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ÖZ 

 

          KAYIT DI ŞI ĐSTĐHDAM VE KÜÇÜK VE ORTA BOYLU                                                                                                                       

              ĐŞLETMELER (KOB Đ’LER)     

 

ÖZKAN SIĞIRCI 

2501060297 

 

Küçük ve Orta Boylu Đşletmeler (KOBĐ), 1970’li yıllarda yaşanan ekonomik krizler 

ve Fordist üretim sistemindeki dönüşümler sonucu öne çıkmış ve 21. yüzyılın en 

yaygın işletme türü haline gelmiştir. Bu işletmeler ekonomik krizlere karşı dayanıklı 

olma, yeni iş yaratma, müşteri taleplerine karşı duyarlı olma ve esnek üretim 

gerçekleştirme özellikleri ile hemen her ülke tarafından desteklenmektedir.  

 

Günümüzde kayıt dışı istihdam, ülkelerin işgücü piyasaları ve ekonomik yapıları 

üzerinde olumsuz sonuçlar yarattığı için çözülmesi gereken bir sorun olarak kabul 

edilmektedir. KOBĐ’ler ise ekonomik sistemler üzerinde yarattığı olumlu etkilere 

rağmen bazı yapısal özellikleri sebebi ile kayıt dışı ekonomiye ve kayıt dışı 

istihdama kaynaklık etmektedirler. 

  

Bu çalışmanın amacı KOBĐ’ler ile kayıt dışı istihdam arasındaki ilişkinin ortaya 

çıkarılmasıdır. Bu sebeple çalışmanın ilk bölümünde KOBĐ’ler, ikinci bölümünde ise 

kayıt dışı istihdam kavramları incelenmiştir. Çalışmanın üçüncü ve son bölümünde 

ise KOBĐ’ler ve kayıt dışı istihdam arasındaki ilişki incelenmiştir. 

 

ANAHTAR SÖZCÜKLER  : KAYIT DI ŞI ĐSTĐHDAM, KÜÇÜK VE ORTA BOYLU 

ĐŞLETMELER 
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ABSTRACT 

 

            INFORMAL EMPLOYMENT AND SMALL AND MEDIU M SĐZED     

        ENTERPRISES (SME’S) 

 

        ÖZKAN SIĞIRCI 

       2501060297 

 

Small and Medium Sized Enterprises (SMEs), became prominent due to the 

economic crisis in 1970s and the transformations in the Fordist manufacturing 

system and became the most common establishment type in the 21st century. These 

firms, with the abilities of being durable against economic crisis, creating new jobs, 

being sensitive to clients' demands and performing flexible manufacturing, are 

supported by almost all of the countries. 

 

Today, since the informal employment creates negative results upon countries’ 

labour market and economic structure, it is accepted that this is a problem that must 

be solved. SMEs however, despite their positive effects on the economic systems, 

because of the some of their structural characteristics; are the sources for the 

informal economy and informal employment. 

 

This study’s aim is to reveal the connection between the SMEs and informal 

employment. For that reason, in the first part of the study, SMEs and in the second 

part the informal employment is analyzed. And in the third and the last part of the 

study is analyzed the connection between SMEs and informal employment.  

 

KEY WORDS  :  INFORMAL EMPLOYMENT, SMALL AND MEDIUM SĐZED        

                   ENTERPRISES 
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ÖNSÖZ 

 

1970’li yıllardan itibaren önem kazanmaya başlayan kayıt dışı istihdam kavramı 

ekonomik, sosyal, idari ve mali uygulamalara bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. 

Oldukça karmaşık bir yapıya sahip olan kayıt dışı istihdam kavramı gelişmiş veya 

gelişmekte olan ayrımı yapılmaksızın hemen her ülkede ekonomik yapıya ve işgücü 

piyasasına büyük zararlar vermektedir. 

 

1970’li yıllardan itibaren ilgi görmeye başlayan bir diğer kavramda küçük ve orta 

boylu işletmelerdir. Özellikle Fordist üretim sisteminin çağın gereklerine ayak 

uyduramayarak önemini yitirmeye başlaması ile birlikte büyük ölçekli işletmeler, 

ekonomik hayat içindeki yerlerini küçük ölçekli işletmelere devretmeye 

başlamışlardır. Küçük ve orta boylu işletmeler ekonomik yapılar üzerinde olumlu 

etkiler yapmış ve kısa sürede yaygınlık kazanmışlardır. Ancak küçük ve orta boylu 

işletmelerin ekonomik hayat içinde daha çok yer almaya başlamaları sonucunda 

ekonomik hayatta kayıt dışılık artmaya başlamıştır.  

 

Kayıt dışı istihdam ve KOBĐ’ler arasındaki ilişkileri inceleyen bu çalışma, özellikle 

kayıt dışı sektörde faaliyet gösteren küçük ve orta boylu işletmelerin yapısal 

özelliklerini ortaya koyarak kayıt dışı çalışmalarının gerekçelerini belirlemeyi 

hedeflemektedir. 

 

Bu çalışmanın hazırlanması sırasında yardımlarını esirgemeyen değerli hocam Sn. 

Doç. Dr. Süleyman ÖZDEMĐR’e teşekkürlerimi bir borç bilirim. 
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     (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı) 

UNĐDO   : United Nations Industrial Development Organization    

     ( Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı ) 
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GĐRĐŞ 

 

Sanayi Devrimi’ni takip eden yıllarda ortaya çıkan Fordist Üretim ve Taylorist 

Yönetim teknikleri uzun süre boyunca varlığını sürdürmüş ve hakim üretim biçimi 

olmuştur. Kitlesel üretim ve kitlesel tüketim temeline dayanan bu üretim biçiminde  

müşterilerden gelebilecek talep değişimlerinin takibi mümkün olmamıştır. Bu üretim 

sistemi 1929 Ekonomik Krizi’nde büyük yaralar almış ancak Keynezyen Politikalarla 

yoluna devam edebilmiştir. Ancak Fordist üretim sisteminin 1970’li yıllarda yaşadığı 

kriz sonucunda üretim sisteminde ve mevcut işletme türlerinde önemli değişiklikler 

yaşanmıştır. Bu değişikliklerin en önemlilerinden birisi küçük ve orta boylu 

işletmelerin ekonomik hayat içinde artan bir öneme sahip olmasıdır. Özellikle talep 

değişimlerine uyum gösterebilen esnek üretimleri ve ekonomik krizlere dayanıklı 

yapıları sayesinde KOBĐ’lere verilen değer artmış ve bu işletmelere yönelik çeşitli 

politikalar hayata geçirilmiştir. 

 

KOBĐ’lerin sahip oldukları bazı yapısal özellikler, bu işletmelerin kayıt dışı 

ekonomiye yönelik faaliyetlerini arttırıcı etkilere yol açmaktadır. Đşletme ölçeğinin 

küçük olması, modern üretim ve yönetim tekniklerinin sağladığı verimli üretimi 

gerçekleştirmekte zorlanmaları, düzensiz iş ili şkilerinin hakim olması gibi sebepler 

bu işletmelerde kayıt dışılığa yol açmaktadır. 

 

KOBĐ’lerin en sık başvurdukları kayıt dışılık ise kayıt dışı istihdamdır. Kayıt dışı 

istihdam üzerinde henüz uzlaşı sağlanmış bir tanım olmamakla birlikte yetkili kamu 

kurumları ve sosyal güvenlik kuruluşlarına yasal bildirim yapılmadan 

gerçekleştirilen istihdam faaliyetlerini içermektedir. Kayıt dışı istihdamın ortaya 

çıkmasında iktisadi, idari, mali, siyasi ve sosyal birçok uygulamanın etkisi 

bulunmaktadır. 

 

Bu çalışmanın temel amacı, özellikle 1980’li yıllardan sonra önem kazanan küçük ve 

orta boylu işletmecilik anlayışına dikkat çekmenin yanında yine aynı yıllarda artışa 

geçen kayıt dışı ekonomik faaliyetleri ve özellikle kayıt dışı istihdam kavramını 
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araştırmaktadır. Özellikle bu iki kavramın gelişmiş veya gelişmekte olan ayrımı 

yapılmaksızın hemen her ülkede paralel bir şekilde artış göstermesinin sebepleri 

incelenmektedir. 

  

Bu tezin ilk bölümünde KOBĐ’lere yönelik bir analiz gerçekleştirilmi ştir. Öncelikle 

KOBĐ’lerin tanımı ve bu işletmelerin güçlü ve zayıf yönleri incelenmiştir. Daha 

sonra KOBĐ’lerin ülke ekonomilerinde kapladıkları alan araştırılmıştır. Đlk bölümün 

son kısmında ise KOBĐ’lerin ülkemizdeki durumu incelenmiş ve ekonomik alandaki 

rolü üzerine bazı bilgiler verilmiştir. 

 

Tezin ikinci bölümü ise kayıt dışı istihdama yöneliktir. Bu bölümde ilk olarak kayıt 

dışı istihdam kavramı tanımlanmış ve kayıt dışı istihdama yol açan sebepler 

belirtilmiştir. Ayrıca kayıt dışı istihdamın gelişmişlik düzeyi farklı olan ülkelerin 

ekonomilerinde sahip olduğu pay incelenmiştir. Daha sonra kayıt dışı istihdamın 

Türk işgücü piyasasına ve Türk ekonomilerine olan etkileri incelenmiştir. Bu 

bölümde son olarak kayıt dışı istihdamın sonuçları ve bu kavram ile mücadele 

hakkında bilgi verilmiştir. 

 

Tezin üçüncü ve son bölümünde ise KOBĐ’ler ile kayıt dışı istihdam arasındaki ilişki 

incelenmiştir. Kayıt dışı faaliyetlerde bulunan KOBĐ’lerin yapısal özellikleri 

belirtilerek özellikle kayıt dışı istihdam gerçekleştiren KOBĐ’lerin istihdam yapıları 

incelenmiştir. Bu bölümün son kısmında ise ülkemizde faaliyet gösteren KOBĐ’lerin 

yapısal özellikleri ile bu özelliklerin kayıt dışı istihdamla ilişkileri incelenmiştir. 
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BĐRĐNCĐ BÖLÜM 

 

KÜÇÜK VE ORTA BOYLU ĐŞLETMELER : KAVRAM, 

KAPSAM VE ÖZELL ĐKLER Đ 

 

I. KÜÇÜK VE ORTA BOYLU ĐŞLETME KAVRAMI ( KOB Đ ) 

A. KOBĐ KAVRAMININ TANIMI VE ÖZELL ĐKLER Đ 

1. KOBĐ Kavramının Tanımı 

Günümüzde KOBĐ’lerin kesin ve standart bir tanımı yoktur. Dahası KOBĐ’lerin 

özellikleri ve yapıları itibariyle belli ve standart bir tanıma sahip olmaları pek 

mümkün görünmemektedir. Ülkelerin ekonomik yapılarındaki farklılıklar, 

KOBĐ’lerin tanımlanmasında kullanılan ölçütlerin değişiklik göstermesine yol 

açmakta ve birçok ülkede KOBĐ tanımı farklı yapılmaktadır.1 KOBĐ’lerin 

bilimsellikten ziyade rasyonel nitelikler taşıması ve her ülkenin ya da kuruluşun 

kendi iç yapısına göre KOBĐ tanımlaması yapması sonucunda KOBĐ’lerin genel 

geçer nitelikte bir ifadeye sahip olamadıkları görülmektedir.2 Çalışmaların 

gerçekleştirilebilmesi adına standart bir tanım elde etme gerekliliğinin önem 

kazanmasına karşın her ticari, iktisadi, siyasi veya sosyal organizasyon kendi 

yapısına, amacına ve çalışmalarına hitap edecek ölçütleri kullanarak tanımlama 

yapma yolunu seçmektedir.3 

 

KOBĐ’lerin tanımlanması için nicel ve nitel esaslı pek çok ölçüt kullanılmaktadır. Bu 

ölçütler arasında işletmelerin sermaye miktarı, istihdam ettiği işçi sayısı, makine-

tezgah gücü ve sayıları, üretim miktarı, satış miktarı, cirosu, kullanılan hammadde ve 

                                                 
1 Nusret Ekin, Gelişen Ülkelerde ve Türkiye’de Bir Đstihdam Politikası Olarak Küçük Ölçekli 

  Đşyerlerinin Teşviki , Đstanbul, ĐTO Yayınları, 1993, s.20. 
2 Tamer Müftüoğlu, Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli Đşletmeler : Sorunlar ve Öneriler, 4.bs., 

Ankara, Turhan Yayınevi, 1998, s.123. 
3 DPT, KOB Đ Stratejisi ve Eylem Planı, Ankara, DPT Yayınları, Ocak 2004, s.26. 
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enerjiler miktarı gibi niceliksel ölçütler bulunmasının yanında işletmelerin mülkiyet 

açısından bağımsızlıkları, işbölümü ve uzmanlaşma faktörlerindeki zayıflıkları, ticari 

alanda fazla yer kaplayamamaları ve sermayelerinin sahiplerine ait olması gibi 

niteliksel ölçütlerde bulunmaktadır.4   

 

a. OECD’nin KOB Đ Tanımı 

  

OECD’nin yapmış olduğu KOBĐ tanımlamasında, işletmelerde çalışan personellerin 

sayısı göz önünde tutulmuştur. Đşletmeler, çalışan personel sayılarına göre Mikro, 

Çok Küçük Ölçekli, Küçük Ölçekli ve Orta Ölçekli Đşletmeler olarak tasnife tabi 

tutulmaktadır. Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi 9 kişiye kadar işçi çalıştıran 

işletmeler mikro işletmeler olarak tanımlanırken, 500 ve üzerinde işçi çalıştıran 

işletmeler ise büyük ölçekli işletmeler olarak kabul edilmektedir. 

Tablo 1 : OECD’nin KOBĐ Tanımı 

ÖLÇEK ÇALI ŞAN ĐŞÇĐ SAYISI 

Mikro Đşletmeler 1-9 

Çok Küçük Ölçekli Đşletmeler 10-49 

Küçük Ölçekli Đşletmeler 50-99 

Orta Ölçekli Đşletmeler 100-499 

Büyük Ölçekli Đşletmeler 500’den Fazla 

Kaynak :  OECD, Small and Medium Enterprise Outlook 2002, Paris, OECD 

Publications, 2002, p.7. 

b. Avrupa Birli ği’nin KOB Đ Tanımı 

 

Avrupa ülkelerinde KOBĐ’ler 1970’li yıllara kadar ihmal edilmiş olmak ile birlikte 

yaşanan krizler ve ekonomik dönüşümler sonucunda KOBĐ’ler gerek iktisadi gerekse 

                                                 
4 Đlhan Uludağ,  Vildan Serin, Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli Đşletmeler : Yapısal ve Finansal 

Sorunlar-Çözümler, Đstanbul, ĐTO Yayınları, Yayın No:25, 1991, s.14-19. 
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sosyal açıdan kurtuluş umudu haline gelmişler ve Avrupa Birliği ülkelerinde 

ekonomik kalkınmanın ve sosyal dengenin sağlanması için birlik üyesi ülkelerce 

idari ve mali uygulamalar ile desteklenmişlerdir. 

 

Özellikle sanayide yaşanmakta olan yapısal değişimlere uyum sağlamak ve 

KOBĐ’lerin gelişmesine uygun bir rekabetçi ortam yaratmak amacı taşıyan Avrupa 

Birli ği, birçok kurum ve kuruluş ile KOBĐ’lere yönelik çeşitli hibeler, mali-sosyal 

yardımlar, teşvikler, plan ve projeler uygulamaktadır. Birlik, bu çalışmaları ile 

girişimciliğin ve nitelikli bireylerin önünü açmak, işletmelerin teknolojiye uyum 

gösterip daha verimli üretim ve yatırım ile istihdamı arttırmak, bölgesel kalkınmayı 

ve rekabetçi iş ortamını diri tutmak gibi amaçları hedef almaktadır.5 

 

KOBĐ’lere yönelik tüm bu mekanizmanın etkin bir şekilde işleyebilmesi adına birlik 

ülkelerinde standart bir KOBĐ tanımı yapılması zorunluluk haline gelmiştir. Đlk 

KOBĐ tanımı 1996 yılında yapılan 96/280/EC Avrupa Birliği Đşletmeler ve Sanayi 

Komisyonu Tavsiyesi ile gerçekleştirilmi ş ve daha sonra yaşanan ekonomik 

gelişmelere bağlı olarak 6 Mayıs 2003 tarihinde yeni bir tavsiye kararı 

(2003/361/EC) hazırlanmıştır.6 

 

1 Ocak 2005 tarihinden itibaren Avrupa Birliği boyutunda KOBĐ’lere yönelik ortak 

bir tanım getirilmiştir. Hazırlanan bu yeni düzenleme ile önceki KOBĐ tanımlarından 

dolayı oluşan verimsizliklerin engellenmesi ve girişimcilik kavramına bağlı bir 

KOBĐ tanımının net bir şekilde ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.7 Aynı zamanda 

hazırlanan bu yeni düzenlemede Lizbon Stratejisi ve Avrupa Đstihdam Stratejisi’ne 

büyük bir önem atfedilerek, bu stratejilerde amaçlanan hedeflere ulaşılmasının önemi 

vurgulanmıştır.  

 

                                                 
5 European Commision, The New SME Definition : User Guide and Model Declaration , EC 

Enterprise and Industry Publications, 2005, p.6. 
6 A.e., p.6. 
7 Commision of the European Communities, The Activities of the European Union for Small and 

Medium-sized  Enterprises : SME Envoy Report, Brussels, 08.02.2005, p.6. 
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Tablo 2 : Avrupa Birliği’nin KOBĐ Tanımı 

KOBĐ ÇALI ŞAN ĐŞÇĐ YILLIK SATI Ş MAL Đ BĐLANÇO 

Orta Ölçekli 250’den az 50 milyon Euro’ya 

kadar 

43 milyon Euro’ya 

kadar 

Küçük Ölçekli 50’den az 10 milyon Euro’ya 

kadar 

10 milyon Euro’ya 

kadar 

Mikro Ölçekli 10’dan az 2 milyon Euro’ya 

kadar 

2 milyon Euro’ya 

kadar 

Kaynak : European Commission, The New SME Definition : User Guide and Model 

Declaration, EC Enterprise and Industry Publications, Brussels, 2005, p.32.  

AB’de KOBĐ’lerin tanımı için kullanılan çalışan sayısı, yıllık satış ve mali bilanço 

ölçütlerine ilave olarak kullanılan bir diğer ölçüt ise Bağımsızlık Düzeyi’dir. Bu 

ölçüte göre KOBĐ vasfı taşıyan işletmelerin hisselerinin veya sermayelerinin 

%25’inden fazlasına büyük bir işletmenin sahip olmaması gerekmektedir. 

 

c. Bazı Ülkelerde KOBĐ Tanımı 

 

(1) Amerika Birleşik Devletleri’nde KOB Đ Tanımı 

 

Amerika Birleşik Devletleri’nde belli bir KOBĐ tanımı olmamakla birlikte çalışan 

personel sayısına bağlı olarak işletmeler tasnif edilmektedir. Bu ölçüte göre Amerika 

Birleşik Devletleri’nde 1 ila 499 arasında personel çalıştıran işletmeler, KOBĐ olarak 

tanımlanmaktadırlar. Ayrıca 500 ila 1499 arasında personel çalıştıran işletmeler orta 

ölçekli olarak tanımlanırken 1500’den fazla personel çalıştıran işletmeler büyük 

ölçekli işletmeler olarak kabul edilmektedirler.8 

 

                                                 
8 Mustafa Durman, Hüseyin Önder, Ekonominin Minik Devi KOB Đ’ler ve KOSGEB Teşvikleri , 

Đstanbul, Alfa Aktüel Yayınları, 2007, s.13.  
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Amerika Birleşik Devletleri hükümetlerinin KOBĐ’lere yönelik politika ve 

uygulamalarında başvurduğu en önemli kuruluş Small Business Administration 

(SBA) adlı bir federal yapıdır. 1953 tarihinde faaliyete geçmiş olan bu federal 

kuruluş, Amerikan ekonomisinin gelişmesi ve güçlenmesi adına küçük işletmelere 

çeşitli finansal destek ve danışmanlık yardımlarında bulunmaktadır.9 

Tablo 3 : Amerika Birleşik Devletleri’nde KOBĐ’ler 

ÖLÇEK ÇALI ŞAN ĐŞÇĐ SAYISI 

Küçük Ölçekli Đşletmeler 1-499 arası 

Orta Ölçekli Đşletmeler 500-1499 arası 

Büyük Ölçekli Đşletmeler 1500’den fazla 

Kaynak :  Tahir Akgemci, KOB Đ’lerin Temel Sorunları ve Sağlanan Destekler, Ankara, 

KOSGEB Yayınları, 2001, s.8. 

(2) Japonya’da KOBĐ Tanımı 

 

KOBĐ’ler Japon ekonomisinde önemli bir yere sahiptirler. Özellikle II. Dünya Savaşı 

sonrasında büyük yıkıntılar yaşayan Japonya’nın ekonomisi, küçük işletmeler 

sayesinde esneklik ve yaratıcılık göstererek sıkıntılarını aşmış ve gelişim 

göstermiştir.10 Günümüzde Japonya, KOBĐ’lerini büyük ölçekli üretim yapan 

işletmelerinin birer tamamlayıcısı olarak organize etmiş ve büyük - küçük işletme 

kaynaşmasından çok başarılı bir bileşim ortaya koymuştur. 

 

Japonya’da KOBĐ’ler, büyük ölçekli işletmeler için düşük maliyetli ve yüksek 

nitelikli ara-mal sağlama biçiminde ortaya çıkan dolaylı bir görev üstlenmektedirler. 

Japon kültürünün birlik ve sadakat özelliklerinden dolayı hammadde sağlayan yan 

sanayinin küçük işletmeleri ile toplumsal ve kültürel temele dayanan bir birlik 

                                                 
9 OECD, Small and Medium Enterprise Outlook 2000 : Enterprise, Industry and Services, Paris,     

OECD Publications, 2000, p.198. 
10 A.e.,p.142. 
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oluşturmuş olan büyük firmalar, Avrupa veya Amerika’nın büyük ölçekli üretim 

yapan firmalarına oranla önemli ölçüde esneklik ve teknik gelişim göstermişlerdir.11 

 

Japonya’da faaliyet gösteren işletmelerin arasında KOBĐ’lerin payı yaklaşık olarak 

%99,7 oranında hesaplanmış ve ayrıca çalışan nüfusun %70’inin KOBĐ’lerde 

istihdam edildiği belirlenmiştir.12 Japonya’da KOBĐ’lerin tanımlanmasında çalışan 

kişi sayısı ve işletmenin sermaye miktarı temel kriter olarak kabul edilmektedir. 

