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“Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazır-
lanmıştır. Bu yayının içeriğinden yal-
nızca Düzce TSO sorumludur ve bu 
içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya 
Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutu-
munu yansıtmamaktadır.”
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a.Gİrİş

 Kayıtdışı ekonomi aslında bir şemsiye ka-
vramdır ve tanımı gereği ölçülemeyen ekonomik 
faaliyetler, geliştirilen çok sayıda yöntemle ölçülm-
eye çalışılmıştır. Yolsuzluk, kendi veya yakınları 
için menfaat temin etmek amacıyla ortaya konan 
bilinçli uyumsuzluktur. Tanzi (1998) yolsuzluğu, 
maliyet azaltıcı ve fayda artırıcı, rüşvet alan 
tarafından başlatılan ve rüşvet veren tarafından 
başlatılan, merkezi ve merkezi olmayan, tahmin 
edilebilen veya keyfi (düzensiz) ve nakit ödemesi 
içeren ve içermeyen olmak üzere farklı kategoril-
ere ayırmaktadır.

 Kayıtdışı ekonomi ve yolsuzluk arasında bazı 
potansiyel bağlantı noktaları mevcuttur. Bir defa 
yasal olmayan bu iki türde yer alan aktiviteler ben-
zeri ortamlarda yeşerir.

 Kayıtdışılığı ölçme metotları çok çeşitlidir. 
Mikro ve makro verileri kullananlar, basit muhasebe 
yöntemlerini kullananlar ve ekonometrik çerçev-
eye sahip olanlar gibi değişik metotlar vardır.

 Günümüzde kayıt dışı çalışan bir birey so-
syal haklardan faydalanamamakta ve de bunun en 
büyük sıkıntısı sağlık ile ilgili konularda yaşamak-
tadır. Kişi kayıt dışı çalıştığı takdirde herhangi bir iş 
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kazası durumunda sosyal güvenlik kurumlarının te-
davi imkanlarından faydalanamaz. Sakatlandığında 
malullük aylığı, yaşlandığında ise emekli aylığından 
yararlanamaz. Bunun yanı sıra kayıt dışılığın yarat-
tığı olumsuz koşullar sadece çalışanı değil, işvereni 
ve devleti de olumsuz olarak etkilemektedir. Kayıt 
dışı işçi çalıştıran firmalar, kayıtlı faaliyet gösteren 
firmalara karşı haksız rekabet ortamını yaratmak-
tadır.

 Kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında, 
son yıllarda hükümetin uyguladığı politikalar net-
icesinde bir nebzede olsa gelişme görülmektedir. 
Fakat kayıt dışılık, Türkiye için çok uzun yıllardır 
mücadele edilen önemli bir problemdir ve tama-
men çözülmediği takdirde hem çalışan hem işveren 
hem de devlet açısından olumsuz sonuçlar doğur-
maya devam edecektir.
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B.Kayıtdışı eKOnOmİ

 Her ekonomide milli gelir hesaplarına da-
hil edilemeyen parasal akımlar bulunmaktadır. 
Türkçede yaygın olarak “kayıtdışı ekonomi” 
(“unrecorded economy”) kavramıyla karşıla-
nan bu türden ekonomik faaliyetler literatürde 
çoğu zaman birbiriyle eşanlamda kullanılan “giz-
li ekonomi” (“hidden economy”), “yeraltı ekono-
misi” (“underground economy”), “resmi olmayan 
ekonomi” (“informal economy”), “ikinci ekonomi” 
(“second economy”) gibi çok sayıda kavram ile 
karşılanmaktadır (Bkz: Danesh, 1991; Portes et. al. 
1989; Roemer and Jones, 1991; Greenfield, 1993; 
Lippard and Walker, 1997). Bazı yazarlar, milli gelir 
hesaplarına dahil edilmeyen tüm parasal akımları 
kayıtdışı ekonomi altında analiz ederken diğerleri 
sadece vergileme yönünden konuya yaklaşmakta 
ve vergi dışında kalan iktisadi faaliyetleri incele-
memektedirler. Şüphesiz, vergi dışında kalan faa-
liyetler de yasal olan ve yasal olmayan faaliyetle-
rden oluşmaktadır. Vergi yasalarının vergi konusu 
olarak belirlediği, ancak vergi dışında kalan faa-
liyetlerin yanı sıra, yasaların vergi konusu olarak 
belirlemediği illegal bazı faaliyetler (uyuşturucu 
satışı, kumar vs.) de vergi dışında kalabilmekte-
dir. Bunların dışında illegal olmamakla birlikte bir 
takım vergi sığınakları (tax shelters) ya da yasal-
ardan kaynaklanan bazı vergi boşlukları (tax loop-
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holes) da vergiden kaçınmaya fırsat yaratabilmek-
tedir. Burada yasal olarak vergi ödememe durumu, 
yani “vergiden kaçınma” söz konusudur. Oysa, yu-
karıda da belirttiğimiz gibi yasalarda vergi konusu 
olan işlem ve faaliyetlerin vergi idaresinin bilgisi 
dışında sürdürülmesi ya da vergi idaresinin bilgisi 
dahilinde olmakla beraber çeşitli yöntemlerle ver-
gi matrahının eksik olarak beyan edilmesinden kay-
naklanan “vergi kaçakçılığı” ve/veya “vergi ziyaı” 
da söz konusu olabilir. Vergilendirilemeyen işlem 
ve faaliyetleri kapsamak üzere “vergi dışı piyasa 
ekonomisi” kavramı kullanılmaktadır.

