
KAYIT DIŞI İSTİHDAM ve
HUKUKİ BOYUTU

Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Ekonomistler Derneği sorumludur 
ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.’
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Kayıt Dışı İstihdam Nedir ve Çeşitleri Nelerdir
Kayıt dışı istihdamı, sosyal güvenlik açısından niteliği itibariyle kanunlara uygun şekilde çalışarak 
istihdama katılan kişilerin, çalışmalarının gün veya ücret olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına hiç 
bildirilmemesi ya da eksik bildirilmesi olarak tanımlayabiliriz. Bu tanımdan da yola çıkarak üç türlü 
kayıt dışı çalışma olduğunu söylemek mümkündür;
1) Sigortalıların Sosyal Güvenlik Kurumuna hiç bildirilmemesi (tamamen kayıt dışı istihdam),
2) Çalışma gün sayılarının Sosyal Güvenlik Kurumuna eksik bildirilmesi (kısmi kayıt dışı istihdam),
3) Sigorta primine esas kazanç tutarlarının Sosyal Güvenlik Kurumuna eksik bildirilmesidir (kısmi 
kayıt dışı istihdam)

Kayıt Dışı İstihdamın Nedenleri Nelerdir?
Kayıt dışı istihdamın nedenleri dört ana başlık altında toplanabilir:
Mali ve ekonomik nedenler; Ekonomik nedenlere verilebilecek en bariz örnekleri şu şekilde 
sıralayabiliriz: 
*İstihdam üzerindeki mali yüklerin fazla olması, 
*Ücretlerden yapılan kesintilerin fazla olması, 
*Adaletsiz gelir dağılımı, 
*Hükümetlerce  ekonomik  konjonktüre (krizler,  afetler,  olağanüstü  durumlar vb.) göre çıkarılan 
vergi istisna ve muafiyetleri ile borçlanma yasaları, (bu tarz istisna, muafiyet ve yasalar kişilerde 
beklenti oluşturduğundan, kişilerin mükellefiyetlerini zamanında yerine getirmeme ihtimallerini 
arttırmaktadır), *Ekonomik nedenlerle bilgi teknolojilerinden tam olarak yararlanılamaması.

 Hukuki nedenler; 
*Bürokratik işlemlerin fazlalığı,
*Belge düzeninin tam olarak işlerlik kazanmamış olması,
*Yasal düzenlemelerin mevcut ihtiyaçlara cevap verememesi,
*Mevzuatın sık değiştirilmesi ve yasaların yapılış tarzının karmaşıklığı (yasaların sık değişmesinin ve 
kaleme alınış tarzındaki karmaşıklığın en önemli sakıncaları bilgi kirliliğine neden olması, hayatın 
olağan akışı içerisinde zayıf durumda olan çalışanın sağlıklı bilgiye hızlı ve ekonomik olarak ulaşam-
aması ve bunun sonucunda haklarını bilmemesi ve koruyamamasıdır). 
*Vergi ve sosyal güvenlik mevzuatındaki yasal boşluklar,
*Cezaların caydırıcı olmaması,                         

İdari nedenler;
 *Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir İdaresinin yapısı ve işleyişi,
 *İşveren, işyeri ve çalışan denetimindeki yetersizlikler,
 *Kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyon eksikliği,
 *Teknolojik alt yapı eksiklikleri,
 *İşçilerin sendikalaşma haklarını yeterince kullanamamaları.

Siyasal ve sosyal nedenler ;
 *Hızlı nüfus artışı,
 *Kırdan kente göç olgusu,
 *Bölgesel gelişmişlik farklılıkları,
 *Küreselleşme sürecinin neden olduğu haksız rekabet,
 *İstihdam ile eğitim arasındaki ilişkinin zayıflığı,
 *Uzun süreli işsizlik ve eksik istihdam oranlarının yüksekliği,
 *İşgücü piyasasına yeni girenlerin sayısındaki kontrolsüz artış,
 *Sosyal güvenlik bilgi ve bilincinin eksik olması (sosyal güvenliğin bir mükellefiyetten çok bir hak 
olduğu bilincinin yerleşmemiş olması)
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Kayıt Dışı İstihdamın Etkileri Nelerdir?
Çalışanlar açısından kayıt dışı istihdamın etkileri;
A)Tamamen kayıt dışı istihdamın etkileri
*Kısa vadede sağlık yardımından, analık sigortasından, hastalık sigortasından ve iş  kazası ve meslek 
hastalığı sigortasından yararlanamama,
*Uzun vadede yaşlılık, malullük ve ölüm sigortalarından yararlanamama,
*Gelir sahibi olunamaması nedeniyle toplumsal hayatta sıkıntılar yaşama

B) Kısmi kayıt dışı istihdamın etkileri;
SSK ve İşsizlik Sigortası Açısından Kayıplar;
*Çalışan bordroda almakta olduğu maaştan düşük ücretli  gösterildiğinde bu durum emeklik dönemi 
geldiğinde alacağı emeklilik maaşına olumsuz yansıyacaktır. 
*İşçinin SGK’dan hastalık ve raporlu olunan dönem süresince alacağı geçici iş göremezlik ödeneği 
ve işsiz kaldığında hak kazandığı takdirde Türkiye İş Kurumu’ndan alacağı işsizlik sigortası da 
bordroda beyan edilen ücret üzerinden yapılacaktır. Dolayısıyla ücreti düşük gösterilen işçinin tüm bu 
ödemeleri beyan edilen bu düşük ücret üzerinden hesaplanacağından işçi açısından ortaya büyük bir 
kayıp çıkacaktır.
*İşçinin çalışma gün sayısının eksik beyan edilmesi de benzer kayıplara yol açacaktır. Her şeyden 
önce emeklilik ve SGK prim gününe bağlı olarak kazanılan bazı haklar bakımından işçi önemli 
kayıplara uğrayacaktır.