Tablo 4 : Japonya’da KOBĐ’lerin Tanımı 

SEKTÖR ÇALI ŞAN ĐŞÇĐ SAYISI SERMAYE M ĐKTARI 

Đmalat Sektörü 300 Kişiye Kadar 100 Milyon Yen’e Kadar 

Ticaret Sektörü 100 Kişiye Kadar 30 Milyon Yen’e Kadar 

Hizmet Sektörü 50 Kişiye Kadar 10 Milyon Yen’e Kadar 

Kaynak :  Tahir Akgemci, KOB Đ’lerin Temel Sorunları ve Sağlanan Destekler, Ankara, 

KOSGEB Yayınları, 2001, s.8. 

2. KOBĐ Kavramının Temel Özellikleri 

KOBĐ’ler sahip oldukları nitelikler itibari ile birçok özelliğe sahiptirler. KOBĐ’lerin 

sahip oldukları bu özellikler, aynı zamanda küçük ve orta ölçekli işletmeciliğin 

karakteristik yapısını ortaya koymaktadır. KOBĐ’lerin özellikleri, zayıf veya güçlü 

yönlerinin bileşimi ile ortaya çıkmaktadır. KOBĐ’ler ekonomik, siyasi ve sosyal 

faydalarından ötürü 1970’li yıllardan itibaren gelişim göstermelerinin yanında, sahip 

oldukları zayıf yönleri sebebi ile hala desteklenmeye ihtiyaç duyan ve yeterli 

performans gösteremeyen işletmeler olarak görünmektedirler. Bu sebeple 

günümüzde ülkeler tarafından uygulanan ekonomik politikaların en önemli 

kısımlarında daima KOBĐ’ler yer almaktadır. 

                                                 
11 Halil Sarıaslan, Küçük ve Orta Büyüklükteki Đşletmelerin Finansal Sorunları : Çözüm Đçin Bir 

Finansal Paket Önerisi, Ankara, TOBB Yayınları, 1994, s.31. 
12 OECD,  SME and Entrepreneurship Outlook 2005, Paris, OECD Publication, 2005, p.267. 
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a. KOBĐ’lerin Olumlu Özellikleri 

 

(1) Ekonomiye Katkıları  

 

Hemen her ülke adına küçük ve orta ölçekli işletmelerin varlığı, ülkelerin ekonomik 

yapıları adına büyük önem taşımaktadır. Genellikle bireysel tasarrufların ve küçük 

birikimlerin yatırıma dönüşmesine imkan sağlayan KOBĐ’ler, başarıya odaklanmış 

olarak ticari faaliyetlerini gerçekleştirmektedirler. KOBĐ’ler ülke ekonomilerine 

kazandırdıkları üretim, katma değer, istihdam ve ihracat sayesinde vazgeçilemez 

nitelikteki işletmelerdir. KOBĐ’ler, gerçekleştirdikleri ticari faaliyetler sonucunda 

gerek yerel gerekse uluslararası arenada müşterilerinin taleplerine cevap verebilirler. 

Bu sayede kendi ekonomik gelişimlerini arttırırlarken aynı zamanda sağladıkları gelir 

ile ülkelerin refahını üst seviyelere taşımaktadırlar.13   

 

KOBĐ’lerin ülke ekonomilerine yönelik diğer katkısı ise ekonomik dalgalanmalar 

karşısında esnek davranarak ekonomilerin az hasar ile kurtulmalarına imkan 

sağlamaktır. Büyük ölçekli işletmeler, geniş hacimlerinden dolayı ekonomik krizler 

karşısında hareketsiz kalıp gerekli hamleleri yapmakta gecikebilirler. Ancak 

KOBĐ’ler ekonomik dalgalanmalar karşısında kolayca karar vererek oluşan yeni 

koşullara rahat bir şekilde uyum gösterebilirler. Özellikle küresel boyutlarda yaşanan 

ekonomik kriz dönemlerinde, büyük ölçekli işletmeler işçi çıkartma yoluna 

giderlerken KOBĐ’ler, oluşan işsizliğin giderilmesi adına devreye girebilmektedirler.  

 

(2) Đstihdama Katkıları 

 

KOBĐ’ler ekonomiye kattıkları esneklik ve dinamizm yanında istihdam ve yeni iş 

yaratma konusunda da temel unsur olarak öne çıkmaktadırlar.14  KOBĐ’lerin istihdam 

yapısı büyük ölçekli işletmelere göre farklılıklar göstermektedir. KOBĐ’ler emek 

yoğun üretimlerinden dolayı genellikle genç, niteliksiz veya iş piyasalarına girmekte 

                                                 
13 OECD,  Science, Technology and Industry Outlook 2001, Paris, OECD Publications, 2001, p.51. 
14 OECD, SME and Entrepreneurship Outlook 2005, a.g.e., p.16. 
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zorlanan bireylerin istihdamına yatkındırlar. Ancak büyük ölçekli işletmeler daha 

çok eğitim seviyesi yüksek, nitelikleri ile kolayca iş bulabilen ve deneyimli bireyleri 

istihdam etmektedirler.15 Yine KOBĐ’lerin özellikle kadın istihdamına önemli 

katkıları bulunmaktadır. Aynı zamanda KOBĐ’ler kalifiye teknik eleman yetiştirerek 

işgücünün eğitilmesi, uzmanlaştırılması ve büyük ölçekli işletmelere uzman işgücü 

tedarik edilmesi konusundaki önemli rolleri ile öne çıkmaktadırlar. Đşbölümünün 

fazla sağlanmadığı çalışma biçimlerinden ötürü KOBĐ çalışanları üretim sürecinin 

birçok aşamasına doğrudan dahil olmakta ve esnek-uzmanlaşmanın yolu 

açılmaktadır.16 

 

KOBĐ’lerin istihdam yaratma kapasiteleri büyük ölçekli işletmelere göre daha 

yüksektir. Günümüzde birçok ülkenin toplam istihdamının yarısından fazlasını kendi 

bünyesinde barındıran KOBĐ’ler, büyük ölçekli işletmelere kıyasla daha az sermaye 

ile yüksek oranlarda istihdam sağlayabilmek yeteneğine sahiptirler.17 

 

(3) Tüketici Tercihlerine Kar şı Duyarlı Olmaları 

 

KOBĐ’ler ellerindeki kısıtlı imkanlar ile en üst düzeyde üretim ve satış 

gerçekleştirmeyi temel amaç edinmiş işletmelerdir. Bu sebeple KOBĐ’ler müşteri 

odaklı bir faaliyet biçimini kabullenmek ve müşterilerden gelecek yeni taleplere veya 

oluşacak talep değişimlerine karşı oldukça esnek ve duyarlı olmak zorundadırlar.18 

 

KOBĐ’lerde üretim ve pazarlama süreçlerinin genellikle bir arada sürmesi yanında, 

müşteriler ile kurdukları yakın ve bireysel iş ili şkilerine bağlı olarak talep 

değişimlerini kolayca kavrayabilmekte ve esnek üretim teknikleri sayesinde bu 

değişiklikleri üretimlerine yansıtabilmektedirler. Oysa büyük ölçekli işletmeler 

                                                 
15 Uludağ , Serin , a.g.e., s.19. 
16 Süleyman Özdemir , Halis Yunus Ersöz , Đbrahim Sarıoğlu, Đşsizlik Sorununun Çözümünde 

KOB Đ’lerin Desteklenmesi, Đstanbul,  ĐTO Yayınları, Yayın No:2006-45, 2006, s.47. 
17 ILO, World Employment Report 2004-2005, Chapter 5, Genava, ILO Publications, 2004, p.38. 
18 Özdemir, Ersöz, Sarıoğlu, a.g.e., s.48. 
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üretim teknikleri ve ölçekleri sebebi ile aynı çabukluğu ve etkinliği göstermekte 

zorlanırlar.19 

 

(4) Verimlili ğe Katkıları 

 

Küreselleşen dünya ekonomik düzeninde KOBĐ’ler, hem ülke içinde var olan 

rakipleri ile hem de yurt dışı kaynaklı yabancı rakipleri ile mücadele etmek 

durumundadırlar. Bu rekabet ortamında KOBĐ’lerin ayakta kalabilmeleri adına en 

çok ihtiyaç duydukları unsurlardan birisi verimlilik temeline dayanan üretim ve 

pazarlama yöntemi ve uygulamalarını hayata geçirmektir. 

 

KOBĐ’ler büyük ölçekli işletmelerden ayrıldıkları özellikleri sayesinde daha verimli 

üretim ve pazarlama şemalarını hayata geçirmeyi başarabilmektedirler.20 Đşletme 

sahibinin bizzat işin başında olması, işçiler ve müşteriler ile yakın ilişkiler kurması, 

üretime yönelik değişimleri yakından takip edebilmesi sayesinde KOBĐ’ler, 

kaynaklarını etkin ve verimli şekilde kullanabilmektedirler. Özellikle teknolojik 

gelişmeleri, modern yönetim ve üretim ilkelerini yakından takip ederek bunları ticari 

faaliyetlerine yansıtabildiklerinde gerek kendi işletme verimliliklerini gerekse ait 

oldukları ülkenin üretim kapasitesini üst seviyelere taşıma şansına kolaylıkla sahip 

olabilmektedirler. 

 

(5) Yeniliklere ve Teknolojik Gelişmelere Açık Olmaları 

 

KOBĐ’ler işletme sahiplerinin yaratıcı nitelikleri sayesinde elde edilen yeni fikir ve 

buluşların ekonomik getiri haline dönüşmesi adına oldukça şanslı işletmelerdir. 

Özellikle müşterileri ile sağladıkları yakın ilişkiler sonucu tüketicilerde yaşanan talep 

değişimlerine kolayca ayak uydurabilmeleri ve yeniliklere uyum gösterebilmeleri 

açısından avantajlıdırlar. Nitekim girişimci bir ruhun harekete geçmesi ile hayata 

gelen KOBĐ’ler, devamlı yenilikler peşinde koşan ve teknolojik değişimlere uyum 

                                                 
19 Müftüoğlu, Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli Đşletmeler, a.g.e., s.66. 
20 Özdemir, Ersöz, Sarıoğlu, a.g.e., s.45. 
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göstermeye mecbur olan işletmelerdir. Ortaya koydukları yenilikçi çabalar sayesinde 

yeni ürünler, yeni üretim teknikleri ve yeni pazarlar elde edebilirler. 

 

KOBĐ’ler esnek ve küçük ölçekli üretim yapabilen işletmeler olarak düşük 

maliyetlere ve kısa zaman süresine katlanarak teknolojik kapasitelerini arttırabilirler. 

Özellikle finans kaynaklarına rahatça erişebildikleri taktirde, teknolojik gelişmeleri 

takip ederek büyük ölçekli işletmeler ile rekabet edebilir hale gelmektedirler. Büyük 

ölçekli işletmelerin mevcut yapıda gelir artışları sağlayan yöntem yeniliklerine karşı 

küçük ve orta ölçekli işletmeler yeni ürün ve üretim teknikleri ortaya çıkarmak 

konusunda daha başarılı olmuşlar ve 20. yüzyılda ortaya çıkarılan temel keşiflerin % 

60’ının altına imzalarını atmışlardır.21 

 

(6) Büyük Ölçekli Đşletmelerin Tamamlayıcısı Olmaları 

 

Günümüzde KOBĐ’lerin ve büyük ölçekli işletmelerin rekabetten ziyade birbirlerini 

tamamlayıcı ilişkiler içine girmelerini gerektiren bir ekonomik yapı hakim olmuştur. 

Nitekim KOBĐ’ler, büyük ölçekli işletmelerin destekleyicisi ve tedarikçisi olarak 

onlara mal veya hizmet üretimi sırasında katkı yapan işletmeler öne çıkmaktadırlar.22 

1980’li yıllardan sonra önem kazanan taşeronluk - alt işverenlik uygulamalarının 

yayılmasına bağlı olarak ortaya çıkan iş ili şkileri sonucunda birçok KOBĐ, büyük 

işletmelerin faaliyetlerine katkılar sağlamaktadırlar.23 KOBĐ’ler, büyük işletmelere 

kıyasla daha özgür davranabilirler. KOBĐ’lerin üzerinde yönetim kurulu, ortak, kredi 

veren kişi yada kuruluş baskısı, büyük ölçekli işletmelere oranla daha azdır. Bu 

sebeple KOBĐ’lerin daha hızlı ve doğru karar verebildiğini görebilmekteyiz. 

 

 

                                                 
21 Colin Barrow, The Essence of Small Business, Ed. Adrian Buckley, United Kindom, Prentice Hall, 

2th Edition, 1998, p.26. 
22 Uludağ , Serin , a.g.e., s.20 
23 Şerife Türcan Özşuca, Gülay Toksöz, Sosyal Koruma Yoksunluğu Enformel Sektör ve Küçük 

Đşletmeler, Ankara, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Yayın No : 591, 2003, 

s.9. 
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(7)  Bölgesel Kalkınmaya ve Sosyal Dengeye Katkı Yapmaları 

 

KOBĐ’ler bölgesel kalkınmanın yolunu açmalarından ötürü sanayileşmeyi ve 

kalkınmayı ülkenin tamamına yayabilmektedirler. Aynı zamanda bölgelerarası 

eşitsizliği ve gelir dağılımı dengesizliklerini gidermektedirler. KOBĐ’ler, farklı gelir 

grubuna dahil olan bireyler arasındaki  ekonomik ve sosyal dengesizlikleri 

azaltmalarının yanında, toplumsal tabakalar arasındaki geçişe imkan vermeleri ve 

gelirin fonksiyonel olarak dağılımın sağlaması açısından da önemli işletmelerdir. 

Küçük işletmeciler, girişimci ruhlarının tetiklemesi ve bölgesel fırsatları iyi 

değerlendirebilmeleri sayesinde büyük işletmelerin gitmedikleri uzak bölgelere de 

giderek hem kent-kır ayrımını azaltıp göç gibi sorunları engellemekte hem de 

bölgesel kalkınma ve istihdamın yolunu açmaktadırlar.24     

 

Özellikle iş bulmak konusunda sıkıntı yaşayan deneyimsizler, kadınlar, göçmenler, 

eski tutuklular, yeterli eğitim ve öğretime sahip olamayanlar veya emekli olan kişiler 

KOBĐ’ler bünyesinde istihdam edilme şansına kavuşabilirler. Bu özellikleri 

sayesinde KOBĐ’lerin işsizlik ve yoksulluk kaynaklı toplumsal çatışmaların 

engellenmesine olumlu katkılar yaptıkları bilinmektedir. 

 

(8) Rekabetçiliğin Geliştirilmesine Katkıları 

 

KOBĐ’lerin varlıklarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri ve ayakta kalabilmeleri 

için serbest ve rekabetçi bir piyasa şarttır. Bu amaçla tam olarak rekabetçi bir piyasa 

düzenlenerek birçok işletmenin ekonomik faaliyetlerini serbestçe gerçekleştirmesi 

sağlanmalıdır. KOBĐ’lerin piyasaya rahatça girip çıkmaları, beraberinde bu 

işletmelerin faaliyet gösterdikleri pazarlarda rekabetin yerleşmesini sağlamaktadır. 

  

Çok sayıda ve farklı nitelikteki küçük ve orta boylu işletmenin aynı piyasa içersinde 

faaliyet gösterebilmesi, rekabetin verimliliği arttırıcı olumlu etkilerinin yoğun olarak 

yaşanmasına imkan sağlamaktadır. KOBĐ’lerin sayıları arttıkça, büyük ölçekli 

                                                 
24 ILO, World Employment Report 2004-2005,a.g.e., p.221.  
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işletmelerin piyasadan elde ettikleri kazanç azalarak piyasadaki olası dengesizlikler 

azalmaktadır. KOBĐ’ler etkili oldukları piyasalarda tekelcilik zincirini kırarak eşit 

koşulların varlığını etkin kılabilmektedirler. 

 

(9) Bireysel Đş Đlişkilerinin Hakim Olması 

 

KOBĐ’ler, kişisel iş ili şkilerin hakim olduğu işletmelerdir. Müşteri, tedarikçi firma, 

çalışan personel gibi üretim ve pazarlamaya yönelik unsurların tamamı bireysel iş 

ili şkileri içinde yer almaktadırlar. Bu durum işçi, işveren ve müşterilerin arasında 

yoğun bir iletişim köprüsünün kurulmasına imkan vermektedir. Özellikle büyük 

ölçekli işletmelerin aksine dikey örgütlenmenin az gerçekleşmesi ve bireysel iş 

süreçlerinin üretime hakim olması, işletme faaliyetlerinde yaşanması muhtemel olan 

aksamaların veya ilişkilerdeki kopuklukların kolayca tamirine imkan sağlamaktadır. 

Bu durum KOBĐ’lerin verimli üretim yapmaları için önemli bir özellik olarak öne 

çıkmaktadır. KOBĐ’lerin sahip olduğu bireysel iş ili şkilerinden kaynaklanan diğer 

verimlilik artışı da çalışma biçimleri ile ilgilidir. KOBĐ sahiplerinin bizzat işin 

başında ve işçiler ile bir arada çalışması, mal ve hizmet üretiminde güven ortamının 

hakim olmasına katkı yapmaktadır. 

 

b. KOBĐ’lerin Olumsuz Özellikleri 

 

(1) Sermaye ve Finans Kaynaklarına Erişim Sıkıntıları 

 

Genellikle özkaynakları ile hareket eden KOBĐ’lerin en büyük problemleri 

finansmanla ilgilidir. Finans kurumları KOBĐ’leri yüksek riskli işletmeler olarak 

görürler ve kredileri yüksek faizli - kısa vadeli olarak vermek isterler. 25  Girişimci 

kişilerin küçük miktarlı tasarruflarını değerlendirmesi ile kurulan KOBĐ’ler, ölçek 

ekonomilerinden yararlanamadıkları için enflasyon veya ekonomik kriz kaynaklı 

olan aşınmalar karşısında özkaynak ve sermaye açısından zayıf işletmelerdir. 
                                                 
25 UNCTAD, Improving the Competitiveness of SME’s in Developing Countries, New York and 

Genava, UNCTAD Publications, 2001, p.3. 
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Özellikle finansal kredi temin eden kuruluşların genellikle büyük ölçekli işletmelere 

hizmet vermek eğiliminde olmaları, enflasyon baskısı ile yüksek faiz istemeleri, 

yalnızca taşınmaz kaynakları ipotek olarak kabul etmeleri gibi unsurlar, KOBĐ’lerin 

finansal desteklere erişmelerinde sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Finansal destek 

alternatiflerinden yararlanma konusunda yaşanan bu sıkıntılar, KOBĐ’lerin gerek 

yatırım yapmaları açısından gerekse çevrede oluşan teknolojik yenilikleri takip 

ederek verimli ve yenilikçi üretim sağlamaları açısından ihtiyaç duydukları finans 

desteklerine erişim konusunda zorluklar yaratmaktadır. 

 

Günümüzde KOBĐ’leri finansman açısından önemli şekilde etkileyecek bir diğer 

uygulamada Basel Kriterleri olarak bilinen ve KOBĐ’lere derecelendirme yolu ile 

kredi verilmesini sağlayan bankacılık uygulamalarıdır. Basel Kriterleri’nin temel 

amaçları arasında ; finansal sistemin güvenliğini ve istikrarını tesis etmek, rekabet 

eşitli ğini sağlamak, risk odaklı yaklaşımı benimseyerek bankaların dayanıklılığını 

güçlendirmek, ulusal ve uluslararası denetim sistemini yerleştirerek şeffaflık 

sağlamak vardır.26 Basel Kriterleri çerçevesi içine yalnızca işletmelerin incelenmesi 

değil aynı zamanda kredilerin de incelenmesi ve risklerin belirlenmesi girmektedir. 

Kredi almak isteyen şirketler, risk derecelendirilmesine tabi tutulacak ve ne kadar 

yüksek risk taşıyorlarsa o kadar yüksek faiz ile kredi temin edebileceklerdir. Basel 

Kriterleri’nin getireceği sistem içinde KOBĐ’ler çok önemli değişiklikler ile 

karşılaşacaklardır. KOBĐ’lerin temel dış kaynakları olan finans kurumları ile 

ili şkilerinde önemli yenilikler ortaya çıkacaktır. Öncelikle KOBĐ’ler, Basel Kriterleri 

sayesinde kültürel bir değişim yaşayacaklar ve kayıt dışılıktan uzak, şeffaf 

bilançolara dayanan, yeniliklere açık bir süreç içine gireceklerdir. Bu durum 

KOBĐ’ler için kurumsallaşmanın yolunu açacaktır. 

 

(2) Yönetim ve Organizasyon Yetersizlikleri  

 

KOBĐ’ler girişimci bireylerin çabaları sonucu kurulan işletmelerdir. KOBĐ’ler aynı 

                                                 
26 ATO, BASEL II  KOB Đ’lerin Kredi Riski ve Değerlendirilmesi , Ankara, Yorum Basın Yayın, 

2007, s.10. 
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zamanda işletme sahipliği ile yöneticilik kimliğinin aynı kişide bütünleştiği bir 

işletme tipini ortaya koymaktadır. Đşte KOBĐ’ler ile ilgili olan bu karakteristik yapı, 

küçük ve orta ölçek işletmelerdeki üretim ve satış sürecini kapsayan yönetim 

faaliyetlerinin uzmanlaşmış profesyoneller yerine işletme sahibi tarafından 

gerçekleştirilmesi durumuna yol açmaktadır. Girişimcilerin yetkilerini devretmemek 

için profesyonel yönetici istememesi ve nitelikli çalışanların istihdamından 

kaçınmaları sonuçta büyük yönetim zafiyetleri yaratmaktadır.27 KOBĐ sahiplerinin 

küreselleşen rekabet koşullarında muhasebeden pazarlamaya, yönetimden 

planlamaya, üretimden personel yönetimine kadar her biri ayrı uzmanlık gerektiren 

faaliyetlerin tamamında söz sahibi olmaya çalışması beraberinde sorunlar 

getirmektedir. 

  

(3) Pazarlama Konusundaki Yetersizlikleri 

 

Günümüzün koşullarında pazarlama kavramı, her geçen gün daha çok önem 

kazanmakta ve işletmelerin büyük ya da küçük ölçekli olmasına bakılmaksızın özen 

göstermeye mecbur kaldıkları bir ticari kavram haline dönüşmektedir. Rekabetin üst 

seviyelerde seyrettiği ticari hayatın içerisinde etkili bir pazarlama stratejisi için, 

tüketicilerin taleplerinde yaşanan değişimlerin yakından takip edilmesi ve 

gerçekleştirilecek ticari faaliyetlerde bu değişimlerin göz önünde tutulması 

zorunludur. Pazarlamanın eksik olduğu satış sürecinin yeterli verimliliğe erişmesi 

oldukça zordur. Bu sebeple pazarlama kavramı günümüzde işletmelerin en çok önem 

verdikleri birimlerdendir. 