 Vergi dışı piyasa ekonomisi, hem vergi 
kaçakçılığı ve/veya vergi ziyaını, hem de vergiden 
kaçınma dolayısıyla vergi dışı kalan işlem ve faa-
liyetleri incelemektedir. Vergi dışı piyasa ekono-
misinin konusu “vergi” olmakla birlikte, bu hem 
yasal olmayan şekillerde (faaliyetini vergi daires-
ine bildirmeme, sahte belge tanzimi, naylon fatura 
kullanımı vs.) ortaya çıkan vergi kayıp ve kaçak-
larını, hem de yasalarda yer alan boşluk ve sığınak-
lardan istifade ederek ve/veya bir takım vergi 
imtiyazlarından (istisna ve muafiyetler, götürü ver-
gileme) yararlanarak ortaya çıkan vergi kayıplarını 
kapsamaktadır. 
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yolsuzluk ve Kayıtdışı ekonomi

 Yolsuzluk, Tanzi (1998)’de vurgulandığı gibi, 
“fil gibidir, tarif etmek güç olsa da rastlanıldığında 
tanımak genellikle güç değildir”. En çok kullanılan 
ve basit tanımına göre, yolsuzluk, kamu gücünün 
özel fayda için (kötüye) kullanılmasıdır (Bardhan 
1995). Benzer bir tanım Tanzi (1995)’te verilm-
iştir: Yolsuzluk, kendi veya yakınları için menfaat 
temin etmek amacıyla ortaya konan bilinçli uyum-
suzluktur. Tanzi (1998) yolsuzluğu, maliyet azaltıcı 
ve fayda artırıcı, rüşvet alan tarafından başlatılan 
ve rüşvet veren tarafından başlatılan, merkezi ve 
merkezi olmayan, tahmin edilebilen veya keyfi 
(düzensiz) ve nakit ödemesi içeren ve içermeyen 
olmak üzere farklı kategorilere ayırmaktadır.

 Kayıtdışı ekonomi ve yolsuzluk arasında bazı 
potansiyel bağlantı noktaları mevcuttur. Bir defa 
yasal olmayan bu iki türde yer alan aktiviteler 
benzeri ortamlarda yeşerir. İkisi arasındaki iliş-
kiye dair temel iki görüş mevcuttur. Rose- Acker-
mann (1997)’ye gore kayıtdışı ekonomi yolsuzluğun 
ikamesidir. Johnson, Kaufmann, and Zoido-Loba-
ton (1998) ise, ikisi arasında tamamlayıcılık ilişkisi 
tespit etmektedir: Yolsuzluk ve rüşvetin yoğun old-
uğu ülkelerde kayıtdışılık da büyüktür. Yönetimde 
kalite düşüklüğü oldu zaman bireylere bürokratik 
gecikmelerden kaçınma imkanı tanıdığı için işleyişi 
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kolaylaştırırken kamu kaynaklarının kötü dağılımı-
na neden olacağı ve mülkiyet hakları güvenliğini 
zedeleyeceği için işleyişi zorlaştırabilir. Johnson 
vd. yolsuzluğun resmi ekonominin düzgünce işle-
mesine engel olacağı bulgusunu elde etmektedirl-
er. Savasan ve Altundemir (2007) de dokuz OECD 
ülkesi özelinde yolsuzluğun daha fazla kayıtışılığa 
neden olduğunu tespit etmektedirler. Yolsuzluk 
değişik kanallardan kayıtdışı ekonomiyi etkileye-
bilmektedir. Johnson vd. (1998) “kuralların nasıl 
uygulandığı kurallardan daha önemlidir” vurgusu 
yaparak üç önermede bulunmaktadırlar: Birinci-
si, kural ve düzenlemeler yoğun oluğunda kayıt-
dışılığın GSYİH‘ya oranı da yüksek olmaktadır. 
Kamu görevlilerinin ayrımcı ve farklı uygulama 
imkanları arttığında daha çok sayıda birey ekono-
mik faaliyetini kayıtdışı sektöre kaydırma güdüsü 
taşımaktadır. Birçok çalışma bürokratik yükün 
kayıtdışılığı artırdığını tespit etmektedir. İkincisi, 
“efektif vergi yükü” vergi oranları yanında vergi 
sisteminin yönetilmesi ile de ilişkilidir. Mükelle-
flerin devlet ve vergi sistemi algısındaki bozulma-
lar onların gönüllü uyumunun da azlamasına yol 
açacaktır. Üçüncüsü, kayıtdışılık kamu hizmetler-
inin zayıflığından da etkilenerek büyüyecektir. Bu 
üç önerme bu çalışmanın ilgi alanına girmektedir. 
Kamu görevlileri, özelde de GİB görevlileri, etik 
kurallara uygun hareket ettikçe kamunun devlet 
algısı ve vergi sistemi algısı gelişecek ve kayıtdışı 
ekonomik faaliyette bulunma güdüsü azalacaktır.
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 Cowell (1990) gibi birçok çalışmada ele 
alındığı gibi vergi kaçıran mükellefler beklenen 
faydalarını maksimize etmeye çalışmaktadırlar. 
Mükellef gerçek gelirini beyan etmekle tamamını 
veya bir kısmını gizlemek arasında karar vermek-
tedir. Vergi kaçırma ve vergi kaçırmanın boyutu ile 
ilgili kararı, en başta yakalanma olasılığı ve yaka-
landığında karşı karşıya kalacağı cezaya bağlıdır. 