İşsizlik Sigortasına Hak Kazanabilmek Açısından Kayıplar;
*Kişiler hizmet akitlerinin sona ermesinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak 
çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş ve işten ayrılmadan önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek 
sürekli çalışmış olmaları kaydıyla işsizlik ödeneği almaya hak kazanırlar. Prim gün sayısı eksik 
gösterildiği takdirde işsizlik sigortasının koşulları fiilen oluşmuş olmasına rağmen işçi kağıt üzerindeki 
durum nedeni ile bu haktan faydalanamayacak duruma düşebilir.

Kıdem ve İhbar Tazminatı Açısından Kayıplar;
*İşçi bakımından önem arz eden başka bir konu da iş sözleşmesinin sona eriş biçimine bağlı olarak 
kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanılmasıdır. Bu durumda gerek eksik gün sayısı gösterilmesi ve 
gerekse ücretin mevcut ücretten düşük gösterilmesi ayrı ayrı sorunlara neden olacaktır. Eksik gün 
gösterildiğinde işçinin kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanabilmesi bakımından gerekli olan süreye 
ulaşması güçleşebileceği gibi tazminata esas ücreti de etkilenecektir. Diğer taraftan ücret düşük 
gösterilirse yine kıdem ve ihbar tazminatı brüt ücret ve eklentileri baz alınarak hesaplandığından 
ortaya önemli kayıplar çıkacaktır. Düşük ücretten gösterilmesi sonucunda da emeklilik sonucunda-
hak kazanacağı kıdem tazminatı ve yine emekli maaşı olumsuz yönde etkilenecektir.

2) İşverenler Açısından Kayıt Dışı İstihdamın Etkileri;
*Kayıtlı işçi çalıştıran işverenlerle kayıt dışı işçi çalıştıran işverenler arasında haksız rekabet ortaya 
çıkması, 
*Haksız rekabetin ,işverenleri devlete karşı olan güveni sorgular hale getirmesi,
*Kendini güvende hissetmeyen mutsuz isçilerin verimsiz çalışmaları nedeniyle iş veriminin  ve kalitesinin 
düşük olması, 
*Olası bir  denetimde kayıt dışılığın tespit edilmesi halinde ,kayıtdışı işçi çalıştırmaktan elde edildiği 
düşünülen karın çok çok üstünde ağır idari para cezalarına mahkum edilmek sureti ile büyük zarar-
lara uğramak.

3) Devlet Açısından Kayıt Dışı İstihdamın Etkileri;
* Kayıt dışı istihdam sonucu ortaya çıkan büyük vergi ve prim kaybının sosyal güvenlik bütçe  açığına 
sebep olması,
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* Sosyal güvenlik sisteminde aktif/pasif dengesinin bozulması ve sistemin finansal açıdan tıkanması,
* Gelir elde etmeyen vatandaşlara yönelik yapılan primsiz ödemelerin artması.

Sonuç olarak; Türkiye Cumhuriyeti Kanunları açısından çalışma hayatına kısa bir bakış atacak 
olursak;  
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası; 2. maddesinde devletin sosyal bir hukuk devleti olduğu, 
60. maddesinde herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip olduğu, devletin her türlü sosyal güvenlikle 
ilgili tedbirleri alıp teşkilat kurması hususları düzenlenmiştir. Yine Anayasamızın 49. maddesinde, 
çalışmanın, herkesin hakkı ve ödevi olduğu, devletin, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalış-
ma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlem-
eye elverişli ekonomik bir ortam oluşturmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri 
alacağı belirtilmiştir.

Çalışanların, işverenin emir ve talimatları altında bağımlı olarak çalışmasının, onları işveren karşısın-
da zayıf konuma düşüreceği düşüncesiyle, temeli Anayasa hükümlerine dayanan sosyal güvenlik 
alanında ve diğer kanunlarla yapılan düzenlemelerde çalışanların hakları korunmaya çalışılmaktadır. 
Ülkemizde kayıt dışı istihdam oranı TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verilerine göre Ocak 2016 döne-
minde %31,8 olarak açıklandı. Bunun anlamı, çalışan her üç kişiden birinin kayıtsız çalışmakta 
olduğudur.
                   
Bu sayımızdaki yazımızda kayıt dışı istihdamın tanımını yaparken bir yandan çeşitleri diğer yandan 
nedenleri ve etkileri üzerinde durmaya çalıştık. İlerleyen bültenlerde sırası geldikçe açılmasının 
faydalı olacağına inandığımız kısımları daha ayrıntılı olarak ele alırken kayıt dışı istihdamla 
mücadelede kullanılabilecek yöntemlerin neler olduğunu aktarmaya çalışacağız.

Av. Yasemin MELEK

Ekonomistler Derneği; Türkiye’de kayıtlı istihdamın artmasına katkı sağlamak, Kuşadası başta olmak üzere Türkiye’de 
turizm bölgelerinde kayıtlı istihdamın arttırılmasına ilişkin model uygulamalar geliştirmek amacıyla “Turizm Sektörü 
Çalışanları Geleceğe Güvenle Bakıyor” Projesini yürütmeye başlamıştır. Projemiz; İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Oper-
asyonel Programı (İKG_OP) kapsamında “Kayıtlı İstihdamın Teşviki II Mali Destek Programı” kapsamında desteklenmekte 
olup; Haziran 2017 yılına kadar devam edecektir. 