 

Pazarlamaya yönelik stratejilerin geliştirilebilmesi için pazarlama ile ilgili reklam 

veya pazar araştırmaları gibi araçların ve talep değişimlerine yönelik bilgilerin 

yakından takibi ve bunların verimli bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Zira 

işletmeler sadece yerel değil aynı zamanda küresel pazarlara yönelik faaliyetlerde 

bulunmaktadırlar. Ancak KOBĐ’ler bu küresel pazarlardan gelecek taleplere yönelik 

                                                 
27  Deniz Börü, “ Küçük ve Orta Ölçekli Đşletmelerde Profesyonel Yönetici Kullanımına Đlişkin Bir           

Araştırma ” , Öneri Dergisi, C. I, Sayı 6, s.177. 
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gereken duyarlılığı göstermek ve oluşacak talep değişimlerini yakından takip edecek 

teknolojik donanım ve insan kaynaklarına sahip olmak konusunda sıkıntılar 

yaşamaktadırlar.28   

 

(4) Nitelikli Personel Edinme Konusundaki Yetersizlikleri 

 

KOBĐ’lerin ticari rekabet arenasında yaşadıkları birçok sorunun temelinde finansal 

ve beşeri yetersizlikler rol oynamaktadır. Özellikle verimlili ğin arttırılmasında çok 

önemli bir kaynak olarak tanımlanan işgücü unsurunun yetişmiş, uzman ve nitelikli 

olması KOBĐ’lerin gelişimlerini ve varlıklarını sürdürebilmeleri için çok önemlidir. 

KOBĐ’ler emeğin yoğun olarak kullanıldığı bir üretim tarzı içinde faaliyetlerini 

sürdürmektedirler. Bu sebeple işgücünün işletmeye sağlayacağı katma değer oldukça 

önemlidir. 

 

Đşletme içinde işgücünün değeri bu oranda önem kazanmasına karşın KOBĐ’ler, 

nitelikli i şgücünden yararlanma konusunda sıkıntılar yaşamaktadırlar. Öncelikle 

KOBĐ’ler, emek yoğun üretimleri sebebi ile nitelikli personeli elinde tutmakta 

sorunlar yaşamaktadırlar. Kalifiye elemanlar genellikle çalışma şartlarının ve 

ücretlerin daha iyi olduğu büyük ölçekli işletmelere yönelmek eğilimindedirler. Bu 

sebeple KOBĐ’lerin uzmanlaşmış ve işletme verimliliğini arttıracak personeli elinde 

tutması oldukça güçtür. Ayrıca işletme sahiplerinin maliyet artışlarından ve yetki 

devrinden çekinmesi sebebi ile uzmanlaşmış çalışan istihdam etmemesi önemli bir 

sıkıntı sebebidir. 

 

(5) Üretim Konusundaki Yetersizlikleri 

 

KOBĐ’lerin yaşadıkları mali ve idari birçok sıkıntıların bir araya gelmesi ile üretim 

yetersizlikleri ortaya çıkmaktadır. Sermaye ve finansman konusunda yetersizlikler 

yaşayan KOBĐ’ler, yapıları itibari ile dış kaynak kullanımında da olumsuz bir 

konumda yer alırlar. Mali açıdan ortaya çıkan bu engel sonucunda KOBĐ’ler, gerek 

                                                 
28 Özdemir , Ersöz , Sarıoğlu , a.g.e., s.51.  
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yeni yatırımlar yolu ile rekabet gücünü arttırmak gerek hammaddeye erişmek 

gerekse teknik altyapıyı kurmak ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek 

stratejileri ile üretimini verimli ve yeterli bir hacme kavuşturmak konusunda büyük 

zorluklar ile baş etmek durumunda kalmaktadırlar. 

 

(6) Teknoloji ve Yeniliğe Yönelik Yetersizlikleri 

 

KOBĐ’ler, kuruluş ve faaliyet esnasında teknolojiyle yakın ilişkiler kurmak 

zorunluluğundadırlar. Aksi halde işletmelerin rekabet gücü ve üretim kapasiteleri 

düşük olacaktır. Teknolojik gelişmelerin önemli olması yanında KOBĐ’ler, gerek 

mali yetersizlikleri gerekse uzman işgücünün istihdam edilememesi gibi sebepler 

sonucunda teknik gelişmelerin takibi ve bu gelişmelere uyum gösterme konusunda 

zorluklar yaşamaktadırlar. Rekabetin had safhada yaşandığı günümüz piyasalarında, 

teknolojik yeniliklerin ve gelişimlerin yakından takip edilmesi verimlilik artışlarına, 

müşterilerin taleplerine eksiksiz ve zamanında cevap vermeye imkan sağlamaktadır.  

 

B. KOBĐ’LER ĐLE ĐLGĐLĐ BAZI KAVRAMLAR 

 

1. Esneklik Politikaları ve KOBĐ’ler 

 
Sanayi Devrimi öncesindeki tarım toplumunda hakim yapı toprak merkezliyken 

1800’lü yıllar ile birlikte hakim yapı sanayileşme ve fabrikalar üzerinde 

kurgulanmaya başlamıştır.29 Tarımsal faaliyetlerin üzerine kurulmuş olan sosyo-

ekonomik sistem sanayileşmenin yayılması ile birlikte değişime girmiş ve tarım 

işlerinde çalışan kırsal nüfusun hızla kentlere ve sanayi sektörüne geçişi 

yaşanmıştır.30  Sanayi Devrimi ile ortaya çıkan Fordist üretim tekniği, işbölümü 

üzerine kurulmuş olan Taylorcu üretim tekniğini geliştirmiş ve yeni açılımlar 

                                                 
29 Alvin Toeffler, Üçüncü Dalga, 3.bs., Çev. Ali Seden, Đstanbul,  Altın Kitaplar Yayınevi, 1996,  s.42 
30 Nusret Ekin, Endüstri Đli şkileri , 5.bs., Đstanbul, Venüs Ofset, 1989, s.2. 
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sağlamıştır.31 Fordist üretim tekniği esneklikten uzak, bireysel taleplere önem 

veremeyen, standartlaştırılmış ürünleri bürokratik ve merkeziyetçi işletmelerde 

üreterek, kalabalık kitlelerin tüketimine sunacak şekilde seri üretim mantığına dayalı 

bir mekanizmayı işaret etmiştir. 

 

Ölçek ekonomisine dayanan büyük kapasiteli işletmeler maliyeti azaltıp karlılığı 

arttırınca bu durum hükümetlerin iktisadi kalkınma planlarına tesir etmiş ve büyük 

ölçekli işletmelerin, devletler tarafından desteklendiği bir model oluşmaya 

başlamıştır.32  Sanayi Devriminin başlaması ile birlikte KOBĐ’lerin zayıfladığı ve seri 

üretim yapan dev sanayi tesislerinin geliştiği, büyük miktarlı üretimin adeta  tutku 

haline dönüştüğü bir süreç ortaya çıkmıştır.33 

 

Fordist üretim biçimi, aynı zamanda kitlesel bir tüketimi de işaret etmiştir. Zira 

büyük ölçekli üretimlerin devamlılığını sağlayabilmek için aynı ölçülerde kitlesel 

tüketimin varlığı zorunluluk olarak belirmiştir. Đşte bu arz ve talep dengesi üzerine 

kurgulanmış olan Fordist üretim biçimi 1929 yılında tüm dünyayı derinden etkileyen 

Ekonomik Buhran ile sıkıntıya girmiştir. Yaşanan kriz beraberinde ekonomik 

daralmalar, durgunluklar ve büyük çaplı işsizlikler yanında ulusların toplumsal 

hayatlarında derin travmalar üretmiştir. 

 

Sanayi Devrimi’nin doğuşu ile öne çıkan Fordist üretim biçimi, oluşan ekonomik 

krizden Keynezyen ekonomi politikaları ile sıyrılmayı bilmiştir. John Maynard 

Keynes’in “Đstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi” adlı yapıtı ile somut hale gelmiş 

olan bu politikalar, ekonomiye devletin müdahalesi yolunu ilkeselleştirmiş ve kamu 

harcamalarını arttırarak yaşanan ekonomik ve sosyal sıkıntıların giderilmesi için 

talep yönlü bir ekonomik yapılanmayı işaret etmiştir.  

 

                                                 
31 Nuri Tortop,  Eyüp Đşbir,  Burhan Aykaç, Yönetim Bilimi , 3.bs., Ankara, Yargı Yayınevi, 1999,  

s.21. 
32 Uludağ,Serin, a.g.e., s.11.    
33 Müftüoğlu, Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli Đşletmeler : Sorunlar ve Öneriler, a.g.e., s.43. 
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II.Dünya Savaşı sonrası, Avrupa ülkeleri için aynı zamanda Sosyal Refah Devleti 

politikalarının yaygınlaştığı yıllar olmuştur. Keynezyen politikalar ve Sosyal Refah 

Devleti uygulamaları ile birlikte ülkelerin kamu harcamaları ve bütçe açıkları kronik 

şekilde artış süreci içine girmesine rağmen ülke ekonomilerinde olumlu göstergeler 

hakim olmuştur. II.Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan iyimser ekonomik 

görünüm, 1970’lerin ortasından itibaren bozulmaya başlamış ve yaşanan Petrol 

Krizleri sonucunda olumlu hava bozulmuştur.34  Bu dönemde KOBĐ’ler büyük 

ölçekli işletmelere yönelik hammadde sağlamak veya düşük kaliteli fason ürünler 

yapmak yoluyla varlıklarını sürdürmeye çalışmışlardır.35 

 

Fordist üretimin esnekleşen talep ihtiyacına cevap verememesi, yaşanan ekonomik 

krizlerin refah devleti uygulamaları ile birleşerek yarattıkları kamu açıklarının 

işsizlik ve talep daralmalarına yol açması sonucunda gelişmiş ülkelerde toplumsal 

çalkantılar yaşanmaya başlamıştır. Bu sıkıntılardan kurtulmak için uygulanan liberal 

politikalar ise devletin ekonomik hayattan uzaklaşması ve refah devleti 

uygulamalarının esnekleştirilmesini gerektirmiştir. 

 

Esneklik uygulamaları Fordist Üretim - Taylorist Yönetim tekniklerinin 

standartlaştırılmış üretim yöntemlerinden kaynaklanan sıkıntıları gidermeyi 

amaçlamıştır.36  Fordizmin standart, hiyerarşik, tek modele dayalı üretim ve yönetim 

şeklinin çöküş sürecine girmesi ve kitle üretimine dayalı büyük ölçekli işletmelerin, 

yaşanan ekonomik krizler sonucunda tasfiye olmalarına bağlı olarak çeşit ekonomisi 

vasfı ile öne çıkan küçük ölçekli fakat girişimciliği teşvik eden ve esnek nitelikli olan 

işletmeler ön plana çıkmaya başlamıştır. Zira sanayi döneminin işletmelerine ait olan 

organizasyon yapısı, üretim teknikleri, iş ili şkileri, örgütlenme biçimi gibi unsurlar 

esnekleşmeyi zorunlu kılmışlar ve bu anlamda zemin hazırlamışlardır.37 

                                                 
34 Süleyman Özdemir, Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti, Đstanbul, ĐTO Yayınları, Yayın 

No:2004-69, s.213. 
35 Arif Esin, 21.yy Ekonomilerine Doğru Bir Kalkınma Aracı : Küçük ve Orta Boy Đşletmeler 

(KOB Đ) AT Örneği, Đstanbul, ĐKV Yayınları :  97, 1991, s.5. 
36 Zeki Erdut, Rekabetin Đşgücü Piyasasına Etkisi, Đzmir, TUHĐS Yayınları, 1998, s.27. 
37 TĐSK, Çalışma Hayatında Esneklik, Ankara,  TĐSK Yayınları, Kasım 1999, s.11. 
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1970’li yıllar aynı zamanda teknolojik gelişmelerin öncülük ettiği sanayi ötesi 

toplumların ortaya çıkmaya başladığı yıllar olmuştur.38  Bazı bilim adamlarınca Bilgi 

Devrimi olarak tanımlanan bu süreçte bilginin yapısı, kullanılabilirliği, erişimi, 

içeriği ve anlamı insanlık açısından gittikçe artan bir öneme sahip olarak Sanayi 

Devrimi’ni takip eden yıllardan itibaren ikinci bir dönüşüm sürecini ortaya 

koymuştur.39 

 

Đletişim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler KOBĐ’lerin faaliyetleri için büyük 

olanaklar sunmuşlardır. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler, bilgi ve 

telekomünikasyondaki gelişimleri takip ederek büyük işletmelerin pazarlarına 

girmeye başlamışlar ve finans sektöründeki gelişmelerden destek alarak buldukları 

krediler ile rekabet gücü kazanmaya başlamışlardır.40 

 

2. Girişimcilik ve KOB Đ’ler 

 

a. Girişimcilik Kavramının Tanımı 

 

1980’li yıllardan itibaren hızlanan bilgi ve iletişim teknolojisindeki artışlar ile 

birlikte bireysel teşebbüslerin önü açılmış ve girişimcilik kavramı ekonomik 

literatürde daha fazla yer bulmaya başlamıştır. 80’li yıllardan itibaren şekillenmeye 

başlayan yeni ekonomik yapının gelişme göstermesi ve girişimciliğin işsizlik 

sorununun çözümünde yeni bir mücadele aracı olarak öne çıkması ile beraber bu 

kavram yaygınlaşmış ve birçok ulusun ekonomik yaşantısı için vazgeçilmez hale 

gelmiştir.41 Girişimcilik, ilk kez 1755 yılında Đrlanda asıllı olan Richard Cantillon 

tarafından iktisat teorisine kazandırılmıştır. Cantillon kullandığı girişimcilik 
                                                 
38 Numan Kurtulmuş, Sanayi Ötesi Dönüşüm, 2. bs., Đstanbul, Đz Yayıncılık, 2001, s.105. 
39 Peter F. Drucker, Kapitalist Ötesi Toplum, Çev. Belkıs Çorakçı, Đstanbul,  Đnkılap Kitabevi, 1993, 

s.303. 
40 John Naisbitt, Global Paradoks : Büyüyen Dünya Ekonomisinin Güçlenen Küçük Oyuncuları, 

Çev. Sinem Gül, Đstanbul, Sabah Kitapları, 1994, s.10. 
41 TÜSĐAD, Türkiye’de Giri şimcilik , Đstanbul, TÜSĐAD Yayınları, Yayın No : TÜSĐAD-T/2002-

12/340, 2002, s.17 



22 

kavramında girişimcinin, maliyeti belli olan ürünlerin, belirgin olmayan kazançlara 

ve risklere rağmen üreticiden  tüketiciye ulaştırılmak hususundaki koordinasyon 

vasfına vurgu yapmıştır.42 Klasik iktisat öncesi dönemde Cantillon’un tanımı yaygın 

olarak kabul görmüş ve özellikle tarımın hala yaygın olduğu ekonomik dünya 

düzeninde tarımsal girişimcilik öne çıkmıştır.43 

 

Adam Smith’in “Ulusların Zenginliği” adlı çalışması sonrası başlayan Klasik Đktisat 

sürecinde ise girişimcilik kavramına büyük katkılarda bulunan kişi Fransız iktisatçı 

Jean Baptiste Say olmuştur. Fransız iktisatçı, girişimci tanımını ekonomik 

kaynakların düşük verimlilikten yüksek verimliliğe geçmesi için çaba harcanması 

olarak ifade etmiştir.44  Sermayedar ile girişimci arasındaki farkları ortaya koymaya 

çalışan Say’ın çalışmaları sonucunda klasik üretim faktörleri olan emek, sermaye ve 

tabiatın yanına girişimcilik de eklenmiştir.45 

 

Neo-klasik iktisadi anlayışta uzun süre bu ifade ile varlığını sürdüren girişimcilik 

kavramına önemli bir katkıda  Joseph Schumpeter’den gelmiştir. 1980’li yıllarda 

yaşanan bireyselleşme hareketlerinden sonra daha çok öne çıkmaya başlayan 

Schumpeterci girişimcilik kavramında ilk kez bireylerin girişimci kimliklerinden 

kaynaklanan dinamizmin, ekonomik gelişmeye katkı sağladığı belirtilmiştir. 

Schumpeter, girişimcileri ekonomik kalkınmanın dinamiği olarak tanımlamış ve 

ülkelerin ekonomilerinde yer alan girişimci varlığının durağanlıktan çıkmak adına 

yapıcı bir yıkım unsuru olduğunu ifade etmiştir.46 Schumpeter’in girişimcilik 

tanımında merkezde yer alan unsur, girişimcilerin yeniliği yaratma becerisi ve 
                                                 
42 B. Tuğberk Tosunoğlu, “Girişimcilik ve Türkiye’nin Ekonomik Gelişim Sürecinde Girişimciliğin 

Yeri” , Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Doktora Tezi) , 

2003, s.4-5. 
43 Robert Formaini, “The Engine Of Capitalist Process : Entrepreneurs Đn Economic Theory” , 

Economic and Financial Review, Fourth Quarter, 2001, p.3. 
44 Peter F. Drucker, Đnnovation and Entrepreneurship, New York, Harper & Raw Publishers, 1995 

p.19.  
45 Tamer Müftüoğlu,  Tülin Durukan, Giri şimcilik ve KOB Đ’ler , Ankara,  Gazi Kitabevi, 2004, s.6. 
46 Dilek Eyuboğlu, Giri şimcili ğin Geliştirilmesi ,  Ankara, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, 

Yayın No : 668, 2003, s.13. 
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dinamik girişimci özelliğinin ekonomik kalkınmadaki temel önemidir.47 Zira 

girişimciler, her alanda yenilik ortaya çıkartabildikleri gibi bu yenilikleri geliştirerek 

veya sürdürerek ekonomiye canlılık kazandırırlar.48 

 

Joseph A. Schumpeter’in girişimcilik vasfı taşıyan yenilikçiliğin tanımlamasında 

kullandığı 5 unsur öne çıkmaktadır. Bunlar ; 

♦ Tüketicilerin bilmediği yeni bir ürün ortaya çıkarma yada bilinen bir ürünün 

kalitesini arttırma, 

♦ Henüz tecrübe edilmemiş yeni bir üretim tekniği ortaya çıkarma, 

♦ Daha önce girilmemiş olan bir pazar bulma, 

♦ Ara mal yada hammadde için yeni arz kaynakları yaratma, 

♦ Endüstriyel yapıda, yeni üretim organizasyonları başarmadır. 49   

 

Görüldüğü gibi Schumpeter’in girişimcilik kavramında yenilikçilik faaliyetleri, yeni 

bir ürün icat etmek şeklinden ziyade, var olan ürün ve yöntemler üzerinde sağlanacak 

yenilikler ile ortaya çıkmaktadır. Günümüzde ise girişimcilik kavramı; girişimcilerin 

çeşitli ve makul riskleri göze alma, fırsatları rasyonel bir şekilde takip etme, 

projelerini hayata geçirme ve sürekli bir yenilik çabası içinde olma sürecini işaret 

etmektedir.50  

 

b. Giri şimcilerin Özellikleri 

 

Girişimcilik kavramı ile birlikte öne çıkan diğer unsur ise girişimci kavramıdır. 

Günümüzde girişimcilerin özellikleri ve tanımı hakkında kesin ifadeler mevcut 

değildir. Girişimci kişinin tanımı kesin olarak belirlenememiş olmakla birlikte 

yapılan tanımlarda ortak olan bazı ifadeler mevcuttur. Buna göre girişimciler, mal ve 
                                                 
47 Tamer Müftüoğlu, Yılmaz Ürper, Mehmet Başar, Giri şimcilik , Ed. Yavuz Odabaşı, Eskişehir,  

Anadolu Üniversitesi Yayını, Yayın No:1567, Ekim 2004, s.4. 
48 Ahmet Varol,  M. Emre Güler, Giri şimcilik , Đstanbul,  YA-PA Yayınları, 2005, s.10. 
49 Joseph A. Schumpeter, The Theory of Economic Development, London,  Transaction Publishers,  

1996, p.66. 
50 TÜSĐAD, a.g.e., s.34. 



24 

hizmet üretmek adına üretim faktörlerini bir araya getirerek faaliyette bulunan, çeşitli 

fırsatları ve kaynakları kullanarak bunları kazanca çevirmeyi amaç edinen 

kişilerdir.51 Girişimci düşüncenin doğasında birden fazla bileşen yer almaktadır. Bu 

bileşenler, yenilikçilik-yaratıcılık, risk almaya karşı cesur bir tutum, öncü olma ve 

rekabetçi olmak şeklinde ifade edilmektedir.52  

 

Girişimci kişilerin özellikleri, işletmelerin başarılı veya başarısız olmasında büyük 

önem taşımaktadır. Zira girişimcilerin, uygulamaları ve kararları sonucunda mevcut 

kaynaklar kullanılarak ekonomik yapıya katkı sağlanmaktadır. Bu sebeple 

girişimcilerin ayırt edici bazı özellikleri taşıyor olması önem taşımaktadır. Bu 

özelliklere göre bir girişimcinin; elindeki kaynakları iyi kullanabilen, tehdit ve 

fırsatlara karşı duyarlı, gerektiğinde risk almasını becerebilen, liderlik vasfı yüksek, 

başkalarını ikna ve idare kabiliyeti olan, problemleri hızlı bir şekilde çözen, hedefine 

odaklanmış, başarma hırsı yüksek olan, rekabetten hoşlanan, yaratıcı ve yeniliklere 

karşı son derece açık hatta yeni ürün ve üretim teknikleri peşinde koşan bir kişilik 

sahibi olması gerekmektedir.53  

 

c. Giri şimcilik Kavramının Önemi ve KOB Đ’lere Etkisi  

 

Girişimcilik kavramının ekonomik gelişmeye katkısı büyüktür. Gelişmekte olan 

ülkelerde büyüme ve kalkınmanın, gelişmiş ülkelerde ise sürdürülebilir refah 

artışının sağlanması için girişimcilik önemlidir. Girişimcilerin yaratıcılık ve 

yenilikçilik ile ilgili çabaları sonucunda verimlilik artışları, ürün çeşitlili ği, dinamik 

ve dengeli bir ticari hayat ve istihdamı arttırıcı bir iş piyasası kendiliğinden ortaya 

çıkmaktadır. Girişimciliğin geliştirilmesi, ekonomik yapılara daha esnek ve rekabetçi 

bir karakter kazandırmaktadır.54   

                                                 
51 Abdullah Bozgeyik, Giri şimcilere Yol Haritası, Đstanbul,  Hayat Yayıncılık, 2005, s.37. 
52 Müftüoğlu, Ürper, Başar, a.g.e., s.6. 
53 Hasan Fehmi Kinay, Giri şimcilik, Kalkınma ve Rekabet Đlişkisi : Kütahya’da KOB Đ’lerin 

Giri şimcilik Profili , Ankara, TOBB Yayınları, Yayın No:2007-52, s.31. 
54 UNCTAD, Entrepreneurship And Economic Development : The Empretec Showcase, Genava, 

UNCTAD Publications, May 2004, p.3. 
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Girişimciliğin önemi siyasal ve sosyal faydaları da içermektedir. Öncelikle 

girişimcilerin rekabet edebildiği bir ortamın gerçekleştirilmesi için her türlü 

tekelcilikten arındırılmış bir iş piyasası gereklidir. Girişimcilerin serbestçe faaliyette 

bulunmalarına imkan sağlayacak ortamın tesis edilmesi için demokratik ve istikrarlı 

bir siyasi yapı şarttır. Aksi halde girişimcilerin kendine güvenleri ve risk alma 

cesaretleri aşınacaktır. Girişimcilik aynı zamanda sosyal faydalar yaratan bir 

kavramdır. Đşsizlik ve yoksulluk ile mücadele için en etkili araçlardan birisi olan 

girişimcilik, istihdam yaratılmasına ve toplumsal refahın artmasına yardımcı 

olmaktadır.  