 Yolsuzluk yakalanma olasılığını azaltır. Çün-
ki, yolsuzluk kural ve düzenlemelerin daha zayıf 
uygulandığını işaret eder. Vergi kaçıran yakalansa 
bile görevliye belki de cezadan daha az miktarda 
rüşvet vererek kurtulma olanağı elde edebilir. Ver-
gi mükellefi bu yolla kovuşturmadan kurtulma ola-
nağına sahip olabilir.
Vergi kaçıran, eğer ülkede kamu görevlileri etik dışı 
davranışlarla özel kazanç elde etme davranışı yay-
gınsa, daha az sosyal baskıyla karşı karşıya kalırlar.

Özetle, yolsuzluk sadece “efektif” vergi yükünü 
artırarak değil aynı zamanda kayıtdışı kalmanın 
ekonomik ve/veya sosyal maliyetini azaltarak daha 
çok kayıtdışılığa neden olabilmektedir.
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Kayıtdışı ekonominin ölçülmesi

 Thomas (1999) kayıtdışılığı ölçme meto-
tlarını kritik ettiği çalışmasında kayıtdışılığın 
politik yönüne dikkati çeker. Zira, yüksek kayıt-
dışılık vergi yükündeki ve/veya düzenlemelerdeki 
(hantal bürokrasi) aşırılıkları işaret eder. Bunun 
dışında ekonominin değişik yönlerini de yeniden 
değerlendirmek gerekir. Örneğin, eğer kayıtdışılık 
yüksekse bu işsizlik oranının göründüğünden daha 
küçük olabileceği anlamına gelebilir.

 Kayıtdışılığı ölçme metotları çok çeşitlidir. 
Mikro ve makro verileri kullananlar, basit muhasebe 
yöntemlerini kullananlar ve ekonometrik çerçev-
eye sahip olanlar gibi değişik metotlar vardır. 
Feige (1989) kayıtdışılıkla ilgili olarak anekdotlar, 
mikroekonomik ve makroekonomik olmak üzere 
üç bilgi kaynağı olduğunu söylemektedir. Frey and 
Pommerehne (1984) ise sınıflandırmayı metotların 
dayandaığı mantığa gore yapar. Buna göre, aşağıda 
literatürde karşılaşlan metotların kısa bir özeti yer 
almaktadır:

 (I) Birey davranışlarını irdeleyerek kayıt-
dışılığı tahmin etmeye çalışan metotlar:
(a) Gönüllü katılıma dayalı iyi dizayn edilmiş alan 
araştırmaları;
(b) Vergi inceleme ve diğer uyum ölçen metotlar.
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 (II) Toplam ekonomik aktivitedeki kalıntılara 
iz dayanarak kayıtdışılığı tahmin eden metotlar:
(a) Gelir ve harcama (yöntemleri ile elde edilen 
GSYİH’lar) arasındaki farka dayanan metot;
(b) Difference between Resmi ve gerçek işgücüne 
katılım oranları arasındaki farklara dayanan metot;
(c) Para talebi ve/veya nakit kullanımına dayanarak 
kayıtdışılığın olmadığı temel yıla göre değişmeyi ir-
deleyerek kayıtdışılığı tahmin eden metotlar.
(d) Fiziksel girdi (elektrik kullanımı) metodu.
 (III) Gözlenemeyen değişken yaklaşımı.

Kayıtdışı ekonominin Büyüklüğü

 Veri kısıtı nedeniyle yapılamayanlar hariç 
literatürde yer alan kayıtdışı ekonomiyi tah-
min yöntemlerinin tamamı Türkiye kayıtdışılığını 
ölçmek için kullanılmıştır. Bu tahminlerin geniş 
bir dökümünü yapmak yerine eleştirel bir değer-
lendirmesi yapılarak hem tekniklere ilişkin özet 
bilgilerin verilmesi hem de Türkiye’de kayıtdışı 
ekonominin büyüklüğüne ilişkin bir perspektif 
sunulması amaçlanmıştır.

