda en önemli değişikliklerden biri bu sistemin 

değiştirilmesidir. Sosyal güvenlik sisteminde denetim mekanizmasının arttırılarak 

denetim eleman sayısının arttırılması ve bu konuda yapılacak denetim 

mekanizmalarının yeniden yapılandırılması gerekmektedir.  Kayıt dışı mücadeleyi 

içeren en önemli atılması gereken adımlardan biriside kamu kurumları arasındaki 

işbirliğinin ve koordinasyon eksikliğinin giderilerek ortak veri tabanları 

oluşturulmalıdır. Oluşturulacak bir ortak veri tabanının oluşturulması ve SGK 

kurumuna aktarılması hem denetim mekanizmasını hızlandıracak hem de ceza 

caydırıcılığını arttırmaktadır. 
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