 

Girişimciler heterojen bir gruptur ve farklı sosyal katmanlardan gelebilmektedirler.55 

Özellikle kadınların ekonomik hayat içinde daha fazla yer edinmeleri için 

girişimciliğin geliştirilmesi şarttır. Zira kadınların son yıllarda kendilerine yeni iş 

alanları, yönetim ve organizasyon uygulamaları yaratarak ekonomik hayatta daha 

çok yer bulmaları, girişimciliğin geliştirilmesi ile yakından ilgilidir.56  Örneğin 1970-

2000 aralığında genel girişimcilerin artışına bağlı olarak kadın girişimciliği de artmış 

ve OECD bölgesinde tüm girişimcilerin % 30’una yakını kadın girişimcilerden 

oluşmuştur.57 

 

Girişimcilik ile ilgili öne çıkan bir başka kavramda Girişimcilik Kültürüdür. 

Bireylerin girişimci vasıflara sahip olması ve iş ortamının girişimciliğe elverişli 

olmasının yanında, girişimcilik kültürünün varlığı da  girişimciliğin geliştirilmesi 

için hayati öneme sahiptir. Girişimcilik kültürünün oluşması farklı bileşenlerin bir 

araya gelmesi ile oluşur. Sosyolojik altyapının sağlam olması, eğitim sisteminin 

etkili bir şekilde girişimcilik fikrinin yaygınlaşmasına olanak sağlaması, siyasal ve 

ekonomik yapının girişimciliğe sıcak yaklaşması gibi unsurlar girişimcilik 

kültürünün oluşmasına imkan tanıyacaktır. Aynı zamanda girişimcilik kültürünün 

                                                 
55 European Commission, Gren Paper : Entrepreneurship in Europe, Brussels, 21.01.2003, p.5. 
56 OECD, Women’s Entrepreneurship : Issues and Policies, Đstanbul, OECD Publications, 3-5 June 

2004, p.9. 
57 OECD, Women Entrepreneurs in SME, Paris, OECD Publications, 2001, p.37. 
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desteklenerek girişimci bireylerin yetişmesine imkan sağlayan vizyonu geniş, eğitimi 

yeterli ve özgüveni yüksek bireylerin yetiştirilmesi gerekmektedir.58 

Tablo 5 :  Ücretli Çalışmak - Đşletme Kurmak  Tercihi 

Ülke Đstihdam Edilmek (%) Đşletme Kurmak (%) 

A.B.D. 29 67 

AB-15 50 45 

Kaynak : Flash Eurobarometer, Entrepreneurship : Results and Comments No : 134, 

November 2002, p.4. 

Yukarıdaki tabloda görüldüğü Avrupa Birliği ülkelerindeki insanların sadece % 45’i 

kendi işini kurmayı isterken Amerika’da bu oran % 67’dir. Bu tablonun da ortaya 

koyduğu gibi Avrupa Birliği ülkelerinde girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması 

ve girişimciliğin önünün açılması gerekmektedir. Bu amaçla Avrupa Birli ği ülkeleri 

Lizbon Stratejisi’ni geliştirmiş ve girişimciliğin arttırılmasına yönelik çalışmalar 

gerçekleştirmişlerdir.  

 

Girişimcilik ile KOBĐ’ler arasında karşılıklı bir ili şki vardır. Girişimciliğin 

gelişmesine imkan sağlayacak çalışma ortamı için, küçük ölçekli işletme zihniyetinin 

güçlenmesi önemlidir. KOBĐ’ler girişimciliğin en yalın ve somut temsilcileri olarak, 

ülke ekonomilerine yatırım-üretim-ihracat gibi konularda katkıda bulunurken aynı 

zamanda işsizlik sorununun çözümünde önemli bir araç olarak kullanılmaktadır.59 Bu 

şekilde toplumsal zenginleşmenin, ekonomik büyümenin, istihdam artışının ve 

mülkiyetin bölgeselleştirilerek geniş bir tabana yayılmasının yolu açılmaktadır.60 

 

                                                 
58 Bozgeyik, a.g.e., s.47. 
59 Beytullah Yılmaz, “Küçük ve Orta Büyüklükteki Đşletmelerin Toplumda Üstlendikleri Roller 

Bakımından Analizi”, Dış Ticaret Dergisi, DTM Yayını, Yıl:9, Sayı 30, Ocak 2004,  s.143.. 
60 Tahir Akgemci, KOB Đ’lerin Temel Sorunları ve Sağlanan Destekler, Ankara,  KOSGEB 

Yayınları, 2004, s.14. 
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Girişimcilik kavramının KOBĐ’ler ile örtüşmesi bölgesel girişimleri 

canlandırmaktadır. Sonuçta büyük ölçekli işletmeler genellikle pazarlama ve ulaşım 

gibi ticari avantajlardan faydalanmak için büyük şehirlerin etrafına yerleşirlerken, 

bölgesel girişimcilerin çabaları sonucu kurulan KOBĐ’ler, genellikle girişimcilerin 

yaşadıkları bölgelerde işletme hayatına başlamaktadırlar.61 Küçük işletmeciler, 

girişimci ruhlarının tetiklemesi ve bölgesel fırsatları iyi değerlendirebilmeleri 

sayesinde hem kent-kır ayrımını azaltmakta hem de bölgesel kalkınma ve istihdamın 

yolunu açmaktadırlar.62 Bu sebeple girişimciliğin KOBĐ anlayışından ayrı 

düşünülmesi imkansızdır. 

 

3. Yenilikçilik ve KOB Đ’ler 

 

a. Yenilikçilik Kavramının Tanımı 
 

Neo-klasik iktisadi düşüncenin hakim olduğu dönemlerde teknoloji, girişimcilik ve 

yenilikçilik ( Đnovasyon ) gibi kavramlara gerekli ilgi gösterilmemiş olmakla birlikte 

1980’li yıllarda yayılmaya başlayan Schumpeterci iktisadi düşünce, girişimciye ve 

girişimcilik kurumuna gösterdiği özel ilgi sayesinde yenilikçilik veya inovasyon 

kavramını, ekonomik gelişmenin temel unsuru olarak öne çıkartmış ve ilginin bu 

kavram üzerine toplanmasına yol açmıştır.63 

 

Đnovasyon kavramı ile ilgili olarak henüz uzlaşma sağlanmış bir ifade 

bulunmamaktadır. Đnovasyon kelimesi anlam olarak yeni ve farklı bir şeyler yapmak 

veya yeni yöntemler uygulamak anlamında kullanılmaktadır. Türkçe’de ise 

Yenilikçilik-Yenilenme yada Yaratıcılık gibi sözcükler, inovasyon kelimesini 

tanımlamak için kullanılmaktadır. Oysa yenilikçilik yada yaratıcılık gibi kavramlar, 

inovasyon kavramının çok bileşenli yapısını tam olarak karşılayamamaktadırlar.  

                                                 
61 Özdemir , Ersöz ,  Sarıoğlu, a.g.e., s.56. 
62 ILO, World Employment Report 2004-2005, a.g.e., p.221.  
63 Nevzat Güldiken,  “Türkiye’de Sanayi-Teknoloji-KOBĐ Politikalarına Eleştirel Bir Yaklaşım” , 

Çukurova Üniversitesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Dergisi , C.VII, Sayı 2, 2006, s.141. 
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Đnovasyon, bir mal veya hizmet ürünü üzerinde önemli ve değerli bir değişiklikten 

üretim sürecine, pazarlama faaliyetlerinden organizasyonel oluşuma, işgücünden dış 

ili şkilere kadar geniş bir sahada yapılan tüm gelişimleri ve yenilenmeleri iktisadi bir 

değer haline getirme çalışmalarını kapsamaktadır.64 Bu açıdan özellikle inovasyon 

sürecine ait olan yeni bir ürünün icadından mevcut ürünün geliştirilmesine, iş yapış 

usullerinden üretim tekniklerine kadar tüm faaliyetlerin kazanç sağlamak esası 

üzerine kurulduğu bilinmelidir.65  

 

b. Yenilikçilik Kavramının Önemi ve KOB Đ’lere Etkisi 

 

Đnovasyon kavramının değeri küçük işletmelerin faaliyetleri ile daha önemli hale 

gelmektedir. Rekabetin daha yoğun yaşanmaya başlandığı günümüz iş hayatında, 

varlığını sürdürmek adına çaba gösteren KOBĐ’ler için inovasyon, pazarda ve talepte 

yaşanan değişimleri ve yeni ihtiyaçları yakından takip ederek fırsatları 

değerlendirebileceği bir alanı işaret etmektedir.66 Verimliliğini ve karlılığını 

arttırmak amacında olan her işletme için önemli bir araç olan inovasyon, KOBĐ’lerin 

faaliyetleri ile bütünleşerek ekonomik anlamda değer yaratılmasına imkan 

tanımaktadır. KOBĐ’ler adına özellikle büyük ölçekli çalışan işletmelerin seri üretim 

sayesinde elde ettikleri maliyet avantajı ile baş etmek için inovasyon çok önemli bir 

araçtır. Bu yüzden KOBĐ’lerin inovasyon gerçekleştirerek daha fazla katma değer 

yaratmalarının önündeki finansal, bürokratik yada eğitim ve bilgi eksikliği gibi 

engeller ortadan kaldırılmalıdır. 

 

Bir işletmenin veya ülkenin teknolojik anlamda gelişimini gösteren unsurlardan bir 

diğeri de Patent kavramıdır. Đnovasyon faaliyetleri sonucunda ortaya çıkarılan 

yeniliklerin, ticari bir değere dönüştürülerek gelir arttırıcı bir unsur haline gelme 

sürecini yansıtan patent, özellikle KOBĐ’ler gibi sermayesi düşük miktarlarda 

seyreden işletmeler için önemli bir gelir kaynağı olabilmektedir. Ancak KOBĐ’ler, 

                                                 
64 OECD, Oslo Manual, 3rd. Edition, Paris, OECD Publication, 2005, p.46.  
65 OECD, SME and Entrepreneurship Outlook 2005, a.g.e., p.34. 
66 OECD, Science, Technology and Industry Outlook 2001, a.g.e., p.51. 
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yeterli inovasyon çalışmalarında bulunamamaları, kaliteli ve orijinal mal 

üretememeleri, patent başvuruları konusunda yetersiz kalmaları gibi sebeplerle patent 

konusuna yeterince ilgi göstermemektedirler.67 Ülkelerin ekonomik gelişmişlik 

düzeyleri ile patent başvuruları arasında yakın bir ilişki vardır. Nitekim Avrupa 

Birli ği’nde her 1 milyon kişiye 137 patent başvurusu düşerken, bu sayı Amerika için 

143 ve Japonya için 174 olarak belirmektedir.68  

Tablo  6 : Doğrudan Patent Başvuruları 

ÜLKELER YERL Đ PATENT 

BAŞVURULARI 

YABANCI PATENT 

BAŞVURULARI 

A.B.D. 202,776 149,661 

Đngiltere 3,535 307 

Güney Kore  121,942 14,218 

Rusya 

Federasyonu 

23,588 2,250 

Avrupa Patent 

Ofisi 

33,410 27,355 

Japonya 359,382 22,210 

Kaynak : WIPO Patent Report Statistics on Worldwide Patent Activitiy , 

(Çevrimiçi):http://www.wipo.int/ipstats/en/Statistics/patents/patent_report_2007.html, 

18.02.2008. 

C. KOBĐ’LER ĐN EKONOM Đ ĐÇĐNDEKĐ YERĐ VE ÖNEMĐ 

 

KOBĐ’lerin ekonomiye olan katkıları genellikle istihdam sağlamak, yeniliklere uyum 

sağlamak, girişimciliği teşvik etmek, ihracatı arttırmak, büyük işletmelerin ara mal 

                                                 
67 Commission of the European Communities, Enhancing the Patent System in Europe, Brussels, 

03.04.2007, p.13 
68  A.e., p.2. 
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tedarikçisi olmak şeklinde gerçekleşmektedir.69 KOBĐ’ler birçok ülkede mevcut 

işletmelerin yaklaşık %90’ından fazlasının KOBĐ’lerden oluştuğu, GSMH’nın %30-

70’inin, istihdamın %40-80’inin, yatırımların %30-60’ının KOBĐ’ler sayesinde 

sağlandığı görülmektedir.70 Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi gelişmiş veya  gelişen 

ülkelerde ekonomik faaliyetini sürdüren imalat sanayisi KOBĐ’lerinin tamamına 

yakını 10 kişiden daha az çalışanın istihdam edildiği ve ekonomiye sınırlı katkı 

yapabilen mikro nitelikli işletmelerden oluşmaktadır.  

Tablo 7 : Đmalat Đşletmelerinin Çalışan Sayısına Göre Büyüklüğü 2002 (%) 

ÜLKE 1-10 ĐŞÇĐ 10-49 ĐŞÇĐ 50-249 ĐŞÇĐ 250 + ĐŞÇĐ 

Almanya 62,1 27,3 8,4 2,2 

Fransa 81,6 14,0 3,4 0,9 

Đtalya 83,4 14,4 1,9 0,3 

Đngiltere 71,7 21,0 5,9 1,5 

Đrlanda 39,0 42,0 15,2 3,8 

Japonya 50,9 39,2 8,5 1,4 

Kore 88,6 8,3 2,9 0,2 

Slovakya 44,2 32,7 17,2 6,0 

Finlandiya  84,0 11,4 3,6 1,0 

Macaristan 87,2 9,4 2,7 0,8 

Kaynak : OECD, SME and Entrepreneurship Outlook 2005, Paris, OECD Publications, 

2005, p.389. 

1. Gelişmekte Olan Ülke Ekonomilerinde KOBĐ’lerin Yeri 

Ekonomik ve sosyal gelişimini henüz sonlandıramayan gelişmekte olan ülkelerin, 

kalkınma politikalarında KOBĐ’ler önemli bir yer tutmaktadırlar. Gelişmiş ülkelerin 

                                                 
69 ATO, a.g.e. s.38. 
70 Özdemir, Ersöz, Sarıoğlu, a.g.e., s.144. 
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seviyelerine erişmek isteyen gelişmekte olan ülkeler, yoksulluğun ve ekonomik 

dengesizliğin giderilmesi, serbest piyasa ekonomisinin ve demokrasinin tesisi ve 

toplumsal refahın yaygınlık kazanması için KOBĐ’lerin merkezinde bulunduğu 

politikaları hayata geçirmelidirler.71 Özellikle mevcut kapalı sınıf sistemi ve ataerkil 

yapıya ilaveten ekonomik riskler ve sosyal yapı sebebi ile gelişen ülkelerde 

gerçekleştirilemeyen istikrarlı ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın 

yerleştirilebilmesi için girişimcilik ruhunun canlandırılması ve KOBĐ’lerin 

yaygınlaştırılması hayati bir önem taşımaktadır.72 

Tablo 8 : Bazı Gelişmekte Olan Ülke Ekonomilerinde KOBĐ’lerin  Yeri 

ÜLKE Tüm 

Đşletmeler 

Đçindeki 

Yeri (%) 

Toplam 

Đstihdam 

Đçindeki 

Yeri (%) 

Toplam 

Yatırım 

Đçindeki 

Yeri (%) 

Katma 

Değer 

Đçindeki 

Yeri %  

Đhracat 

Đçindeki 

Yeri (%) 

Toplam 

Krediler 

Đçindeki 

Yeri (%) 

G. Kore 97,8 61,9 35,7 34,5 20,2 46,8 

Hindistan 98,6 63,2 27,8 50,0 40,0 15,3 

Tayland 98,0 64,0 Bilgi Yok 47,0 50,0 Bilgi Yok 

Singapur 97,0 44,0 27,0 43,0 10,0 27,0 

Kaynak: Metin Kamil Ercan, “KOBĐ BORSALARI”, (Çevrimiçi)   

http//www.w3.gazi.edu.tr/mkercan/kobiborsalari.pdf, 18.02.2008, s.7. 

Tabloda görüldüğü gibi küçük ve orta ölçekli işletmelerin, gelişmekte olan ülkeler 

adına taşıdığı önem büyüktür. Đşletmelerin tamamına yakını KOBĐ niteliğindedir. 

Ayrıca toplam istihdamın yarısından fazlası genellikle KOBĐ’ler tarafından istihdam 

edilmektedir. Ancak KOBĐ’lerin ekonomiye olan bu katkılarına rağmen, toplam 

yatırımlar arasındaki payları ve kullanılan toplam krediler arasındaki payları yetersiz 

bir görünüm sergilemektedir. Yine yarattıkları katma değer ve ihracat içindeki 

                                                 
71 UNĐDO, Corporate Social Responsibility : Implications for Small and Medium Enterprises in 

Developing Country, Vienna, UNĐDA Publication, 2002, p.2.  
72 Eyuboğlu, a.g.e., s.16. 
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paylarına bakıldığında bu işletmelerin gelişmekte olan ülkelerde, tüm işletmeler 

arasında kapladıkları geniş alana oranla yetersiz ve verimsiz faaliyetlerde 

bulundukları görülmektedir. 

 

2. Gelişmiş Ülke Ekonomilerinde KOBĐ’lerin Yeri  

 

Sanayi Devrimi’ni takip eden yıllarda büyük ölçekli işletmelerin kitlesel üretimleri 

ile gelişme kaydeden birçok ülke 1970’li yıllardan itibaren bu politikalarından 

vazgeçmeye başlamış ve daha dengeli ve sağlıklı ekonomiler kurabilmek için 

KOBĐ’lerin dinamizminden yararlanma yolunu seçmişlerdir. Yeni ürün ve 

teknolojiler geliştirebilen KOBĐ’ler, gerek büyük ölçekli işletmelerin gelişimine 

gerekse yeni iş sahaları ortaya çıkararak ekonomiye katkı yapmaktadırlar. Avrupa 

Birli ği ülkelerinde KOBĐ’lerin payları % 98,8 oranında belirmişken, toplam 

istihdamın % 66’sını ve yaratılan katma değerin % 57’sini KOBĐ’ler 

gerçekleştirmektedirler.73   

Tablo 9 : Bazı Gelişmiş Ülke Ekonomilerinde KOBĐ’lerin Yeri 

Ülke Adı Tüm 

Đşletmeler 

Đçindeki 

Yeri (%)    

Toplam 

Đstihdam 

Đçindeki 

Yeri (%) 

Toplam 

Yatırım 

Đçindeki 

Yeri (%) 

Katma 

değer 

Đçindeki 

Yeri (%) 

Toplam 

Đhracat 

Đçindeki 

Yeri (%) 

Toplam 

Krediler 

Đçindeki 

Yeri (%) 

A.B.D. 97,2 50,4 38,0 36,2 32,0 42,7 

Đngiltere 96,0 36,0 29,5 25,1 22,2 27,2 

Almanya 99,8 64,0 44,0 49,0 31,1 35,0 

Fransa 99,9 49,4 45,0 54,0 23,0 48,0 

Japonya 99,4 81,4 40,0 52,0 38,0 50,0 

Kaynak : OECD, SME and Entrepreneurship Outlook 2005, Paris, OECD Publications, 

2005, s.221 

                                                 
73 OECD, SME and Entrepreneurship Outlook 2005, a.g.e., p.370. 
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Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi Avrupa Birliği’ne üye olan 25 ülkede 1 işçiden 9 

işçiye kadar çalışanın istihdam edildiği mikro ölçekli işletmeler ekonomik yapıda 

öne çıkmaktadır. Nitekim Avrupa Birliği’ndeki KOBĐ’lerin ortalama istihdam 

ettikleri işçi sayısı 6 kişi iken aynı ortalama Japonya için 10 A.B.D. için 19 kişidir.74 

Bununla birlikte 250 ve daha fazla işçinin istihdam edildiği büyük ölçekli 

işletmelerin toplam işletmeler arasında oldukça küçük bir yere sahip olmalarına 

karşın yaratılan katma değer, elde edilen yıllık ciro ve gerçekleştirilen istihdam 

açısından KOBĐ’lere kıyasla çok daha verimli oldukları görülmektedir.  

Tablo 10 :  AB-25’de Ölçeklerine Göre Đşletmelerin Ekonomik Performansı 

EKONOM ĐK 

GÖSTERGELER 

1-9 (Mikro) 

( % ) 

10-49 

(Küçük) 

( % ) 

50-249 

(Orta) 

( % ) 

250 + 

(Büyük) 

( % ) 

Đşletme Sayısının 

Dağılımı   

91,5 7,3 1,1 0,2 

Đstihdamın 

Dağılımı  

29,8 20,8 16,5 32,9 

Katma Değerin 

Dağılımı   

20,5 19,1 17,8 42,7 

Yıllık Cironun 

Dağılımı  

19,4 19,3 19,2 41,9 

Kaynak : Eurostat, Structural Business Statistics Size Class, 2003 

 

Avrupa Birliği’nde KOBĐ’lere yönelik politikaların temeli, Küçük Đşletmeler Yılı 

olarak kabul edilen 1983 tarihindeki Eylem Planı ile atılmıştır. 1992 tarihinde 

imzalanan Maastricht Anlaşması ise Avrupa Birliği KOBĐ politikasının yasal 

dayanağı olmuştur. 2000 yılında kabul edilen Lizbon Stratejisi Avrupa Birliği’nin 10 

yıl sonrasına uzanmış olarak hazırladığı bir gelecek projeksiyonu olması itibari ile 

                                                 
74 European Commision, Observatory of European SMEs 2002, Brussels, 2002, p.5. 
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KOBĐ’lere dair önemli bir içeriğe sahiptir.75 Strateji çerçevesinde, girişimciliğin 

önünün açıldığı, bilginin öne çıktığı, araştırma-geliştirme ve eğitim faaliyetlerinin 

arttırıldığı, daha rekabetçi ve yenilikçi bir ekonomi yaratılmasına yönelik çalışmalar 

ortaya konarak 2010 yılına kadar birliğin en güçlü, en rekabetçi, dinamik ve bilgiye 

dayalı bir hale getirilmesi amaçlanmış ve bu hedeflere erişmek için KOBĐ’ler temel 

unsur olarak kabul edilmişlerdir.76 

 

19-20 Temmuz 2000 tarihleri arasındaki Feira Zirvesi sonrasında kabul edilen Küçük 

Đşletmeler Đçin Avrupa Şartı adeta Avrupa KOBĐ politikalarının anayasası olma 

özelliğine sahip bir belgedir. Bu belgede verilmek istenen mesaj “Önce Küçük 

Düşün” cümlesi ile vücut bulmuş ve girişimciliğin geliştirilmesi için eğitim 

sisteminin yenilenmesi, işletme kurmaya yönelik bürokratik işlemlerin hızlı ve ucuz 

olması, vergi ve finans kolaylıkları sağlanması, teknolojik kapasitenin arttırılması, 

girişimcilik kültürünün birliğe aday ve üye ülkelerde yaygınlaştırılması gibi 10 temel 

başlığın gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. 