 Çalışmalarda elde edilen rakamlar arasın-
da büyük farklılıklar bulunmaktadır. Bu sonuç aynı 
yöntemin rakamlarında bile geçerlidir. Bu ned-
enle Türkiye özelinde yapılan tahminlerin özenle 
karşılaştırılması gerekmektedir.
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 Kayıtdışı ekonomi aslında bir şemsiye kavram-
dır ve tanımı gereği ölçülemeyen ekonomik faali-
yetler, geliştirilen çok sayıda yöntemle ölçülmeye 
çalışılmıştır. Ancak, bu yöntemlerin kullanılmasıyla 
üretilen tahmin rakamları, her zaman tartışmalı 
olagelmiştir. Dahası, tahmin rakamlarının neyi 
ölçtüğü yada kayıtdışı ekonominin hangi boyutunu 
yakaladığı bile tartışmalıdır. Bu tahminlerin hiçbir 
teknikten faydalanmadan yapılabilecek tamamen 
“kaba tahmin” (guesstimate) rakamlarından ned-
en daha iyi olacaklarının gerekçeleri dahi çok açık 
değildir. Ancak, Dixon (1999)’da ifade edildiği gibi, 
ekonomi kayıtdışı ve kayıtlı ekonomiolmak üzere 
iki bölümden oluşur. Ekonominin tam anlaşılması 
ancak iki bölümün anlaşılması ile mümkündür. Ona 
göre, resmi ekonomi ölçümleri kayıtdışı ekonomiyi 
de kapsayacak şekilde geliştirilemedikçe kayıtdışı 
ekonomiyi ölçme çabaları sürecektir.

türkiye’de tekstil sektörü

 Türkiye’de tekstil sektörü istihdam, üretim 
ve ihracatta önemli role sahiptir. Kayıtlı istihdam-
da sektörün payı yüzde 11 civarındadır. Kayıtdışı 
istihdamın da dahil edilmesiyle sektörün istihdam-
daki payı yüzde 11’den yüzde 20’lere çıkmaktadır 
(Varol, 2005: 1-12). Eğer kayıtdışı istihdam ile al-
akalı bu tahmin doğru ise, sektördeki kayıtdışı is-
tihdam toplam istihdamın yüzde 50’si civarındadır. 
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Kayıtdışı istihdam bir sonuçtur ve birçok faktörün 
etkisindedir. Savasan ve Schneider (2006) tek-
stil firmaları özelinde kayıtdışı istihdamı incele-
dikleri makalelerinde, tekstil sektöründeki yüksek 
rekabetin, işgücünün vasıf düzeyinin, algılanan 
ceza caydırıcılığının ve firma büyüklüğünün kayıt-
dışı istihdamı artıran faktörler olduğunu tespit 
etmektedirler. Sektörün GSYİH payı uzun süredir 
yüzde 10’un üzerinde gerçekleşmiştir. Tekstil sek-
törünün ihracattaki payı da oldukça yüksektir (DPT, 
Tekstil Sektörü Komisyon Raporu, 2001:12). Türki-
ye’nin tekstil ilintili ihracatı da yüksektir. Örneğin, 
2003’te GSYİH’nın yaklaşık yüzde 7,5’i kadar idi 
(IMF Ülke Raporu No. 05/ 163, Mayıs 2005:35). 
Sektörün kullandığı emek-yoğun teknoloji, sahip-
lik yapısı (aile işletmeleri oluşları) ve küçük ölçekli 
işletmelerin ağırlıkta oluşu ve sektöre yönelik KDV 
indiriminin yakın geçmişte devreye sokulması tek-
stil sektörünün kayıtdışı ekonomi ile ilgili araştır-
malardaki önemini artırmaktadır.

 Türkiye’de kayıtdışılığın sektörel özellikler-
ine ve boyutlarına ilişkin çok fazla çalışma yoktur. 
Savasan ve Schneider (2006) tekstil sektörü öze-
linde firmaların kayıtdışı işçi çalıştırma kararlarının 
belirleyicilerini tespit etmeye çalışmışlardır. 
Yazarlar, işçilerin vasıf düzeylerinin, algılanan ceza 
oranının ve firma büyüklüğünün firmaların kayıtdışı 
işçi istihdam etme kararını etkileyen en önemli 
değişkenler olarak rapor etmektedirler. Koban vd. 
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(2006), perakende sektöründe kayıtlı ve kayıtdışı 
kalma davranışını inceledikleri makalelerinde or-
ganize perakendede geleneksel perakendecilere 
göre kayıtdışı istihdamın ve belge düzenine uyma 
düzeyinin düşük olduğunu tespit etmektedirler. 
Ayrıca, yüksek katma değer vergisi oranlarının 
belgesiz alışverişi özendirdiğini ve belge almama 
tercihini artırtığını saptamaktadırlar. SAM Araştır-
ma Danışmanlık 2006 tarihli çalışmada genel per-
akende ve gıda perakendecilerine kıyasla tak-
stil perakendecilerinde kayıtdışılığın daha büyük 
olduğunu tespit etmektedir. Kayıtdışılığın farklı 
yönlerine ilişkin hazırladığı indeks rakamlarına 
göre, belgesiz satıştan belgesiz mal alımına, sig-
ortasız işçi çalıştırmadan ücreti düşük beyan et-
meye her alanda tekstil perakendecileri genel ve 
gıda perakendecilerinden önde gitmektedirler. 

Firmalar ve Çalışanlara Göre türkiye’de  
sektörel Kayıtdışılık

 Kayıtdışı ekonominin genel boyutlarına il-
işkin genel bulguların sunulduğu yukarıdaki bölüm-
le bağlantıyı sağlamak ve literatürdeki boşluğu 
kısmen doldurmak için firma ve çalışanların sek-
törel kayıtdışılık ve kayıtdışılığın nedenlerine il-
işkin değerlendirmelerine yer verilecektir. Ancak, 
rakam sormak yerine deneklerden kayıtdışılığın 
yüksek olduğu sektörleri sıralamaları istenmiştir.
Kayıtdışılığın en yüksek olduğu sektörün ne old-
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uğu sorusunda verilen yanıtlara göre, doktor-avu-
kat meslek grubu yüzde 47 ile ilk üçte listelenme 
açısından başı çekerken diğer hizmet yüzde 46 ile 
ikinci sırayı Emlak ise üçüncü sırayı almıştır. Bunu 
kuyumculuk-sarraflık (yüzde 37), inşaat (yüzde 34) 
ve mobilya dekorasyon (yüzde 19) izlemektedir. Not 
etmek gerekir ki burada kayıtdışılığın yüksek old-
uğu sektörler sorulmuştur. Bu sektörlerin büyüklüğü 
ve GSYİH içindeki yeri ile farklı bir konudur. Öte 
yandan, orta-üst veya yüksek gelir grubundaki 
doktor-avukat grubu ve kuyumculuk sektörü gibi 
alanlardaki yüksek kayıtdışılık vergi adaleti ve 
vergi idaresine bakışı olumsuz etkileyebilecektir. 

Tablo-1: Firmalara Göre Kayıtdışılığın Yüksek Old-
uğu Sektörler.
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 Çalışanlara göre de, kayıtdışılık doktor-avu-
kat meslek grubunda en yüksektir. Firmalarda ilk 
üçte listelenme oranı bu meslek grubu için yüzde 
47 iken çalışanların yüzde 55’i bu grubun kayıt-
dışılık açısından ilk üçe gireceğini düşünmekte-
dir. Bunu yüzde 46 ile hizmet sektörü (restoran, 
kuaför, eğlence, otelcilik vb) takip etmektedir. İn-
şaat ve emlak yaklaşık yüzde 44 ile üç ve dördüncü 
sırada yer alırken kuyumculuk-sarraflık yüzde 30’la 
dördüncü sırada yer almaktadır. Tekstil imalat ve 
konfeksiyon-hazır giyim altıncı ve yedinci sırada 
yer almaktadır.

Tablo-2: Çalışanlara Göre  
Türkiye’de Sektörler İtibariyle Kayıtdışılık
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Firmalar ve Çalışanlara Göre türkiye’de  
Kayıtdışılığın nedenleri

 Firmalara göre, vergi yükü kayıtdışı 
ekonomiye kaynaklık eden en önemli faktördür. 
Katılımcılardan yüzde 54’ü vergi yükünü kayıtdışı 
ekonominin ilk üç nedeninden biri dörtte biri ise 
en önemli nedeni olarak görmektedir. Katılımcılara 
göre ekonomik krizler (yüzde 38), vergide adaletsi-
zlik (yüzde 30) ve ayakta kalma çabası (yüzde 30) 
kayıtdışılığa yol açan diğer önemli faktörlerdir. 
Cezaların caydırıcı olmaması (yüzde 25 ile 5. sıra-
da), denetimin yetersizliği (yüzde 16 ile 8. sıra-
da), vergi düzenlemelerinin karmaşıklığı (yüzde 12 
ile 11. sırada) ve mükelleflerin iyi bilgilendirilme-
mesi ve yönlendirilmemesi (yüzde 7 ile son sıra-
da) kendilerine yer bulan ve vergi ve vergi idaresi 
ile alakalı faktörlerdir. Kamuda yolsuzluk (yüzde 
19 ile 7. sırada), bürokratik formalite (yüzde 13 
ile 10. sırada) ve devlet hizmetlerinin yetersizliği 
(yüzde 11 ile 12. Sırada  kayıtdışılığın devlete bakış 
altında toplanabilecek nedenlerindendir.
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Tablo-3: Firmalara Göre Türkiye’de Kayıtdşılığın 
Nedenleri