 

Avrupa Birliği’nde KOBĐ’leri etkileyen diğer çalışma ise Çerçeve Programları’dır. 

1984 yılında uygulanmaya başlanan Çerçeve Programları, Avrupa bölgesinin 

bilimsel araştırma niteliğini ve teknolojik kapasitesini arttırmaya yönelik çabaları 

finansal açıdan destekleyen bir oluşumdur. Bu çerçeve programlarından Lizbon 

Stratejisi’nin uzantısı olan 6. Çerçeve Programı 2002 tarihinde kabul edilmiştir. 6. 

Çerçeve Programı ile Avrupa Birliği’ne üye ve aday ülkelerde teknolojik gelişmenin 

ve araştırma sahalarının desteklendiği, inovasyon faaliyetlerinin güçlendirildiği bir 

ortam hedeflenmiştir.77 1 Ocak 2005 yılında KOBĐ’lere yönelik uygulamaların daha 

etkin olarak işlemesi için Avrupa Birliği Komisyonu ortak bir KOBĐ tanımında 

bulunmuştur. Ayrıca Lizbon Stratejisi’nde hedeflenen noktalara erişilememesinin 

ardından 2007-2013 yıllarını kapsayacak 7. Çerçeve Programı hazırlanmıştır.  

                                                 
75 European Economic and Social Committee, Towards A More Dynamic Approach To 

Implementing The Lisbon Strategy, Luxembourg, 2004, p.20. 
76 European Commision, Observatory of European SMEs 2003 : Competence Development in 

SMEs, Brussels, 2003, p.17. 
77 European Commission, The Six Framework Programme in Brief, Brussels, 2002, p.1.  
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II. TÜRK ĐYE’DE KOB Đ KAVRAMI 
 

A. TÜRK ĐYE’DE KOB Đ’LER VE TEMEL SORUNLARI 
 

1.  Türkiye’de KOBĐ Kavramının Tanımı 
 

Türkiye’de küçük işletmeciliğin tarihi çok eskilere kadar götürülebilmektedir. 13. 

yüzyılda Osmanlı döneminde var olan ve esnafın mesleki eğitimi, kalite ve sosyal 

güvenlik gibi niteliklerinin düzenleyen Ahilik sisteminden günümüzün kooperatif 

birliklerine benzeyen Lonca sistemi’ne kadar birçok organizasyon küçük 

işletmeciliğin temeli olarak kabul edilebilmektedir.78 

 

Türk ekonomi sisteminde Küçük ve Orta Ölçekli işletme ibaresi birçok yerde 

kullanılmak ile birlikte, bu kavramın tanımı ilk kez Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi 

Geliştirme ve Destekleme Đdaresi Başkanlığı ( KOSGEB ) kuruluş kanununda yer 

almıştır. KOSGEB, KOBĐ’lerin desteklenmesi ve rekabetçi yapılarının geliştirilmesi 

amacı ile 12.04.1990 tarihinde 3624 Sayılı kanun ile kurulmuştur. KOSGEB’in 

kuruluş kanununda yer alan KOBĐ tanımında ; 1-50 arası işçi çalıştıran sanayi 

işletmeleri küçük işletmeleri, 51-150 arası işçi çalıştıran sanayi işletmeleri orta 

ölçekli işletmeleri işaret etmektedir.79 Ancak bu yönetmelikte yer alan tanım 2006 

yılında uygulamaya konulan yönetmelik itibariyle değişmiştir. 

 

Türkiye’de KOBĐ’ler ile ilgili faaliyet gösteren birçok kurum ve kuruluş, 

çalışmalarını düzenleyebilmek adına küçük ve orta ölçekli işletmeleri, farklı esasları 

göz önünde tutarak ve kendi uzmanlık alanlarının gerektirdiği kriterleri temel alarak 

değişik şekillerde tanımlamaktadır. Nitekim uzun yıllar boyunca KOBĐ’ler ile ilgili 

faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar arasında yer alan KOSGEB, Halk Bankası, 

Türkiye Đhracat Kredi Bankası, Türkiye Đstatistik Kurumu, Dış Ticaret Müsteşarlığı, 

Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine Müsteşarlığı gibi kurum ve kuruluşlar amaçlarına 

                                                 
78 KOSGEB, KOB Đ Ekonomisi (Tarihi Gelişimi) , Ankara, KOSGEB Yayınları, 2003, s.3. 
79 12.04.1990 tarihli ve 3624 Sayılı Kanun 
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hitap edecek biçimde nitel ve nicel açıdan farklı unsurları gözeterek değişik KOBĐ 

tanımları yapmışlardır. Ancak farklı kriterlere dayanan KOBĐ tanımları, işletmelere 

yönelik geniş çaplı verilerin standart bir yapıya kavuşturulmasına ve uygulanacak 

politikaların verimli ve başarılı olmasına engel teşkil etmiştir.80 

 

KOBĐ’ler ile ilgili birçok kurum ve kuruluşun farklı KOBĐ tanımı kullanmasından 

dolayı yaşanan karmaşanın giderilmesi ve resmi bir tanımın getirilmesi amacı ile 

yeni bir yönetmelik çıkarılarak 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın Teşkilat 

ve Görevleri Hakkında Kanun’a bir ek yapılmıştır. 19.10.2005 tarihinde Bakanlar 

Kurulu’nca kabul edilen “Küçük ve Orta Büyüklükteki Đşletmelerin Tanımı, 

Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik”, 18.11.2005 Tarih ve 25997 

Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin uygulanması 

için 6 aylık bir süre geçiş dönemi olarak kabul edilmiş ve uygulanmaya başlaması 

için 19.04.2006 tarihi uygun görülmüştür. Hazırlanmış olan bu yönetmelik, Avrupa 

Birli ği uyum süreci içinde değerlendirilmiş ve 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren 

Avrupa Birliği ülkeleri içinde uygulanması kabul edilen yeni KOBĐ tanımı ile 

uyumlu hale getirilmiştir. 

 

2006 yılında yürürlüğe giren bu yönetmelik kamu kurum ve kuruluşlarını bağlayıcı 

özelliktedir. Bu sebeple özel sektöre yönelik bir zorunluluk yoktur. Ayrıca hazırlanan 

bu yönetmelikte KOBĐ’lere yönelik faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların kriterlere 

uyum konusunda zorlanmamaları için, tanım ile ilgili geçerli olan ölçütler ile ilgili 

esneklik hakları saklı tutulmuştur. KOBĐ’leri destekleyen kurum ve kuruluşlar, 

yönetmelikte belirtilmiş olan sınırları aşmamak koşulu ile, dahil oldukları sektörlere 

göre büyüklüklerini belirleme haklarına sahiptirler. 

 

25997 Sayılı Yönetmelik, KOBĐ’leri 3’e ayırarak tanımlama yoluna gitmektedir. 

Mikro Đşletme, Küçük Đşletme ve Orta Büyüklükteki işletmelerin tanımı, istihdam ve 

bilanço değeri kriterleri gözetilerek yapılmıştır. Bu yönetmelikteki tanımlara göre ; 

 

                                                 
80 Özdemir, Ersöz, Sarıoğlu, a.g.e., s.35. 
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Mikro Đşletmeler ; çalışan sayısı 10’dan az ve yıllık net satış hasılatı yada mali 

bilançosu 1 Milyon YTL’yi aşmayan çok küçük ölçekli işletmelerdir. 

Küçük Đşletmeler ; çalışan sayısı 50’den az ve yıllık net satış hasılatı yada mali 

bilançosu 5 Milyon YTL’yi aşmayan işletmelerdir. 

Orta Büyüklükteki Đşletmeler ise çalışan sayısı 250’den az ve yıllık net satış hasılatı 

yada mali bilançosu 25 Milyon YTL’yi aşmayan işletmelerdir. 

 

Yönetmelikte yapılmış olan tanımların yeterince açık olmaması sebebi ile yönetmelik 

bazı ifadeleri tanımlama gereği görmüştür. Yönetmelikte yer alan 4. maddenin 

belirttiği tanımlamalara göre ; işletme, yasal statüsü ne olursa olsun, bir veya birden 

çok gerçek veya tüzel kişiye ait olup, bir ekonomik faaliyette bulunan birimleri, mali 

bilanço, bir işletmenin belirli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların 

sağlandığı kaynakları gösteren mali tabloyu, net satış hasılatı ise bir işletmenin brüt 

satışlarından satış iskontoları ve iadeleri ile diğer indirimlerin düşürülmesi sonucu 

bulunan tutarı ifade etmektedir. 

 

Yönetmelik, KOBĐ’leri çalışan sayılarının veya mali bilançolarının da incelenmesine 

yönelik olarak, başka işletmeler ile olan ilişkilerini göz önünde tutarak ve özellikle 

Avrupa Komisyonu tavsiyesine uygun bir biçimde işletmeleri bağımsız, ortak ve 

bağlı olmak üzere 3’e ayırmıştır. Bu tanımlamalara göre ; 

 

Bağımsız Đşletme : Gerçek veya tüzel kişilerin sahip olduğu ve bu yönetmeliğe göre ortak 

veya bağlı işletme sayılmayan bir işletme ; 

a) Başka bir işletmenin % 25 veya daha fazlasına sahip değilse, 

b) Herhangi bir tüzel kişi veya kamu kurum ve kuruluşu veya birkaç bağlı işletme tek başına 

veya müştereken bu işletmenin % 25 veya daha fazla hissesine sahip değilse, 

c) Konsolide edilmiş hesaplar düzenlemiyorsa ve konsolide hesaplar düzenleyen başka bir 

işletmenin hesaplarında yer almıyorsa ve bu nedenle bağlı bir işletme değilse, bağımsız 

işletme kabul edilir. 

 

Ortak Đşletme : Bir işletmenin tek başına veya bağlı işletmeleriyle birlikte hakim etki 

yaratmayacak şekilde, başka bir işletmenin oy hakları veya sermayesinin %25'inden 
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fazlasına ve %50'sinden azına sahip olması, yahut kendisinin oy hakları veya sermayesinin 

%25'inden fazlasına ve %50'sinden azına başka bir işletmenin hakim etki yaratmayacak 

şekilde sahip olması durumunda bunlar ortak işletme sayılır. Sermaye ve oy hakları payından 

yüksek olan esas alınır. 

Birinci fıkrada belirtilen % 25 oranı; 

a)  Kamu yatırım şirketleri, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ve bir işletmedeki toplam 

yatırımları 2 milyon YTL'yi aşmamak şartıyla kendi fonlarını borsaya kote edilmemiş 

işletmelere yatıran ve düzenli olarak risk sermayesi yatırımlarında bulunan gerçek kişiler 

veya kişi grupları, 

b) Üniversiteler, üniversitelerin kurduğu vakıflar ve kâr amacı gütmeyen araştırma 

merkezleri,    

c) Bölgesel kalkınma fonları da dahil kurumsal yatırımcılar, 

d) Yıllık bütçesi 18 milyon YTL'den az olan veya nüfusu 5 binden az olan yerlerdeki; belde 

belediyeleri dahil belediyeler ve köy tüzel kişilikleri, tarafından aşılsa bile bu işletme bağlı 

işletme ilişkilerine sahip olmaması şartıyla bağımsız işletme sayılır. 

 

Bağlı Đşletme : Bir işletme ; 

a) Başka bir işletmenin sermaye veya oy haklarının çoğunluğuna sahip olma, 

b) Başka bir işletmenin yönetim, yürütme veya denetim kurulu üyelerinin çoğunluğunu 

atama veya azletme yetkisine sahip olma, 

c) Başka bir işletmenin hissedarı veya ortağı olup, bu işletmenin diğer hissedarları veya 

ortaklarıyla yaptığı anlaşma ile bunların oy haklarının çoğunluğunu tek başına kontrol etme 

hakkına sahip olma şartlarından en az birini taşıması halinde bağlı işletme sayılır. 

9 uncu maddenin ikinci fıkrasında sayılan yatırımcıların ; hissedarlık hakları saklı kalmak 

kaydıyla, söz konusu şirketlerin yönetiminde doğrudan veya dolaylı olarak yer almaması 

halinde hiçbir hakim etkinin olmadığı kabul edilir ve bu işletmeler bağımsız işletme sayılır. 

Ancak söz konusu yatırımcıların bir veya birden fazla işletme ile bağlı işletme ilişkilerinden 

herhangi birine sahip olması durumunda bunlar bağlı işletme sayılır. 

Müşterek hareket eden gerçek kişi veya grupları yoluyla bağlı işletme ilişkilerinden bir veya 

birkaçına sahip olan işletmeler, faaliyetlerinin bir kısmını veya tamamını aynı piyasa veya 

yakın piyasalarda gerçekleştiriliyorsa bağlı işletme sayılırlar. 81 

 

                                                 
81 Resmi Gazete 18.11.2005 / 25997 
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2. Türkiye’de KOB Đ’lerin Temel Sorunları 

 

a. Finansal Yetersizlikler  

 

Genel olarak KOBĐ’ler finansal sıkıntılar yaşayan işletmelerdir. Kısıtlı pazar 

güçlerinin olması, yönetim konusunda profesyonellere başvurmayı tercih etmemeleri, 

yetersiz sermaye yapıları, ekonomik durumlarını net olarak yansıtmayan kayıt 

sistemleri gibi hususlar, KOBĐ’lerin finans kurumlarının gözünde riskli işletmeler 

olarak tanımlanmalarına sebep olur.82 Ülkemizde de KOBĐ’ler yeterli oranda finans 

araçlarından faydalanamamaktadırlar. Bu durumun sebepleri temel sebepleri arasında 

uygulanan başarısız ekonomi politikaları, yeterince şeffaf olmayan ticari kayıtlar, 

yüksek oranlı kayıt dışılık, yaşanan ekonomik krizler, kamu borçlanmaları, yüksek 

faiz ve enflasyon gibi olumsuz gelişmeler vardır.83  

 

Finans kurumları, bu olumsuz koşullarda KOBĐ’ler yerine büyük ölçekli işletmelere 

destek vermeyi tercih etmekte veya KOBĐ’lerin kredi faizlerini yüksek tutmaktadır.  

Bu durum sonucunda KOBĐ’ler, dış finans kaynaklarını kullanamamakta ve iç 

kaynaklara yönelerek geleneksel finans yöntemlerini seçmektedirler. Özellikle 

ülkemizin istikrarsız ekonomik seyri ve sık aralıklar ile yaşanan siyasi ve ekonomik 

krizlerin etkisi ile yükselen faiz oranları ve enflasyon, gerek KOBĐ’ler gerekse tüm 

yatırımcılar için oldukça olumsuz bir iş ortamı yaratmaktadır. Bu duruma bağlı 

olarak KOBĐ’lerin finans sıkıntıları artış göstermektedir.  

 

Ülkemizde KOBĐ’lerin finansal olarak desteklenmesi için birçok kurum ve kuruluş 

faaliyet göstermektedir. Bunlardan en eskisi esnaf ve küçük işletmeleri desteklemek 

için kurulmuş olan Halk Bankası’dır. Halk Bankası, KOBĐ’lerin üretimini ve 

yatırımını geliştirmeye, üretim esnasında çağdaş ve kaliteli üretim teknolojilerini 

kullandırmaya, bilgi ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çabalarda 

                                                 
82 OECD, SME and Entrepreneurship Outlook 2005, a.g.e., p.63. 
83 Glenda Napier, Sylvia Schwaag Serger, Emily Wise Hansson, Strengthening Innovation and 

Technology Policies for SME Development in Turkey, Sweden, IKED Publications, 2004, p.67. 
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bulunmakta ve bu sebeple KOBĐ’lere finansal destek ve krediler vermektedir.84 Yine 

KOSGEB ülkemizdeki KOBĐ’lere danışmanlık, eğitim, finans gibi konularda destek 

vererek gelişmelerine katkıda bulunmaktadır. 

 

b. Teknik Bilgi ve Teknolojik Yetersizlikler 

 

Türkiye’deki KOBĐ’ler geleneksel üretim tarzına ve yurt içi satışlara 

odaklanmışlardır.. Oysa Gümrük Birliği’nin sonucunda rekabet çok daha sert bir hale 

dönüşmüş ve Türk KOBĐ’leri, verimsiz eski tip üretim tarzlarını izleyerek bu 

rekabette geri kalmışlardır. Ayrıca gelişen teknolojiye uyum sağlayamayan  küçük 

işletmeler, geleneksel olmayan modern üretim, yönetim ve pazarlama yöntemlerine 

başvurmadıkları için ekonomiye gereken katkılarda bulunamamaktadırlar.85 

Ülkemizdeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin teknolojik gelişmelere yeterince 

uyum gösterememelerinin temel sebepleri finans kaynaklarına erişmekte yaşadıkları 

sıkıntılar, KOBĐ sahiplerinin yeterli eğitim ve öğretim seviyesine sahip olamaması ve 

nitelikli personel istihdamında yaşadıkları sorunlardan ileri gelmektedir. 

 

c. Rekabet Konusundaki Yetersizlikler 

 

Türkiye’de faaliyet gösteren KOBĐ’ler, birçok konuda gelişmiş ülke işletmelerinin 

karşısında yetersiz kalmaktadırlar. Teknoloji ve finans yetersizliklerinin yanı sıra 

ürün ve üretimde yaşanan yetersizlikler, ihracat ve pazarlamada yaşanan bilgi ve 

kalite temelli yetersizlikler, uzmanlaşmış kalifiye personel edinme konusundaki 

yetersizlikler bir araya gelince, KOBĐ’lerin rekabet kapasiteleri düşmekte ve 

ekonomiye sağlamları gereken katma değer düşük kalmaktadır. 

 

Ülkemizdeki KOBĐ’lerin gelişmesi ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlamaları için 

özellikle ihracatta başarılı olmaları gerekmektedir. Bu şekilde büyük katma değer 

yaratabilme şansına sahip olacaklardır. Ancak ülkemizde KOBĐ sayısı 1,8 milyon 

                                                 
84 TOBB , KOSGEB, KOB Đ Rehberi, Ankara, TOBB Yayınları, Yayın No: 359-PM : 2, 2002, s.150. 
85 DPT, KOB Đ Stratejisi ve Eylem Planı, a.g.e.,  s.36.  
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civarında olmasına rağmen bunlardan sadece 38.000 tanesi ihracat yapmaktadır. Bu 

durum özellikle 1980’lerden sonra geçilen ihracata dayalı büyüme politikalarının 

henüz KOBĐ’ler tarafından içselleştirilememiş olmasından ve ihracata karşı 

çekinceler duyulmasından kaynaklanmaktadır.86 Nitekim ülkemizdeki KOBĐ’lerin % 

80’i ihracat yapmadıkları gibi satışlarını sadece bulundukları şehirde 

gerçekleştirmektedirler.87 Ülkemizdeki KOBĐ’lerin dış pazarla açılmak konusunda 

bu kadar yetersiz olmaları birçok sebebe dayanmaktadır. Pazarlara erişimde 

yaşadıkları zorluklar yanında gerekli mevzuatlara ve altyapıya hakim olamamaları ve 

bu faaliyetleri gerçekleştirecek eğitim ve donanımın KOBĐ sahiplerinde olmaması 

önemli bir sebeptir. Ülkemizdeki KOBĐ’lerin sadece % 21’i tamamen profesyonel 

yöneticiler ile idare edilirken % 71’i doğrudan işletme sahibince yönetilmekte ve 

yine işletme sahiplerinin % 42,89’u ilk okul mezunu iken sadece % 29,39’u lise 

mezunudur.88 

 

Türkiye’deki KOBĐ’lerin rekabette başarısız olmalarının diğer sebebi de Araştırma 

ve Geliştirme faaliyetlerine yeterince yer vermemeleridir. AR-GE çalışmaları 

sonucunda elde edilecek verimlilik artışlarından faydalanma imkanı bulamayan 

KOBĐ’ler, ürün ve üretim tekniklerinde rakiplerine göre zayıf kalabilmektedirler. 

Ülkemizde GSYĐH’dan AR-GE için ayrılan pay birçok ülkeye oranla düşük 

seviyelerde seyretmektedir. TÜK’in verilerine göre 2005 yılında 3,835 milyar YTL 

ile GSYĐH’nın binde 0,79’u olan AR-GE harcaması 2006 yılında 4,400 milyar YTL 

ile binde 0,76’lık alan kaplamaktadır. Oysa bu oran Avrupa Birliği ülkelerinde 

yaklaşık olarak % 2, Amerika’da % 2,70 ve Japonya’da % 3,20 şeklinde 

gerçekleşmektedir. 

 

Rekabette önde olmak için gereken en önemli unsurlardan birisi inovasyon 

gerçekleştirebilmektedir. Đnovasyon kavramı Türk KOBĐ’lerinin varlığını sürdürme 

ve gelişmeleri için kilit bir kavram olarak görülmektedir. Türkiye’de birçok KOBĐ 

                                                 
86 DPT, Bilgi Toplumu Stratejisi , Ankara, DPT Yayınları, 2001, s.25. 
87 DPT, Bilgi Toplumu Stratejisi , a.g..e., s.19. 
88 KOSGEB, Saha Araştırma Raporu, Ankara, KOSGEB Yayınları, Aralık 2004, s.13-14. 
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taklitçilik ile üretim yapmaktadır. Oysa inovasyon çabalarında bulunup marka 

yaratmak özellikle dış piyasalara açılmak adına önem taşımaktadır.89 Özellikle 

rekabetin arttığı ve sınırların kalktığı ekonomik düzen içinde çokuluslu işletmeler ile 

mücadele etmek zorunda kalan Türk KOBĐ’lerinin en önemli mücadele aracı yaratıcı 

ve yenilikçi faaliyetlere yönelik çalışmalardan geçmektedir. 

 

Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi ülkemizde yenilik faaliyetlerini yakından takip 

eden ve uygulayan işletmelerin önemli kısmı 250 işçiden fazla çalışan istihdam eden 

büyük ölçekli işletmelerdir. Bununla birlikte işletmelerin ölçeği azaldıkça teknolojik 

yenilikçilik çalışmalarında azalmalar yaşanmaktadır. 