 GİB çalışanlarına da ilk üç nedenin ne old-
uğu sorulmuştur. Sunulan sonuçlara göre, yaklaşık 
yüzde 44’ü denetimin azlığını en önemli üç neden-
den birisi olarak ilk sıraya yerleştirmişlerdir. Vergi 
yükünün ağırlığı (yüzde 44) ve cezaların caydırıcı 
olmaması (yüzde 41) onlara göre diğer önemli iki 
nedendir. Vergi yükü yüzde 20 ile diğerlerinden 
önemli ölçüde yüksek bir oranla birinci neden 
olarak listelenmiştir. Çalışanların yaklaşık üçte biri 
vergide adaletsizliği ve beşte biri nakit kullanımını 
kayıtdışılığın ilk üç nedeninden biri olarak görmek-
tedir. Nakit kullanımı ve karmaşık vergi düzenlem-
eleri sırasıyla yüzde 19 ve yüzde 18 ile kayıtdışılığın 
önemli nedenleri olarak sıralanmıştır.
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Tablo-4: Çalışanlara Göre Türkiye’de Kayıtdışılığın 
Nedenleri 

Kayıt dışı İstihdam sorunu ve Kayıtlı
İstihdamın avantajları

 Türkiye’de istihdamın çok önemli bir ni-
teliğini enformel istihdamın genişliği oluştur-
maktadır. Toplam işgücü içinde tarım sektörünün 
oranının yüksekliği ve bu sektörde esas itibariyle 
üretimin ücretsiz aile işçisi tarafından sürdürülme-
si ve çalışma ilişkilerinin hiçbir iş ve sosyal güvenlik 
yasasına tabi olmaması enformel istihdamın profili 
belirleyen önemli unsurlardır. Özellikle tarım sek-
töründe ücretsiz aile yardımcısının kayıtsız olma 
niteliği dikkati çekici bir tartışma alanı oluştur-
maktadır. Kayıt-dışı istihdamın 1980’li yıllarda 
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genişlediği, bunun da temelde kırsal kesimlerden 
büyük kentlere yaşanan göçlerin artmasından kay-
naklandığı tahmin edilmektedir.

 Kayıt dışı istihdamın boyutlarını belirlemeye 
yönelik TÜİK verileri, enformel sektörün toplam 
ekonomik büyüklüğün ciddi boyutlara ulaştığını 
göstermektedir. Bu niteliği ile ülkemizde ekonomik 
sektörlerde elde edilen gelirlerin yarısı enformel 
bir nitelik taşımaktadır. Özellikle 1980’li yıllar-
da artma eğilimine giren göç olgusu, İstanbul gibi 
metropollerde işgücünün yaklaşık yarısının kayıt 
dışı çalışma olarak kabul edilen enformel istihdam 
biçimlerine yöneltmiş ve buna bağlı olarak ağırlıklı 
olarak seyyar satıcılığı ya da işportacılığı yaygın-
laşan bir meslek alanı haline getirmiştir.

 Mevcut veriler enformel sektördeki eğilimi 
yansıtmaktadır. 1980’li yılları sonunda %60’lara 
dayanan kayıt dışılık oranının 1990’lı yılların orta-
larında %44’lere kadar gerilediğini ancak bu oranın 
daha sonra yeniden yükselme eğilimine girdiğini 
göstermektedir.20Son yıllarda ise, sosyal güven-
lik kurumunun yeniden yapılanması, prim afları ve 
okullaşma oranının yükselmesi kayıt dışılığı %43’e 
kadar geriletmiştir. Ancak sosyal güvenlik kuru-
muna kayıt sayısı ile asgari ücret ile çalışan kişi 
arasındaki doğru orantı aslında işletmelerde yaygın 
“çifte bordro” uygulamasını teşvik ederek istih-
damdaki kayıt dışılık probleminin sanılandan daha 
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kapsamlı ve karmaşık hale getirmektedir. Verilerin 
gerçeği tam olarak yansıtmadığını ileri süren bazı 
araştırmacılar Türkiye’de 10-14 yaş grubundaki 
çocuk işçilerin yasal çerçevenin dışında olması ned-
eniyle enformel biçimde çalıştırıldığını, dolayısıyla 
toplam enformel istihdamın sanılanın aksine çok 
daha büyük boyutlarda olduğunu belirtmektedirl-
er.

 Kayıt dışı ekonomi ve kayıt dışı istihdam ka-
vramları son yıllarda ekonomi gündeminde sıklıkla 
yer alan ve üzerine tartışılan bir problem haline 
gelmiştir.  Bugün kayıt dışılık Türkiye gibi gelişme-
kte olan ülkelerde gelişmiş ülkelere oranla daha fa-
zla olmakla beraber, gelişmiş ülkeler içinde önem-
li bir sorun olmaya devam etmektedir. Nedenleri, 
sonuçları ve içinde bulunduğu süreç baz alındığın-
da kayıt dışılık çok boyutlu bir kavramdır ve tam 
anlamıyla ifade etmek oldukça zordur.

 Türkiye’de, 1980’li yıllardan sonra varlığını 
daha çok hissettirmeye başlayan kayıt dışı ekonomi-
nin önemli bir boyutunu kayıt dışı istihdam oluştur-
maktadır. Farklı tanımları olmasına rağmen, kayıt 
dışılık, son yıllarda, çalışanın herhangi bir sosyal 
güvenlik kurumuna kayıtlı olmaması durumu olarak 
tanımlanır. Türkiye’de toplam istihdamın önemli 
bir oranını kayıt dışı istihdam oluşturmakla birlik-
te sektörlere göre incelendiğinde kayıt dışı istih-
damın en yaygın olduğu sektör tarım sektörüdür. 
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Tarım dışı sektörler ele alındığında ise kayıt dışı 
istihdam en çok inşaat sektöründe ve daha sonra 
ise otel ve restoranlar sektöründe görülmektedir.

 Türkiye’de kayıt dışılığın olası sebepleri in-
celendiğinde, temel olarak, kayıt dışı istihdamın 
var olması ekonomik sorunlardan kaynaklanmak-
tadır. İşsizliğin fazla olması ve yoksulluk kayıt 
dışı istihdamın büyümesine neden olan ekonomik 
problemlerin başında gelmektedir. Krizlerle bir-
likte ülkelerin işsizlik sorunları artmakta ve gelir 
dağılımları bozulmaktadır. İşsizlik oranının yüksek 
olduğu ekonomilerde bireyler kayıtlı iş bulmak-
ta zorluk çekmekleri yüzünden kayıt dışı işlere 
yönelmeyi tercih edebilmektedirler. Türkiye’ye 
baktığımızda sosyal güvencelerin sağlanması için 
ödenen primlerin yüksek olması işveren açısından 
işçi maliyetini artıran bir etken olarak görülmesi 
işvereni bu tür bir maliyetten kaçınmak adına kayıt 
dışı işçi çalıştırmaya teşvik etmektedir. Bunun yanı 
sıra küçük ve orta ölçekli iş yerlerinin sayısının fa-
zla olması ve bu ölçekteki iş yerlerinin denetimi-
nin tam anlamıyla sağlanamaması kayıt dışı çalışan 
sayısını artırmaktadır. 

 Ekonomik nedenlerin yanı sıra hızlı nüfus 
artışı, göç ve eğitim kayıt dışı istihdamın var ol-
masına ve giderek artmasına sebep olan sosyal 
nedenler arasında yer almaktadır. Nüfus artış 
hızının fazla olması ve bununla beraber yeterince 
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formel istihdamın yaratılmaması kayıt dışı istih-
damın artmasına neden olmaktadır. Çok çocuklu 
ailelerde aile nüfusunun fazla olmasının yanında 
geçim sıkıntısının yaşanması, aile bireylerini çocuk-
lar ve anne başta olmak üzere kayıt dışı çalışma-
ya mecbur bırakmıştır. Türkiye’de kırsal kesimde 
yaşayanlar genellikle tarım sektöründe çalışmak-
tadır. Kadınlar kırsal kesimlerde hem ev hem de 
tarımdaki işini birlikte yürütebilmektedir. Köyden 
kente göç eden kadınlar, erkekler kadar kolaylıkla 
iş bulamamaktadırlar. Kadınların eğitim seviyesi-
nin düşük olması, kadının evde oturmasının ger-
ekliliğini savunan ailevi ya da toplumsal isteklerin 
olması iş bulmalarını zorlaştırmaktadırlar. Bunun 
yanı sıra Türkiye’de yaşam standardını yükseltmek 
ve daha fazla gelir elde etmek amacıyla aynı anda 
birden fazla işte çalışan bir kesim vardır. Çalıştığı 
işlerden birinde sosyal güvencesini sağlayan kişi 
gelirini artırmak amacıyla kayıt dışı olarak ikinci 
bir işte çalışmayı uygun görmektedir. Bir dönem ki 
erken emeklilik yaşı da kayıt dışı sektörün daha da 
büyümesine neden olmuştur. Erken yaşta emekli 
olan kişiler sosyal güvenceleri sağlandığı için ek bir 
işte kayıt dışı olarak çalışmayı kabul etmektedirl-
er. Bu durumu önlemek adına emeklilik yaşı yük-
seltilmiştir fakat kayıt dışı olarak çalışan emeklile-
rin sayısı hala oldukça fazladır. 

 Kayıt dışı istihdama ilişkin son yıllarda 
yaşanan önemli bir gelişme de ülkemizde yabancı 
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iş gücünde meydana gelen artıştır. İşverenlerin iş 
gücü maliyetini düşürmek adına zor şartlarda, so-
syal güvencelerden yoksun ve ucuza işçi çalıştır-
maları ülkemizde yabancı kaçak işçi sorununu 
doğurmuştur. Çalışmakta olan yabancı kaçak işçil-
erin sayılarına ve de çalıştıkları alanlara dair kesin 
bilgiler yoktur. Fakat ülkemizde sayılarının oldukça 
fazla olduğu tahmin edilen yabancı kaçak işçilerin 
kayıt dışı olarak çalıştıkları bilinmektedir.