Tablo 11 : Đşletme Ölçeği - Teknolojik Yenilikleri Uygulama Oranı 

ĐŞLETME ÖLÇE ĞĐ TEKNOLOJ ĐK YEN ĐLĐKLER Đ 

UYGULAYAN ĐŞLETME ORANI 

( % ) 

10-49 Đşçi Çalıştıran 29,7 

50-249 Đşçi Çalıştıran 37,2 

250 + Đşçi Çalıştıran 43,5 

Kaynak :  TÜĐK, 2004-2006 Yenilik Araştırması, 2006. 

 

B. KOBĐ’LER ĐN TÜRK ĐYE EKONOM ĐSĐNDEKĐ YERĐ 

 

KOBĐ’ler, birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de istihdamı, üretimi ve ihracatı 

arttırıcı özellikleri sebebi ile ekonominin temel taşları konumundadır. Yeni istihdam 

imkanlarını yaratılması, sanayiye vasıflı eleman sağlanması, rekabetçi bir iş 

ortamının oluşması, bölgelerarası dengesizliğin önlenmesi ve özellikle gelir dağılımı 

dengesizliklerinin giderilmesi KOBĐ’lerin ekonomik yapı içindeki varlıkları ile 

                                                 
89 Müftüoğlu, Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli Đşletmeler : Sorunlar ve Öneriler, a.g.e., s.205. 
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yakından ilgilidir. Nitekim sürdürülebilir ve istikrarlı bir kalkınma hamlesi için temel 

ekonomik unsur küçük ölçekli işletmelerdir. 

 

Türkiye’de KOBĐ’lerin önemi ekonomik göstergelere bakıldığında kolayca 

anlaşılmaktadır. Ülkemizdeki toplam işletmelerin % 99,8’ini, toplam istihdamın 

%76,7’sini, toplam yatırımların % 38’ini, yaratılan toplam katma değerin % 26,5’ini, 

yapılan ihracatın % 10’unu ve kullanılan kredilerinin % 5’ini KOBĐ’ler 

sağlamaktadır.90 Özellikle tüm işletmelerin içinde kapladıkları alan itibariyle 

ekonominin en temel unsuru olan KOBĐ’ler aynı zamanda ülkedeki istihdamın 

önemli bir kısmını gerçekleştirmektedirler.  

 

Fakat bununla birlikte KOBĐ’lerin ekonomik performanslarının gelişmiş ülkelere 

kıyasla yetersiz kaldığı bilinmektedir. Özellikle gelişmiş ülkelerde kullanılan krediler 

% 30-40 civarındayken ülkemizde ise % 5 düzeylerinde olması düşündürücüdür. 

Yine toplam ihracat içinde KOBĐ’lerin payı gelişmiş ülkelerde ortalama olarak % 20-

30 civarındayken ülkemiz KOBĐ’lerinin toplam ihracat içindeki payları % 8-10 

civarıdır.  

Tablo 12 :  KOBĐ’lerin Ülke Ekonomilerindeki Etkinlik Düzeyi 

ÜLKELER ETK ĐNLĐK DÜZEY Đ 

A.B.D. 8,10 

Almanya 7,45 

Fransa 5,91 

Japonya 4,68 

Yunanistan 4,44 

TÜRKĐYE 5,35 

Kaynak : IMD, World Competitiveness Yearbook 2005 

                                                 
90 OECD, SME and Entrepreneurship Outlook 2005, a.g.e., p. 346. 
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Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi ülkemizde bulunan KOBĐ’lerin yaklaşık % 95’i 1-

9 kişinin çalıştığı mikro ölçekli işletmelerdendir. Nitekim ülkemizdeki işletmelerde 

istihdam edilen işçi sayısının ortalaması 3,62’dir. Oysa aynı oran Avrupa Birliği 

ülkeleri için 6, Japonya için 10 ve Amerika için 19 kişidir.91 

Tablo 13 : Türkiye’deki Đşletmelerin Çalışan Sayılarına Göre Dağılımı 

ÇALI ŞAN ĐŞÇĐ SAYISI TÜM ĐŞLETMELER ĐÇĐNDEKĐ 

PAYI ( % ) 

Sadece Đşletme Sahibi 1,38 

1-9 Đşçi 94,94 

10-49 Đşçi 3,09 

50-99 Đşçi 0,30 

100-150 Đşçi 0,10 

151-250 Đşçi 0,08 

250 + Đşçi 0,11 

 Kaynak : KOSGEB, 2002 Yılı Genel Sanayi ve Đşyerleri Sayımı : Đmalat Sanayi 

Değerlendirmesi, Ankara, KOSGEB Yayınları, Şubat 2005, s.6.  

Günümüzde Türkiye’de uygulanan KOBĐ politikalarının temel amacı, KOBĐ’lerin 

sermayelerini, kullandıkları kredi miktarını, ihracat ve katma değer içindeki paylarını 

arttırmak ve teknolojik yeniliklere uyum sağlayabilen, rekabet gücü gelişmiş, uluslar 

arası pazarlarda etkin olan ve kendi ticari markasını yaratan işletmeler haline 

getirilmelerini sağlamaktır.92  1980’li yıllardan itibaren dışa açılma politikalarının 

uygulanmaya başlanması ve Avrupa Topluluğu’na üye olma çabaları ile birlikte 

ülkemizde girişimciliğe ve KOBĐ’lere olan ilgi artmaya başlamıştır. Devlet Planlama 

Teşkilatı’nın hazırladığı 5 Yıllık Kalkınma Planları’nda küçük işletmeciliğin 

geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla SEGEM (Sınai Eğitim ve Geliştirme 

Merkezi), KÜSGET (Küçük Sanayi Geliştirme Teşkilatı) gibi genel birimler 

                                                 
91 European Commision, Observatory of European SMEs 2002, a.g.e., p.5. 
92 OECD, SME and Entrepreneurship Outlook 2005, a.g.e.,  pp.346-347. 
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oluşturulmuş ve birçok yerde Organize Sanayi Bölgeleri kurulmuştur. Yine 1990 

tarihinde KOBĐ’lere yönelik politikaların koordinasyon içinde yürütülebilmesi amacı 

ile 3624 sayılı kanun ile KOSGEB kurulmuştur. 

 

1996-2000 yıllarını kapsayan 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı sırasında 1996 tarihinin 

KOBĐ Yılı olarak ilan edilmesi ile birlikte KOBĐ’lere yönelik olan politikalarda yeni 

açılımlar sağlanmış, KOBĐ’ler ile ilgili faaliyette bulunan kurumların ortak çalışması 

amaçlanmış ve KOBĐ’ler dış ticarete yönlendirilmişlerdir.93 2001-2005 yıllarını 

kapsayan 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı ise KOBĐ’lerin, ihracatta gelişmeleri için 

yeterli eğitim desteğinin verilmesi, tanıtım ve teknolojide ilerlemeleri, araştırma ile 

teknolojik gelişmenin yaygınlaşması ve inovasyon konularında güçlenmeleri ile 

Avrupa Birliği standartlarına erişmelerini amaçlamıştır.94  

 

Bu dönemde KOBĐ’ler özellikle 2001 Ekonomik Krizinin etkilerini en ağır şekilde 

hisseden kesimlerin başında gelmiştir. Öz sermayesi ve finans gücü zaten büyük 

işletmelere oranla zayıf olan KOBĐ’ler, 2001 krizi sonucunda enflasyon ve yüksek 

faiz sonucunda daralan piyasalara bağlı olarak çeşitli derecelerde çöküntüler 

yaşamışlardır.  

 

Hazırlanmış olan 9. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda ise KOBĐ’lerin Avrupa 

Birli ği’ndeki KOBĐ’ler ile rekabetlerinde daha başarılı olmaları için gereken hizmet 

ve desteği sağlayan kamu ve özel kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri arasındaki 

işbirliğinin geliştirilmesi ve KOBĐ’lere geleceğe dönük bir perspektif kazandırmak 

amaçlanmıştır.95 Türkiye’de KOBĐ’lere yönelik olan politikaların uygulanması, aynı 

zamanda tam üyelik için çaba gösterilen Avrupa Birliği ile uyumlu olarak 

sürdürülmektedir.

                                                 
93 KOSGEB, KOBĐ Ekonomisi ( Tarihi Gelişim ) , a.g.e., s.14. 
94 DPT, 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı , Ankara, DPT Yayınları, 2000, s.150-151. 
95 DPT, KOB Đ Stratejisi ve Eylem Planı (2007-2009), Ankara, DPT Yayınları, Ocak 2007, s.8. 
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ĐKĐNCĐ BÖLÜM 
 
 

KAYIT DI ŞI ĐSTĐHDAM : KAPSAM, SEBEPLER VE  
 

MÜCADELE YOLLARI 
 
 

I. KAYIT DI ŞI ĐSTĐHDAM KAVRAMI 
 
A. KAYIT DI ŞI ĐSTĐHDAMIN TANIMI VE SEBEPLER Đ 
 
1. Kayıt Dışı Đstihdam Kavramının Tanımı 
 

1970’li yıllardan itibaren yaşanmaya başlanan ekonomik krizler, endüstri yapısındaki 

dönüşüm ile birleşerek işgücü piyasaları üzerinde büyük değişikliklere yol açmıştır. 

Bu süreçte işletme ve üretim ölçeğinden istihdam edilme biçimlerine kadar birçok 

alanda aşınmalar yaşanmıştır. Đşte bu kriz ve yapısal dönüşüm ortamında rasyonel 

davranarak kazançlarını arttırmak isteyen işçi ve işverenlerin davranışları, 

beraberinde kayıt dışı istihdam kavramını öne çıkartmıştır. 

 

Günümüzde kayıt dışı istihdama ait farklı tanımlar kullanılmaktadır. Bu tanımlardan 

birisine göre kayıt dışı istihdam, kayıtlı sektörlerde çalışmakla birlikte, yasal 

bildirimlerin yapılmadığı çalışma şekillerini ifade etmektedir.1 Bir diğer tanıma göre 

ise kayıt dışı istihdam, istihdama katılan kişilerin istihdam faaliyetlerine konu olan 

çalışmalarının ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına hiç bildirilmeyerek ya da eksik 

bildirilerek maliye veya sosyal güvenlik kurumlarının denetimi dışına çıkılmasını 

ifade etmektedir.2 Yine ülkedeki çalışan nüfusun resmi toplam istihdam rakamları 

içinde yer almaması kayıt dışı istihdam olarak tanımlanmaktadır.3  

 

                                                 
1 Nusret Ekin, Kayıt Dışı Ekonomi ve Enformel Đstihdam, Đstanbul, ĐTO Yayınları, Yayın No : 17       

1995, s.88. 
2 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kayıt Dışı Đstihdam ve Yabancı Kaçak Đşçi Đstihdamı, 

Ankara, ÇSGB Yayınları, Yayın No :116, Ağustos 2004, s.27. 
3 TĐSK, Avrupa Birli ği’nde Kayıt Dışı Çalışma, Ankara, TĐSK Yayın No : 199, Aralık 2000, s.39. 
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Kayıt dışı istihdam kavramının temeli, 1972 tarihinde Uluslararası Çalışma 

Örgütü’nün hazırladığı Dünya Đstihdam Programı kapsamındaki Kenya Raporu’nda, 

Enformel Sektör ifadesiyle oluşturulmuştur. Bu raporda formel yani kayıtlı sektör 

tarafından karşılanamayan açık işsizlik olgusunun enformel yani kayıtlılıktan ve 

düzenlilikten uzak olan sektör tarafından karşılanmasına vurgu yapılmıştır. 

 

Enformel sektör, kentsel işgücü piyasasını tanımlamaya yöneliktir. Özellikle resmi 

istatistiklere yansımayan, yasal düzenlemelere ve vergi yükümlülüklerine bağlı 

olmayan, az sayıda çalışanın oluşturduğu, şirketleşmemiş ve kurumsallaşmamış 

faaliyetleri kapsamaktadır.4 Enformel sektör ve kayıt dışı istihdam aynı anlamda 

kullanılan kavramlar olmakla birlikte esasen bu iki kavram farklı anlamlara 

gelmektedir. Enformel işler düzensiz, verimsiz, yasal ve vergi sorumluluklarından 

uzak işleri ifade ederken, kayıt dışı istihdam daha kapsamlı olarak her hangi bir 

sosyal güvenlik kuruluşuna ve kamu kurumuna bildirim olmadan çalışmayı ifade 

etmektedir. Enformel sektörde kayıt dışı istihdamın yanında kayıtlı istihdamda 

olabilmektedir. Yani enformel sektör içinde kayıtlı işletmelerde kayıt dışı istihdam 

gerçekleşebilmektedir.5 

 

Kayıt dışı istihdam kavramı ile yakın ilişki içinde bulunan bir diğer kavram ise kayıt 

dışı ekonomidir. Kayıt dışı ekonomi için literatürde ; yer altı ekonomisi, illegal 

ekonomi, kara ekonomi, enformel ekonomi, gölge ekonomisi gibi ifadeler 

kullanılmaktadır.6 Kayıt dışı ekonomiye konu olan faaliyetlerin amacında gizlilik 

varsa gizli yada yer altı ekonomisi olarak tanımlanır. Faaliyetin amacı yasa dışılık 

unsuru taşıyorsa illegal ekonomi ve devletin bilgisi dışında tutuluyor ise enformel 

yada kayıt dışı ekonomi ifadesi kullanılmaktadır.7 Kısacası kayıt dışı ekonomi resmi 

                                                 
4 Ahmet Burçin Yereli, Oğuz Karadeniz, Kayıt Dışı Đstihdam, Ankara, Odak Yayınevi, 2004, s.41. 
5 Enver Taştı , Didem Sezer, “Đnformal Sektör ve Kayıt dışı Đstihdam” , Ekonomik Yaklaşım Dergisi, 

C.XLIX, Sayı 10, Kış 1998, s.161 
6 DPT, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Kayıtdı şı Ekonomi Özel Đhtisas Komisyonu Raporu  

Ankara, DPT Yayınları, Yayın No : 2603-ÖĐK : 614, 2001, s.1. 
7 TÜSĐAD, Kayıtdışı Ekonomi ve Sürdürülebilir Büyüme : AB Yolunda Değerlendirme ve 

Çözüm Önerileri, Đstanbul, TUSĐAD Yayınları, Yayın No : TUSĐAD-T/2007-01/428, 2006, s.31. 
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kayıtlarda yer almayan, kanuni belgelerle ortaya konmayan, yetkili kamu kurum ve 

kuruluşları tarafından yasal mevzuatlar çerçevesinde denetlenmeyen ekonomik işlem 

ve faaliyetlerin tamamını kapsamaktadır. 

 

Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ekonomi karşılıklı olarak birbirini etkileyen 

kavramlardır. Kayıt dışı istihdam, vergi ve sosyal güvenlik primlerinin eksik 

ödenmesi ya da hiç ödenmemesi anlamına gelmekte ve bu şekilde kayıt dışı 

ekonomiyi besleyici bir özellik göstermektedir. Kayıt dışı ekonomi ise istihdam 

sağlayacak yatırımların engellenmesine sebep olarak, işgücü piyasasının etkin bir 

şekilde işlemesini önlemektedir. Aynı zamanda kayıt dışı ekonominin kayıtlı 

ekonomi içindeki varlığı arttıkça, ekonomik gösterge ve istatistiklerin güvenilirliği 

sarsılmakta ve sağlıksız bilgiler sebebi ile istihdama yönelik sorunların tahlili ve 

çözüme yönelik politikaların etkinliği değer kaybetmektedir 8  

 

a. OECD’nin Kayıt Dışı Đstihdam Tanımı 

 

OECD, kayıt dışı istihdam kavramını tanımlarken Saklanmış Đstihdam ifadesi 

kullanmaktadır. OECD’ye göre saklanmış istihdam, yasal açıdan sakınca taşımayan 

faaliyetlerin kanuni bildirim gereken kamu kurum ve kuruluşlarına herhangi bir 

bildirim gerçekleştirilmeden yapılmasıdır. OECD, kayıt dışı istihdam kavramında 

vergi, sosyal güvenlik ve iş gücü piyasasını düzenleyen diğer yasal uygulamaların 

kapsamı dışında kalan çalışma biçimini temel almaktadır.9 

 

b. Avrupa Birli ği’nin Kayıt Dı şı Đstihdam Tanımı 

 

Avrupa Birliği’nde de kayıt dışı istihdam kavramına büyük bir önem verilmiş ve bu 

kavram Bildirilmemi ş Çalışma terimi ile ifade edilmiştir. Avrupa Komisyonu’nun 

kararına göre kayıt dışı istihdam, kanuna uygun bir çalışma sonucu elde edilmekle 

beraber kanunen kayıtlara geçirilmemiş, yasal kurumlara bildirilmemiş fakat resmi 

                                                 
8 DPT, a.g.e., s.54. 
9 OECD, Employment Outlook 2004, Paris, OECD Publications, 2004, p.226. 



49 

hesaplara geçmesi zorunlu olan faaliyetleri kapsamaktadır.10 Avrupa Birliği’nin kayıt 

dışı istihdama yönelik tanımları OECD’nin tanımları ile paralellik göstermektedir.11 

 

Avrupa Birliği ülkelerinde kayıt dışı istihdam işsizliğe, ekonomik ve sosyal 

genişlemeye ve istihdama yönelik politikaların hedeflerini olumsuz olarak 

etkileyecek bir unsur şeklinde kabul edilmiş ve bu kavrama yönelik sistemli 

çalışmalar yürütülmüştür. Özellikle kayıt dışı olan işgücü ve işletmelerin kayıtlı hale 

dönüştürülmesi yoluyla Avrupa Đstihdam Stratejisi ve Lizbon Stratejisi’nin temel 

amaçları olan daha iyi ve çok işin yaratılması yanında kadınların ve erkeklerin 

istihdam edilme oranlarını arttırma çalışmalarının eksiksiz bir şekilde 

gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.12 

 

c. ILO’nun Kayıt Dı şı Đstihdam Tanımı 

 

Kayıt dışı istihdam üzerine önemli çalışmalar gerçekleştiren bir diğer organizasyonda 

Uluslararası Çalışma Örgütü’dür. Kayıt dışı istihdamın tanımlanması ve içeriğinin 

belirlenmesine yönelik çalışmalarını uzun yıllardır sürdüren ILO, kayıt dışı 

sektörlerin istihdam yaratma potansiyelleri ile yakından ilgilenmiştir. Hatta kayıt dışı 

istihdamın özellikle gelişmekte olan ülkelerde kayıtlı istihdam alanlarının 

yaratılamaması sonucu iş bulmakta zorlanan insanların, iş piyasasına dahil olmaları 

için bir araç olduklarını belirtmiştir. 

 

Kayıtlı olmayan sektörlerdeki istatistiklerin karşılaştırılabilir hale getirilmesi ve 

ülkelerdeki kayıt dışı istihdam seviyesinin ölçülebilmesi amacıyla ILO tarafından 

1993 tarihinde 15. Uluslararası Đşgücü Đstatistikçileri Konferansı düzenlenmiş ve 

çalışma sonunda kayıt dışı istihdam için standart bir tanım getirilmeye çalışılmıştır. 

                                                 
10 European Commission, Communication Of The Commission On Undeclared Work, COM(98)-

219, Brussels, 1998, p.4. 
11 European Commission, Directorate-General For Employment and Social Affairs, Undeclared 

Work in An Enlarged Union , Brussels, May 2004, p.94. 
12 Commission Of The European Communities, Stepping Up The Fight Aganist Undeclared Work, 

COM(2007)-628, Brussels, 24.10.2007, p.3.  
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Bu tanıma göre ; bir veya daha çok çalışanı devamlı bir şekilde istihdam eden kayıt 

dışı işverenlere ait mikro işletmeler ve işletmeye katkıda bulunan aile işçilerini ve 

personeli geçici bir şekilde istihdam edebilecek kişilere ait kendi hesabına yürütülen 

faaliyetler dahil olmak üzere belli büyüklüğün altındaki tüm kayıt dışı veya tüzel 

kişili ğe sahip olan işletmeler, kayıt dışı istihdam içinde yer almaktadırlar.13  

 

Kullanılan bu ifade, kayıt dışı istihdam kavramını işletmeye bağlı bir anlayış ile 

tanımlamaya çalışmaktadır. Bu yüzden tanıma yönelik eleştiriler ortaya çıkmış ve 

istihdamı temel alan bir kayıt dışı istihdam tanımının gerekliliği vurgulanmıştır. 2002 

yılında ILO’nun hazırlamış olduğu Đnsana Yakışır Đş ve Enformel Ekonomi 

raporunda  kayıt dışı sektörlerde istihdam olunanların yanında kayıtlı sektörlerde 

kayıt dışı istihdam edilenlerin yer aldığı bir tanım yolu tercih edilmiştir.14 

 

2003 yılında gerçekleştirilmi ş olan 17. Uluslararası Đşgücü Đstatistikçileri 

Konferansı’nda kayıt dışı istihdama yönelik bir yönerge hazırlanmıştır. Bu konferans 

özellikle kayıtlı olmayan veya şirketleşmemiş işletmelerdeki istihdam ile kayıtlı 

işletmelerdeki kayıt dışı istihdam ayrımını belirgin hale getirmiştir.15  Hazırlanan 

ILO yönergesine göre kayıt dışı istihdam kavramı bazı sınıflandırılmalara tabi 

tutulmuştur. Buna göre kayıt dışı istihdam ; kayıt dışı sektörlere özgü işletmelerde 

istihdam edilen çalışanları, kayıt dışı sektöre özgü işletmelere sahip olan işverenleri, 

kayıtlı ya da kayıt dışı sektördeki işletmelerde çalışan ücretsiz aile çalışanlarını, kayıt 

dışı üreticilerini, kayıtlı sektör işletmelerince ya da ücretli şekilde hanehalkınca 

çalıştırılanlardan kayıt dışı işte çalışan ücretlileri, ailesinin kullanımına yönelik mal 

ve hizmetlerin üretiminde bağımsız şekilde çalışan kişileri ifade etmektedir16 

                                                 
13 ILO, Decent Work for Women and Men In The Informal Economy : Profile and Good 

Practices in Cambodia, Genava, ILO Publication, 2006, p.9. 
14 ILO, Decent Work and Informal Economy,  Report VI, International Labour Conference 90th 

Session, Genava, ILO Publication, 2002, p.11. 
15 OECD, OECD Employment Outlook 2004, a.g.e.,  p.238. 
16 Ralf Haussmanns, Statistical Definition of Informal Employment : Gui delines Endorsed by The 

Seventeenth International Conference of Labour Statisticians 2003, Genava, ILO Publication, 

2004, p.7. 
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2. Kayıt Dışı Đstihdamın Sebepleri 

 

Kayıt dışı istihdam kavramı karmaşık bir içeriğe sahiptir. Birçok sebebe dayanarak 

ortaya çıkan ve siyasal, sosyal ya da ekonomik açıdan toplum içinde çeşitli sıkıntılara 

sebep olan bir konudur. Kayıt dışı istihdama yol açan sebepler, her ülkede farklı 

nitelikler ile ortaya çıkabilmektedirler. Örneğin gelişmiş ülkelerde işgücü maliyetinin 

yüksek olması kayıt dışı istihdamın temel sebebi olurken gelişmekte olan ülkelerde 

temel sebep ekonomik sıkıntılar ve yeterli iş olanaklarının sağlanamaması şeklinde 

ortaya çıkmaktadır.  