 Hanehalkı İşgücü Anketleri’ne göre, 1988-
2013 yılları arasındaki toplam istihdamı ve kayıt 
dışı istihdamın toplam istihdam içindeki payını 
tarım ve tarım dışı sektörleri baz alarak göstermek-
tedir. 1988-2011 yılları arasında Kayıt dışı istihdam 
sayısı artış göstermesine rağmen toplam istihdam 
sayısındaki artışın etkisiyle birlikte yıllar içinde 
kayıt dışı istihdam oranında azalma görülmüştür.  
2011 yılından sonra ise artan istihdam sayısının 
yanı sıra kayıt dışı istihdamın da giderek azaldığı 
görülmektedir. Fakat bu düşüş eğilimine rağmen bu 
oran hala oldukça yüksektir.

 Detaylı olarak incelendiğinde, 1988 yılında 
%58,1 olan kayıt dışı istihdam oranı 2013 yılına ge-
lindiğinde %36,7’ ye düşmüştür. Tarım sektörünün 
dışında da kayıt dışı istihdam ciddi bir sorundur. 
Kırsal kesimden kentlere yapılan göç, tarım sek-
töründen sanayiye olan geçişle birlikte yani üre-
tim yapısındaki değişim nedeniyle tarım dışı sek-
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törlerde de kayıt dışı istihdam önemli bir sorun 
haline gelmiş, 1988 yılında %27,3 olan kayıt dışı 
istihdam 2011 yılında %27,8’e yükselmiştir. 2011 
yılından sonra bu oranda belirgin bir düşüş yaşan-
sa da, tarım dışı sektörlerde kayıt dışı istihdam 
problemi ciddiyetini korumaktadır. Bunun yanı sıra 
2008 yılında gerçekleşen küresel krizin ardından 
kayıt dışı istihdam oranı 2009 yılında az bir oran-
da artarak %43,5’den %43,8’e yükselmiştir. Bu du-
rum kriz döneminde işten çıkarılan bireylerin uzun 
süre işsiz kalmamak adına kayıt dışı çalışmaya 
razı olduklarını göstermektedir. 2013 yılına kadar 
geçen sürede ise istihdam yapısında düzelmeler 
görülmüş, kayıt dışı istihdam oranlarında azalma 
gerçekleşmiştir.

 Türkiye’de kayıt dışı çalışanların başında 
kadınlar gelmektedir. Kayıt dışı istidam içinde, 
kadınlar genellikle tarım ve sanayi sektöründe 
çalışmaktadırlar. Tarım sektöründe kendi hesabı-
na ve ücretsiz aile işçisi olarak çalışan kadınlar, 
kırsal kesimlerden kentlere göç birlikte, eğitim 
seviyelerinin düşük olması nedeniyle, kentlerde 
sosyal güvencelerden yoksun şekilde düşük ücret-
lere çalışmaktadırlar. TÜİK, Hanehalkı İşgücü An-
ketleri’ne göre 2007-2013 yılları arasında toplam 
kadın istihdamı içinde kayıt dışı kadın istihdam 
oranı %60,7 ile en yüksek orana 2007 yılında sahip-
tir. 2007 yılında kayıt dışı kadın istihdam oranının 
fazla olmasının sebebi tarım sektöründe kayıt dışı 
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olarak çalışan kadınların sayısının fazla olmasıdır. 
Zaman içinde bu oran düşmüş ve 2013 yılına ge-
lindiğinde %52 olmuştur. Bu azalmada ise hem 
tarım sektöründe hem de tarım dışı sektörlerde 
kayıt dışı olarak çalışan kadınların sayısının azal-
ması etkendir.

 Günümüzde kayıt dışı çalışan bir birey so-
syal haklardan faydalanamamakta ve de bunun en 
büyük sıkıntısı sağlık ile ilgili konularda yaşamak-
tadır. Kişi kayıt dışı çalıştığı takdirde herhangi bir iş 
kazası durumunda sosyal güvenlik kurumlarının te-
davi imkanlarından faydalanamaz. Sakatlandığında 
malullük aylığı, yaşlandığında ise emekli aylığından 
yararlanamaz. Bunun yanı sıra kayıt dışılığın yarat-
tığı olumsuz koşullar sadece çalışanı değil, işvereni 
ve devleti de olumsuz olarak etkilemektedir. Kayıt 
dışı işçi çalıştıran firmalar, kayıtlı faaliyet gösteren 
firmalara karşı haksız rekabet ortamını yaratmak-
tadır. Kayıt dışı işçi çalıştıran firmaların, düşük 
maliyetli ucuz üretimi sonucunda adil olmayan 
bir piyasa ortama yaratılacaktır. Devlet açısından 
bakıldığında ise büyük oranda vergi ve prim açığı 
ortaya çıkmakta bu durum sosyal güvenlik kurum-
larını olumsuz olarak etkilemekte ve bütçe açığına 
sebep olmaktadır.

 Kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında, 
son yıllarda hükümetin uyguladığı politikalar net-
icesinde bir nebzede olsa gelişme görülmektedir. 
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Fakat kayıt dışılık, Türkiye için çok uzun yıllardır 
mücadele edilen önemli bir problemdir ve tama-
men çözülmediği takdirde hem çalışan hem işveren 
hem de devlet açısından olumsuz sonuçlar doğur-
maya devam edecektir.
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