 

a. Sosyal Sebepler 

 

(1)  Đşgücünün Eğitim ve Bilinç Eksikli ği 

 

Kayıt dışı istihdamın ortaya çıkmasında eğitime yönelik eksiklikler doğrudan veya 

dolaylı olarak etkilidir. Đş hayatına dahil olan çalışanların, çağın gerektirdiği eğitim 

ve donanıma sahip olamamaları, istedikleri işlerde çalışmalarını engellemektedir. Bu 

durum sonucunda birçok çalışan kayıt dışı istihdama razı olmaya mecbur 

kalmaktadır. Çağın gerektirdiği eğitim ve mesleki donanıma sahip olunması ile 

verimli ve katma değeri fazla işgücünün yaratılması, bu işgücünün iş piyasalarında 

işsizlik engeline takılmadan ve kayıt dışı istihdama mecbur kalmadan istihdam 

edilmesine imkan vermektedir.   

 

Özellikle çalışanların kayıtlı istihdama yönelik olan bilgi ve bilinç eksiklikleri, onları 

kayıt dışı istihdama sürüklemekte ve sadece çalıştıkları dönemleri değil aynı 

zamanda aktif çalışma sürelerinin sonundaki yaşam koşullarını da olumsuz hale 

getirmektedir. Sosyal güvenlik sisteminde yer almanın, kendisi ve aile üyelerine 

sağlayacağı olanaklar karşısında bilinçsiz olan çalışanlar, özellikle içinde yaşadığı 

dönemi değerlendirip geleceğe yönelik bir kaygı taşımadığı için sosyal güvenlik 

sistemi içinde yer almamayı tercih edebilmektedirler. 
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(2)  Hızlı Nüfus Artışı  ve Göç 

 

Kontrolsüz şekilde gerçekleşen hızlı nüfus artışı, ülkelerin sosyal ve ekonomik 

yapılarına zarar veren önemli kavramlardan birisidir. Özellikle nüfus artışı hızı ile 

kayıtlı istihdam artış hızının orantılı olmaması durumunda nüfus artışı işsizlik, 

yoksulluk ve bu unsurlara bağlı olarak beraberinde ortaya çıkan kayıt dışı istihdam 

için olumsuzluk teşkil etmektedir.17 

 

Çalışma çağı içinde bulunan aktif nüfusun mevcudiyeti, ekonomik ve sosyal gelişme 

için önemli bir dinamizm sağlamaktadır. Nitekim gelişmekte olan birçok ülkede 

nüfus artışı oldukça hızlı devam etmektedir. Fakat  yetersiz eğitim ve tecrübe 

eksikliği nedeni ile iş piyasasına girişte zorluklar yaşayabilen genç nüfus yeterli ve 

iyi i ş imkanlarına kavuşamadığında işsizlik sorunu ortaya çıkmakta ve kayıt dışı 

istihdamın önü açılmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin temel kayıt dışı istihdam 

sebeplerinden birisi budur. 

 

Kayıt dışı istihdamın oluşmasında bir diğer temel faktör ise göç kavramıdır. Göç, 

özellikle gelişimini tamamlayamamış ve bölgelerarası gelir farklılıklarının yüksek 

olduğu ülkelerde sık görülmektedir. Kırsal alanlarda yaşayanlar, büyük şehirlere ve 

ticaret merkezlerine iş bulma amacı ile göç ederek buralarda nüfus artışı ve işgücü 

yığılmasına yol açabilmektedirler. Bu durum, kentlerde yaratılan işlerin yetersiz 

kalmasına ve istihdamın enformel veya kayıt dışı alana yönelmesine yol açmaktadır. 

Özellikle kırsal alanda yaşayan ve tarım sektöründe çalışan kişiler, eğitim ve vasıf 

düzeylerinin düşük olmasına bağlı olarak modern ve kayıtlı sektörlerde istihdam 

edilemeyince yaşamlarını sürdürmek adına kayıt dışı istihdamı tercih 

edebilmektedirler.18  

 

                                                 
17 TÜSĐAD, Türkiye’de Đşgücü Piyasasının Kurumsal Yapısı ve Đşsizlik, Đstanbul, TÜSĐAD 

Yayınları, Yayın No : TUSĐAD-T/2004-11/381, Đstanbul, 2004, s.37 
18 Şerife Türcan Özşuca, Gülay Toksöz, Sosyal Koruma Yoksunluğu Enformel Sektör ve Küçük 

Đşletmeler, Ankara, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını, Yayın No : 591, 2003, s.6. 
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(3)  Yoksulluk ve Gelir Dağılımındaki Dengesizlik 

 

Kayıt dışı istihdamın artmasına yol açan sosyal faktörler arasında yoksulluk ve gelir 

dağılımındaki dengesizlikler özel bir yere sahiptirler. Toplum içinde yaşayan 

bireylerin, ortaya çıkarılan geliri dengeli olmayan bir şekilde paylaştıklarında gelir 

grupları arasında adeta uçurumlar meydana gelmekte ve bu durum yoksulluğu 

körüklemektedir. 

 

Yoksulluğun ve gelir dağılımı dengesizliklerinin fazla olduğu toplumlarda çeşitli 

sıkıntılar baş gösterir. Göç, işsizlik, eğitim sorunları, suç oranlarının artması gibi 

toplumsal düzenin aşınmasına yol açan yoksulluk ve gelir dağılımı dengesizlikleri 

beraberinde yeterli eğitime ve mesleki donanıma sahip olamayan yoksul işgücünün 

kayıt dışı istihdama yönelmesine yol açmaktadır. Nitekim yeterli donanıma sahip 

olmayan ve gelirden düşük pay alan bu işgücü grubunun katma değeri yüksek üretim 

gerçekleştirme imkanı düşüktür.   

 

Yoksulluk ve kayıt dışı istihdam birbirini tetikleyen iki kavramdır. Zira çalışanlar 

yoksulluk sonucu kayıt dışı istihdama razı olabilirler. Ayrıca kayıt dışı çalışma 

sonucu düşük ücretler seviyesine, sosyal güvenlikten yararlanamamaya ve neticede 

yoksulluğa mecbur kalan birçok çalışan bulunmaktadır.19 Sonuç olarak ekonomik 

anlamda zorluklar yaşayan yoksul bireyler, hayatlarını devam ettirebilmek adına 

kayıt dışı çalışmayı kabul edebilmektedirler. 

 

(4)  Yüksek Đşsizlik Oranı 

 

Kayıt dışı istihdamın temel gerekçelerinden birisi istihdam ve işsizlik sorunudur. 

Yeterli ve dengeli istihdam yaratılamaması sonucunda işsizlik kavramı her geçen gün 

daha da büyüyen bir sorun olarak ülkelerin gündeminde yer almaktadır. Đşsizlik, aynı 

                                                 
19 Kuvvet Lordoğlu, Enformel ve Yabancı Kaçak Đstihdam Üzerine Notlar, Petrol-Đş Yayınları, 

Ankara, 1989, s.116. 
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zamanda kayıt dışı istihdamın yolunu açan bir unsur olması sebebi ile önlenemediği 

sürece kayıt dışı istihdamın engellenmesi pek mümkün görünmemektedir. 

 

Đşsizlik oranı ne kadar yüksek olursa iş bulma konusunda sıkıntı yaşayan işgücünün 

kayıt dışı çalışma eğilimi o kadar yükselecektir.20  Zira iş bulamadığı için ekonomik 

sıkıntı yaşayan bireyler, sosyal güvence ya da haklarını göz ardı ederek iş bulmaya 

çalışmaktadırlar. Özellikle iş bulma konusunda dezavantajlı olan gençler, kadınlar, 

göçmenler, eğitim ve mesleki donanımdan mahrum kalanlar bu olumsuz durumlarına 

ilave olarak işsizliğin yüksek oranlarda seyretmesi ile birlikte kayıt dışı istihdama 

dahil olmaya adeta zorlanmaktadırlar.    

 

(5)  Kamuya Olan Güvensizlik 

 

Emeklerinin karşılığında gelir elde bireylerin, bu gelirleri üzerinden toplanan vergi 

ve diğer kesintilerin adil şekilde toplanması ve doğru yerlerde gerektiği gibi 

kullanılması konusunda duydukları şüpheler, ekonomik faaliyetlerin kayıt dışına 

yönelmesini arttırır. Kayıt dışı istihdam konusunda da aynı husus geçerlidir. 

Çalışanlar sosyal güvenlik hizmetlerinin, kendisini veya aile fertlerini yeterince 

korumadığına ve faydalı olmadığına kanat getirdikleri durumlarda bu sistemin sosyal 

kesinti ve vergilerinden kaçınmak yoluna başvuracaklardır. Bunun sonucunda 

çalışanlar, doğrudan veya işverenleri ile anlaşarak sosyal güvenlik primlerine veya 

vergilere konu olan kazançlarını kısmen ya da tamamen kayıt dışına çekmeyi tercih 

edebilirler. 

 

(6) Sendikalaşmanın Azalması 

 

Kayıt dışı istihdam üzerinde arttırıcı etki yapan bir diğer unsurda örgütlü işgücünün 

ve sendikal yapılanmaların özellikle 1980’li yıllardan itibaren zayıflamasıdır. 

Sendikalar siyasi tercihler, endüstri yapısındaki değişimler ve ekonomik gelişmelere 

                                                 
20 Nusret Ekin, Türkiye’de Yapay Đstihdam ve Đstihdam Politikaları , Đstanbul, ĐTO Yayınları, 

Yayın No : 2000-33, 2000, s.29. 
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bağlı olarak son yıllarda etkisini yitirmeye başlamıştır. Özellikle sendikasızlaştırma 

çabaları sonucunda işçilerin örgütlü bir şekilde hareket etme yetenekleri ve toplu 

pazarlık güçleri azalmıştır. Bu durum kayıt dışı istihdamın artmasında etkili 

olmaktadır. Zira sendikaların yer aldığı işletmelerde kayıt dışı ve kaçak işçi 

çalıştırmak mümkün olmamaktadır.21   

 

b. Ekonomik Sebepler  

 

(1) Enflasyon ve Ekonomik Krizler 

 

Kayıt dışı istihdamın sebepleri arasında, ekonomik krizler ve enflasyon önemli bir 

alanı işgal etmektedir. Yaşanan ekonomik krizler ve yüksek enflasyon, doğrudan 

veya dolaylı olarak istihdam sorunlarına yol açabilmektedir. Öncelikle enflasyonun 

yüksek olduğu ve ekonomik istikrarın krizler ile sekteye uğrayarak daralmaların 

yaşandığı bir ortam, ekonomik kalkınma ve istihdam artışını gerçekleştirecek 

yatırımların yolunu kapatmaktadır. Bu durum gerek fiyatlar genel seviyesinin 

artmasına gerekse işsizlik oranlarının yükselmesine sebep olarak halkın 

yoksullaşması sonucunu doğurmaktadır. 

 

Ekonomik refahın sağlanamadığı bir ülkede çalışanların pazarlık güçleri 

zayıflayacağından, çalışanlar düşük kalite ve ücretler ile iş güvenliği ve sosyal 

koruması yetersiz olan koşullarda çalışmak zorunda kalabilmektedirler. 22 Özellikle 

kriz dönemlerinde kayıt dışılık, işletmeler için adeta bir savunma stratejisi olmakta 

ve düşen gelirlerinin daha da azalmaması için işletmelerce ve çalışanlarca 

kullanılmaktadır.23  Ekonominin kayıt dışına çıkması, beraberinde kayıt dışı 

istihdamın işgücü piyasalarında sıkça görülmesine yol açmaktadır.  

                                                 
21 Özşuca, Toksöz, a.g.e., s.9. 
22 Mehmet Kara,  Mehmet Duruel, “Türkiye’de Ekonomik Büyümenin Đstihdam Yaratamama 

Sorunu”, Sosyal Siyaset Konferansları ( Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş’a Armağan Özel Sayısı ), Sayı 

: 50, 2005, s.385. 
23 TÜSĐAD, Türkiye’de Đşgücü Piyasasının Kurumsal Yapısı ve Đşsizlik, a.g.e., s.198 
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(2)  Đstihdamın Sektörel Yapısı 

 

Đstihdamın kayıt dışına yönelmesinde bir diğer sebep ise istihdamın yapısından 

kaynaklanmaktadır. Ülkedeki işgücünün yapısı ve özellikleri kayıt dışılık konusunda 

önem taşımaktadır. Đşgücünün ortalama yaşı, eğitim seviyesi, işgücüne katılım oranı 

gibi yapısal özellikler kayıt dışı istihdam için belirleyicidir. Özellikle tarım 

sektöründe veya küçük ölçekli ve verimsiz işletmelerde çalışan işçi sayısı arttıkça 

kayıt dışı istihdam oranları da artış gösterecektir. Nitekim sanayi ve hizmet sektörüne 

oranla daha az verimli olan tarım sektöründen, ekonomik kalkınmaya bağlı olarak 

kopuşlar yaşanacak ve bu durum kentsel işgücü üzerinde kayıt dışı istihdam yönünde 

baskılar yaratacaktır. 

  

Đstihdamın kayıt dışında gerçekleşmesine bir diğer sebep olarak KOBĐ’lerin varlığı 

gösterilebilir. Zira KOBĐ’ler özellikle rekabet konusunda sıkıntı yaşamaları ve 

finansal açıdan yetersiz olmaları sebebi ile maliyetlerin azaltılması adına kayıt dışı 

ekonomi ve istihdam içinde büyük ölçekli işletmelere oranla kolayca yer 

alabilmektedirler.24 Günümüzde birçok ülkede KOBĐ’lerin sayısının tüm işletmeler 

arasında % 90’lara yaklaşması ve bu işletmelerde istihdam edilen çalışanların, tüm 

istihdam edilen çalışanların % 40-60’ını oluşturması istihdam yapısı açısından 

önemlerini ortaya koymaktadır. 

 

c. Đdari ve Mali Sebepler  

 

(1)  Đstihdam Üzerindeki Yükler ve Đşgücü Maliyeti 

 

Đstihdama yönelik kamusal kesintilerin artması, kayıt dışı istihdamın artmasına yol 

açmaktadır. Gerek istihdam vergileri gerekse emek piyasasına ilişkin düzenlemelerin 

sebep olduğu yük ağırlaştıkça, işletmelerin kayıt dışılığa olan eğilimleri artmaktadır. 

Đstihdama yönelik vergi ve sosyal kesintilerin seviyesi sadece işverenleri değil aynı 

                                                 
24 ILO, World Employment Report 2004-05 : Employment, Productivity and Poverty Reduction, 

Genava, ILO Publications, 2005, p. 227. 
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zamanda istihdam edilenleri de kayıt dışına iten bir faktördür.25 Nitekim işçilerin net 

ücreti ile işgücü maliyeti arasındaki fark büyüdükçe kayıt dışılığın artış gösterdiği 

görülmektedir.26 

 

Đşgücü maliyetlerindeki artışlar, doğrudan kayıt dışı istihdama yol açtığı gibi aynı 

zamanda kayıtlı istihdamın yolunu da tıkamaktadır. Đşverenlerin işçi 

çalıştırmalarından dolayı katlandıkları maliyetler arttıkça, yeni ve kayıtlı istihdamdan 

kaçınma oranları artacaktır. Oysa işgücü maliyetinin azalması istihdamın artması için 

önemlidir. Yapılan bir araştırmada ortalama bir OECD ülkesi açısından istihdam 

vergilerinin 10 puan indirilmesi işsizliği % 2,8 azaltacak ve işgücüne katılımı 

oranının artmasıyla istihdam % 3,7 artacaktır.27 

 

(2) Đşletmeler Üzerindeki Diğer Mali Yükler ve Finans Sorunları 

 

Đşletmelerin üzerinde oluşan doğrudan veya dolaylı vergiler ile diğer kamusal 

kesintilerin yarattığı mali yükler arttıkça, işletmeler maliyetlerini kısmak adına kayıt 

dışı ekonomiye ve dolayısıyla kayıt dışı istihdama yönelebilmektedirler. Özellikle 

yapıları ve çalışma ilişkileri sebebi ile enformel ve küçük ölçekli işletmelerin bu tür 

eğilimlere kolayca yönelebildikleri bilinmektedir. 

 

Đşletmelerin yaşadıkları finansal sıkıntılar, ekonomik faaliyetlerinin kayıt dışına 

yönelmesindeki diğer faktörlerdendir. Finansal kaynak maliyetlerinin yüksek olması 

nedeni ile bu kaynakları kullanamayan işletmeler, ekonomik darboğazlar zamanında 

ya da yeni yatırım dönemlerinde kendilerine kaynak yaratmak ve maliyetlerini 

düşürmek adına kayıt dışı faaliyetlerde bulunabilmekte ve istihdamın da kayıt dışı 

şekilde gerçekleşmesine yol açabilmektedirler.  

                                                 
25 European Commission, Communication of the Commission On Undeclared work, COM(98)-

219, a.g.e.,  p.6. 
26 Kara, Duruel , a.g.e., s.316. 
27 OECD, Job Strategy Lessons From a Decade’s Experience-Main Report, Paris, OECD 

Publications, 2005, p.56. 
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(3) Bürokrasi Yoğunluğu ve Kurumlar Arası Đletişimsizlik 

 

Đstihdamın kayıt dışına yönelmesinde etkili olan bir diğer sebep ise bürokratik 

işlemlerin fazlalığıdır. Đşletme sahipleri, ekonomik faaliyetlerini gerçekleştirebilmek 

için birçok yere başvurmak ve belgeler tamamlamak zorunda kalabilmektedirler. 

Đşgücü piyasasına yönelik düzenlemelerden, çeşitli izin belgelerine sosyal güvenlik 

işlemlerinden maliye işlemlerine kadar birçok konuda yerine getirilmesi gereken bu 

idari düzenlemeler, işletmeler için hem zaman bakımından hem de maliyet 

bakımından büyük bir külfet olarak tanımlanabilmekte ve sonuçta bu işlemlerden 

kaçınmak isteyen işletme sahipleri kayıt dışına yönelebilmektedirler.  

 

Kurumlar arası ilişkilerin gerektiği gibi olmaması kayıt dışı istihdamın kayıt altına 

alınmasını zorlaştırmaktadır. Gerek kamu kurumlarının kendi arasında gerekse kamu 

kurumları ile sosyal taraflar ve meslek kuruluşlarının arasında iletişim sağlanması 

istihdamın kayıt altına alınması için önemli bir faktör olmaktadır. Ayrıca kamu 

kurum ve kuruluşlarının kendi içlerinde sağlayacakları iletişim ve koordinasyon 

sayesinde denetim ve takip gibi işlemlerin daha etkin şekilde sonuçlanması ve kayıt 

dışı istihdama karşı daha başarılı mücadelenin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.28 

 

(4) Denetimlerin Yetersizliği 

 

Kayıt dışı istihdamın ortaya çıkmasında ve engellenememesinde denetimlerin yeterli 

bir şekilde gerçekleştirilemiyor olmasının etkisi vardır. Yetkili kamu kurum ve 

kuruluşlarınca etkin bir şekilde denetime tabi tutulmadığını düşünen işverenler ve 

çalışanlar ekonomik faaliyetlerini kayıt dışında yürütmeye başlama cesaretini 

gösterebilirler. Denetimler işveren ve çalışan kesimin kayıt dışından kaçınmasına 

yönelik önemli bir caydırıcıdır. Bununla birlikte denetimlerin tek başına kayıt dışı 

istihdamı engelleyebileceğini düşünmek yanlış bir düşüncedir. Kayıt dışı istihdam 

ekonomik ve sosyal sistemlerdeki yanlışlardan beslenen bir kavramdır. Bu sebeple 

sadece denetimlere ağırlık vererek kayıt dışı istihdam ortadan kaldırılamaz. 
                                                 
28 Yereli, Karadeniz, a.g.e., s.118. 
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(5) Đstihdam Edilme Biçimindeki Değişiklikler 

 

Ekonomik gelişmeler, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki ilerlemeler ve hakim üretim 

sisteminin dönüşüm geçirmesine bağlı olarak endüstri ilişkilerinde birçok değişim 

yaşanmış ve istihdam edilme biçimlerine yenileri eklenmiştir. Küreselleşme 

sürecinde öncelikle üretim aşamasındaki esnekliği sağlamak, emeğin maliyetini 

düşürmek ve bu yolla rekabetin önünü açmak amacı ile kısmi süreli çalışma, çağrı 

üzerine çalışma, evde çalışma gibi yeni ve standart dışı istihdam biçimleri öne 

çıkmıştır.29  

 

Özellikle Post-Fordist üretim sisteminin yaygınlık kazanması ile gelişen ve Atipik 

Çalışma Şekilleri olarak tanımlanan bu yeni standart dışı çalışma ilişkileri, gelişmiş 

ülkelerde sosyal güvenlik sistemine dahil edilseler de gelişmekte olan veya az 

gelişmiş ülkelerde kayıt dışı istihdamın artmasına yol açmışlardır.30 Ayrıca küçük 

ölçekli işletmelerde çalışanların sayısının artması, ev merkezli işlerin yaygınlık 

kazanması, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişimler yeni istihdam şekillerinin 

artmasına imkan vermiş ve istihdamın geleneksel yapısında aşınmalara yol açmıştır. 

 

B. KAYIT DI ŞI ĐSTĐHDAMIN BOYUTLARI 

 

Kayıt dışı istihdam kavramı, fordist üretim sisteminin küreselleşen ekonomik rekabet 

koşullarına uyum gösterememesi, yeni üretim ve çalışma ilişkilerinin yaygınlaşması, 

uluslararası sermayenin düşük maliyetli üretim amacı ile hareketlilik kazanması, 

işsizlik ve yoksulluğun artması, refah devleti uygulamalarının istihdamı engeller 

nitelikteki yapısı, küçük ölçekli üretimin öne çıkması gibi ekonomik ve sosyal 

gelişmelere bağlı olarak ortaya çıktığı 1960’lı yılların sonlarından itibaren günümüze 

kadar varlığını sürdürmüştür.  

                                                 
29 Adnan Mahiroğulları, 1980Sonrası Türk ve Fransız Sendikacılığı, Ankara, Kamu-Đş Sendikası 

Yayınları, 2000, s.2. 
30 ILO, Decent Work and Informal Economy, Report VI, International Labour Conference 90th 

Session, a.g.e., p.2. 
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Ekonominin enformelleşmesi ve istihdamın kayıt dışına çıkması, ilk tanımlandığı 

dönemlerde bir ekonomik gelişememişlik durumu olarak kabul edilmiş, az gelişmiş 

ya da gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerindeki gelişmeler ile birlikte kayıt dışının 

azalacağı yönünde bir görüş hakim olmuştur.31 Ancak geçen zaman ile birlikte 

anlaşılmıştır ki kayıt dışı sektör ekonomik, siyasi, demografik gelişmelere bağlı 

olarak gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde varlığını sürdüren bir sorun olmaya 

devam etmektedir.  

 

Günümüzde kayıt dışı ekonomi ve kayıt dışı istihdam gelişmiş ülkelerde de 

çözülememiş bir sorun olarak varlığını sürdürmektedir. Ancak gelişmiş ülkelerde 

kalkınmaya, kurumsallaşmaya ve sosyal güvenlik sisteminin yerleşmesine bağlı 

olarak kayıt dışılık gelişmekte olan ülkelerden daha az gerçekleşmektedir.32 

 

Kayıt dışı istihdamın tanımı ve niteliği ile ilgili tartışmalar henüz netlik 

kazanamamıştır. Ayrıca kayıt dışı istihdamın ölçülmesinde  hangi yöntemlerin 

kullanılacağına dair ortak bir fikir bulunmamaktadır. Günümüzde kayıt dışı 

istihdamın ölçülmesine yönelik olan bir çok teknik bulunmakta ve bu farklı teknikler 

değişik kriterleri kullanarak kayıt dışı istihdamın boyutlarını hesaplamaktadır.  

 

Kayıt dışı istihdamın ölçülmesinde kullanılan yöntemler Doğrudan ve Dolaylı olmak 

üzere ikiye ayrılmaktadır. Dolaylı ölçüm yöntemi içinde ulusal hesaplar ve nakit para 

akışı gibi makroekonomik varlıkların kıyaslanması  yoluna başvurulurken, doğrudan 

ölçüm yönteminde ise işgücü, ciro, hasılat gibi istatistik verileri üzerine kurulmuş 

olan, ayrıntılı ve karşılaştırılabilir unsurlar öne çıkmakta ve kayıt dışı istihdamın 

ölçülmesinde bu yöntem kullanılmaktadır.33  

 

                                                 
31 Nusret Ekin, Ekonomik ve Hukuksal Boyutlarıyla Alt Đşveren, Đstanbul, ĐTO Yayınları, Yayın 

No : 2002-34, 2002, s.36. 
32 Paul E. Bangasser, The ILO And The Informal Sector : An Institutional History Employment 

Paper 2000/9, Genava, ILO Publication, 2000, p.4. 
33 Commission Of The European Communities, Stepping Up The Fight Aganist Undeclared Work, 

COM(2007)-628, a.g.e., p.5.  
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1. Avrupa Birli ği Ülkelerinde Kayıt Dışı Đstihdamın Boyutları 

 

Avrupa Birliği’nde kayıt dışı istihdamın tanımı ve niteliği konusunda temel referans 

olarak 1998 tarihli COM(98)-219 sayılı Avrupa Komisyonu tebliği kabul 

edilmektedir. Avrupa Birliği’nde ortalama % 7 ila % 16 arası enformel ekonomik 

faaliyetin gerçekleştiği ve toplam kayıtlı istihdamın % 7 ile % 19’luk kısmının yani 

yaklaşık 10 ila 28 milyon arası işin kayıt dışı bir şekilde görüldüğü belirtilmiştir.34  

Avrupa Birliği’nde kayıt dışı istihdam sebebiyle en çok mağdur olanlar ise kadınlar, 

öğrenciler, göçmenler, yabancı kaçak işçiler, iki veya daha fazla meslekte faaliyet 

gösterenler, kişisel veya ev merkezli işlerde çalışanlar ve deneyimsizlerdir. Ayrıca 

kadınların sayısal anlamda erkeklerden daha az kayıt dışı istihdama konu oldukları 

bilinmektedir.35  

 

a. AB-15 Ülkelerinde Kayıt Dışı Đstihdam 

 

Gelişmiş Avrupa Birliği ülkelerinde, kayıt dışı istihdam oranları 2004 yılından 

itibaren birliğe katılan olan yeni üyelere kıyasla daha düşük seviyelerde olmak ile 

birlikte artışını sürdürmüştür. Çeşitli çalışmalar sonucu AB-15 ülkelerinde kayıt dışı 

yapılan işlerin GSMH’ya oranının ortalama olarak %5 civarında olduğu tahmin 

edilmektedir. 36  

 

Tabloda yer alan ülkeler arasında Yunanistan, Belçika, Fransa, Đspanya, Đtalya gibi 

bazı ülkelerin kayıt dışı işlemlerinin milli gelire oranı ortalama olarak  % 5-25 olarak 

hesaplanmıştır. Bu gibi ülkelerde kayıt dışında gerçekleşen ekonomik faaliyetlerin 

yüksek oranlarda yaşandığı kolayca anlaşılmaktadır. 

                                                 
34 ILO, Decent Work and Informal Economy, Report VI, International Labour Conference 90th 

Session, a.g.e., p.23. 
35 European Commission, European Employment Observatory Review : Spring 2007, 

Luxembourg, 2007, p.8. 
36 European Commission Directorate-General For Employment and Social Affairs, Undeclared Work 

in An Enlarged Union, a.g.e., p.107. 
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Tablo 14 : AB-15 Ülkelerinde Bildirilmemiş Đstihdamın GSMH’ya Oranı 

ÜLKE GSMH’ya ORANI (%) 

Avusturya 4-7 

Belçika 2-21 

Danimarka 3-7 

Finlandiya 2-4 

Fransa 4-14 

Almanya 4-14 

Yunanistan 29-35 

Đrlanda 5-10 

Đtalya 20-26 

Lüksemburg Veri Yok 

Hollanda 5-14 

Portekiz Veri Yok 

Đspanya 10-23 

Đsveç 4-7 

Đngiltere 7-13 

Kaynak : ILO, Decent Work And The Informal Economy, Report VI, International 

Labour Conference 90th Session, Genava, ILO Publication, 2002, p.24. 

Avrupa Birliği’nde inşaat sektörü kayıt dışı istihdama en sık rastlanan sektörler 

arasında ilk sırada yer almaktadır. Kayıt dışı istihdamın en sık görüldüğü diğer 

sektörler ise sırasıyla otel veya lokanta gibi işletmelerde görülen hizmet faaliyetleri 

ile bireysel nitelikli veya ev eksenli şekilde gerçekleşen ticari faaliyetler takip 

etmektedir.37 

 

 
                                                 
37 European Commission Directorate-General For Employment and Social Affairs, Undeclared Work 

in An Enlarged Union, a.g.e., p.119 
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b . Birli ğe Yeni Katılan Ülkelerde Kayıt Dışı Đstihdam 

 

Avrupa Birliği 1 Mayıs 2004 tarihinde 10 ülkenin katılımı ile 25 üyeli bir birlik 

haline geldikten sonra 1 Ocak 2007 tarihinde Bulgaristan ve Romanya’nın katılımları 

ile 27 üyeli bugünkü haline erişmiştir. Yeni katılan bu ülkeler sayesinde birliğin 

ekonomik, sosyal ve siyasal yapısında önemli değişimler yaşanmıştır. Avrupa Birliği 

organizasyonuna 2000’li yıllarda katılan bu ülkelerin henüz ekonomik ve siyasal 

yapılarındaki gelişimi ve dönüşümü tam olarak kurumsallaştıramadıklarından dolayı 

bu ülkelere genellikle geçiş ekonomisi veya gelişmekte olan ekonomiler tanımlaması 

yapılmaktadır. 

 

Özellikle yeni katılan ülkelerin önemli kısmının Doğu Avrupa ülkeleri olmaları ve  

bu ülkelerin farklı bir siyasal ve ekonomik sistemden geliyor olmaları önemli bir 

unsurdur. Bu ülkelerin birliğe üye olmaları sonrasında yaşanan serbestleşme ve Batı 

Avrupa piyasasının şartlarına uyum süreci, birliğin çalışma ve istihdam yapısında 

önemli değişimler gerçekleştirmiştir. Bu ülkelerde kamu sektörünün yoğun şekilde 

iktisadi hayatta rol alması sonucu girişimcilik ve özel teşebbüs konusunda sıkıntılar 

yaşanmıştır. Bunun yanında kamu sektörünün ekonomik yapıdan çekilmesine bağlı 

olarak kamu işletmelerinin özelleştirilmesi, işsizliği önemli bir sorun haline 

getirmiştir.38  

 

Avrupa Birliği’ne yeni dahil olan ülkelerde kayıt dışı istihdam aşağıdaki tabloda 

görüldüğü AB-15 ülkelerinin ortalaması olan % 5 oranının biraz üzerinde 

seyretmektedir. Genellikle GSMH’nın % 8’i ile % 22’si civarında beliren kayıt dışı 

istihdam konusunda yeni üye olan ülkelerden Çek Cumhuriyeti-Estonya-Slovakya 

düşük seviyede, Bulgaristan-Romanya yüksek seviyede ve Polonya-Slovenya-

Macaristan-Litvanya-Letonya orta seviyede bulunmaktadır.39  

 

 

                                                 
38 Yereli, Karadeniz, a.g.e., s.189. 
39 European Commission, European Employment Observatory Review : Spring 2007, a.g.e., p.6. 
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Tablo 15 :  AB’nin Yeni Üyelerinde Bildirilmemiş Đstihdamın GSMH’ya Oranı 

ÜLKELER YIL GSMH’ya ORANI (%) 

Çek Cumhuriyeti 1998 9-10 

Estonya 2001 8-9 

Slovakya 2000 13-15 

Macaristan 1998 18 

Letonya 2000 18 

Litvanya 2003 15-19 

Polonya 2003 14 

Slovenya 2003 17 

Romanya 2000 21 

Bulgaristan 2002-03 22-30 

Güney Kıbrıs 2003 4,2 

Malta Veri yok Veri Yok 

Kaynak : European Commission Directorate-General For Employment and Social Affairs, 

Undeclared Work in An Enlarged Union, Brussels, May 2004, pp.120-139. 

Avrupa Birliği’ne yeni katılan ülkelerdeki kayıt dışı istihdamın yapısı diğer AB-15 

ülkeleri ile bazı farklılıklar göstermektedir. Özellikle AB-15 ülkelerinde kayıt dışı 

istihdamın yoğun olduğu sektörler arasında diğer sektörlere kıyasla pek yer 

bulamayan tarım ve pazarlama sektörleri, birliğe yeni üye olan ülkelerde kayıt dışı 

istihdamın yoğun olarak görüldüğü sektörler arasında yer almaktadır.40    

 

2. Asya Ülkelerinde Kayıt Dışı Đstihdamın Boyutları 

 

Dünya nüfusunun önemli bir kısmını barındıran Asya ülkelerinde kayıt dışı istihdam 

önemli sorunlar arasında sayılmaktadır. Özellikle kayıtlı sektörde istihdam fırsatı 

bulamayan fertlerin yoksulluk ve gelir dağılımı dengesizliklerine karşı bir çıkış yolu 

                                                 
40 European Commission, European Employment Observatory Review : Spring 2007, a.g.e., p.6. 
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olarak başvurdukları kayıt dışı istihdam, birçok gelişmekte olan ülkedeki gibi Asya 

ülkelerinde de çalışanlar tarafından tercih edilmektedir. Bununla birlikte kayıt dışı 

istihdam oranlarının yüksek seviyelerde seyrettiği Asya ülkelerinde, özellikle 1990’lı 

yılların ortalarındaki sanayi ve üretim hamlelerine bağlı olarak kayıtlı istihdam 

oranlarının artma eğilimine girdiği gözlenmektedir.41 

Tablo 16 :  Asya Ülkelerinde Kayıt Dışı Đstihdamın Đşgücüne Oranı 1998 (%) 

ÜLKELER KAYIT DI ŞI ĐSTĐHDAM ORANI (%) 

Çin 21,0 

Hindistan 50,4 

Endonezya 37,4 

Moğolistan 44,0 

Nepal 78,1 

Pakistan 60,0 

Filipinler 30,6 

Sri Lanka 31,3 

Yemen 65,0 

Kaynak : Friedrich Schneider, The Value Added Of Underground Activities : Size And 

Measurement Of The Shadow Economy And Shadow Economy Labor Force All Over 

The World, 2000, (Çevrimiçi): http://www.economics.uni-

linz.ac.at/Schneider/ShadEcWorldbank.PDF, 18.04.2008, p.18. 

 

3. Afrika Ülkelerinde Kayıt Dı şı Đstihdamın Boyutları 

 

Afrika’da tarım dışı sektörlerde kayıtlı olmayan istihdamın % 80 civarında, kentsel 

istihdamın % 60 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca ortaya çıkarılan 

işlerin yaklaşık olarak % 90’ının devlete kayıtlı olmayan işletmeler tarafından 
                                                 
41 ILO, Decent Work and Informal Economy, Report VI, International Labour Conference 90th 

Session, a.g.e., p.20. 
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yaratıldığı hesaplanmaktadır.42 Özellikle Sahara Afrika’sında, kayıt dışı istihdamın 

çoğunluğunu sokak satıcıları ve perakende satış çalışanları gerçekleştirmekteyken 

aynı zamanda kadınların tarım dışı sektörlerde çalışabilecekleri işlerin % 92’si kayıt 

dışı işlerdir.43 

Tablo 17 : Bazı Afrika Ülkelerinde Kayıt Dışı Đstihdamın Đşgücüne Oranı 1998 (%) 

ÜLKELER KAYIT DI ŞI ĐSTĐHDAM ORANI (%) 

Angola 35,7 

Benin 76,9 

Kamerun 61,7 

Etiyopya 61,0 

Gana 72,3 

Kenya 40,8 

Nijerya 48,9 

Ruanda 75,0 

Senegal 62,4 

Tunus 57,1 

Kaynak : Friedrich Schneider, The Value Added Of Underground Activities : Size And 

Measurement Of The Shadow Economy And Shadow Economy Labor Force All Over 

The World, 2000, (Çevrimiçi) http://www.economics.uni-

linz.ac.at/Schneider/ShadEcWorldbank.PDF, 18.04.2008, p.17. 

4. Latin Amerika Ülkelerinde Kayıt Dı şı Đstihdamın Boyutları 

 

Kayıt dışı istihdamın yüksek olduğu diğer bir bölgede Latin Amerika’dır. Latin 

Amerika’da yaşanan kayıt dışılığın birçok sebebi bulunmaktadır. Bu sebepler 

                                                 
42 Jacques Charmes, “Cited at Women in Informal Employment : Globalizing and Organizing” , 

(WIEGO) Second Annual Meeting, Cambridge, Massachuttes, 22-24 May 2000, p.16. 
43 ILO, Decent Work and Informal Economy, Report VI, International Labour Conference 90th 

Session, a.g.e., p.16. 
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arasında makroekonomik sıkıntılardan ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan kayıt 

dışılık en önemli gerekçelerden birisi olarak ifade edilmektedir. Ekonomik gelişimin 

sağlanamaması, düşük verimlilikteki işgücü, yüksek enflasyon, tarım sektörünün 

yoğun bir şekilde istihdam kaynağı olması, küçük ölçekli işletmelerin tüm işletmeler 

arasındaki payının geniş olması  gibi durumlar kayıt dışı çalışmayı arttırmaktadır.44 

Tablo 18 :  Bazı Latin Amerika Ülkelerinde Kayıt Dışı Đstihdamın Đşgücüne Oranı 1998 (%) 

ÜLKELER KAYIT DI ŞI ĐSTĐHDAM ORANI (%) 

Bolivya                                              51,3 

Brezilya  49,2 

Şili  40,0 

Kolombiya  53,8 

Ekvator  53,8 

El Salvador  47,3 

Guatemala  50,3 

Paraguay  41,0 

Peru  54,6 

Kaynak : Friedrich Schneider, The Value Added Of Underground Activities : Size And 

Measurement Of The Shadow Economy And Shadow Economy Labor Force All Over 

The World, 2000, (Çevrimiçi): http://www.economics.uni-

linz.ac.at/Schneider/ShadEcWorldbank.PDF, 18.04.2008, p.19. 

 

 

 

 

                                                 
44 Rossana Gali, David Kucera, Informal Employment in Latin America : Movements Over 

Business Cycles and the Effects of Worker Rights, International Institute for Labour Studies 

Discussion Paper, DP/145/2003, Genava, ILO Publication, 2003, pp.1-14. 
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II. TÜRK ĐYE’DE KAYIT DI ŞI ĐSTĐHDAM KAVRAMI 

 

A. TÜRK ĐYE’DE KAYIT DI ŞI ĐSTĐHDAMIN TEMEL 

SEBEPLERĐ 

 

Türkiye’de kayıt dışı istihdam sorunu, özelikle 1990’lı yıllardan itibaren yaşanan 

ekonomik ve siyasal sürecin etkisi ile birlikte artışa geçmiştir. Kayıt dışı istihdam son 

yıllarda azalma eğilimi içinde olsa da toplam istihdamın yarısına yakını kayıt dışı 

şekillerde gerçekleşmektedir. Özellikle gelişmiş ülkelere kıyasla bu oran oldukça 

yüksek bir kayıt dışılığı ifade etmektedir. 

 

Ülkemizde kayıt dışı istihdam, çeşitli sebepler sayesinde yüksek oranda 

gerçekleşmekte ve azaltılamamaktadır. Genel anlamda kayıt dışı istihdamın ortaya 

çıkmasına yol açan ekonomik, sosyal, siyasal, idari ve mali sebeplerin tamamına 

yakını aynı zamanda ülkemiz işgücü piyasasında da kayıt dışılığın doğmasına yol 

açmaktadır. Ancak bu sebeplerden bazıları ülkemizde kayıt dışılığı arttıran temel 

sebepler olarak öne çıkmaktadır.   

 

1. Sosyal Sebepler 

 

Türkiye’deki işgücü piyasası ve istihdamın genel yapısı, kayıt dışı istihdamın artışına 

yol açan sosyal sebeplerin daha iyi anlaşılmasına imkan tanımaktadır. TÜĐK’in 

yayımlamış olduğu Hanehalkı Đşgücü Araştırması’nda yer alan 2009’un ilk üç ayına 

ait veriler, ülkemizde kayıt dışı istihdam ile ilgili önemli bilgiler sağlamaktadır.  

 

Bu araştırmanın verilerine göre ülkemizde çalışma çağına gelmiş olan 15-64 yaş 

aralığındaki kişilerin toplam nüfusa oranı % 66,5’dir. Ancak ülkemizde istihdam 

oranı bu işgücü kaynağını karşılar düzeyde gerçekleşmemektedir. Türkiye’de Şubat 

2009 itibari ile istihdam oranı % 38,5’dir. Ülkemizde işsizlik oranı ise özellikle 

küresel ekonomik krizin etkileri ile hızlı bir artış gerçekleştirmiş ve % 16,1 olarak 

belirmiştir. Bu yaklaşık olarak 3.8 milyon işsiz anlamına gelmektedir. Đşsizliğin bu 



69 

kadar yüksek olması ise kaçınılmaz olarak kayıt dışı istihdam eğilimini 

arttırmaktadır. Nitekim Ülkemizde 1993-2003 yılları arasında yaklaşık 10 milyon 

kişi çalışabilir nüfusa dahil olurken bunlardan sadece % 26,6’sı iş bulabilmiştir.45 Bu 

oranların gösterdiği üzere ülkemizde çalışma çağına gelenlerin istihdam edilmesinde 

ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır.  

 

Ülkemizdeki istihdam ve işgücü yapısı ile ilgili diğer sorun ise işgücüne katılım 

oranına bağlı olarak yaşanmaktadır. Đşgücüne katılım oranı ülkemizde Şubat 2009 

itibari ile % 45,9’dur. Đşgücüne katılım oranının düşük olması işgücü piyasalarında 

aşınmalara yol açmaktadır. Ülkemizdeki işgücüne katılım oranı aşağıdaki tabloda 

görüldüğü gibi gelişmiş ülkelere kıyasla oldukça düşüktür. Đşgücüne katılım oranı 

özellikle öğrencilerin, kayıt dışı çalışanların ve göç sonucu kentlerde işgücü 

piyasasında yer almayan ev hanımlarının etkisi ile azalmaktadır.46  Nüfusun yarısını 

oluşturan kadınların istihdam oranlarının % 26 olması ve işgücüne katılım 

oranlarının % 40’larda olması, işgücü piyasası için oldukça ciddi sorunlar 

yaratmaktadır. Zira ülkemizde kadınların işgücüne katılma oranları OECD 

ülkelerinin ortalamasının oldukça altındadır. 

Tablo 19 :  Bazı Gelişmiş Ülkelerde Đşgücüne Katılım Oranı 2006 (%) 

ÜLKELER ĐŞGÜCÜNE KATILIM ORANI 2006 

(%) 

A.B.D. 75,5 

Đngiltere 76,7 

AB-15 Ortalaması 71,7 

OECD Ortalaması 70,5 

Kaynak : OECD, Employment Outlook 2007, Paris, OECD Publications, 2007, p.246 

 
                                                 

    45 TÜSĐAD, Türkiye’de Đşgücü Piyasasının Kurumsal Yapısı ve Đşsizlik, a.g.e. s.29. 
46  Sabahaddin Zaim, Çalışma Ekonomisi, 10.bs., Đstanbul, Filiz Kitabevi, 1997, s.123 
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Ülkemizde tarım ve hizmet sektörlerinin yüksek miktarlı istihdam sağlaması durumu 

da  kayıt dışı istihdam konusunda etkilidir. Azalan bir seyir izlemekle birlikte 

ülkemizde Şubat 2009 itibari ile tarım sektöründeki istihdam oranı toplam istihdamın 

% 22,2’sini oluşturmaktadır. Sanayi sektörünün toplam istihdam içindeki payı % 

20,5, inşaat sektörünün toplam istihdam içindeki payı % 4,9 ve hizmetler sektörünün 

toplam istihdam içindeki payı ise % 52,4 olarak gerçekleşmiştir.  

Tarımda istihdam edilen  nüfusun fazla olması, istihdam edilenlerin sosyal güvenlik 

kapsamının dışında bırakılması ve ücretsiz aile işçiliğinin tarım sektöründe yaygın 

olması sebebiyle kayıt dışı istihdamı arttırmaktadır. Nitekim Türkiye’de tarım 

sektöründe çalışanların % 83,7’si herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı 

olmadan çalışmaktadır. Ayrıca istihdamın % 52,4’ünü sağlayan hizmetler sektöründe 

özellikle küçük ölçekli işletmelerin yoğun olması ve küçük ölçekli işletmelerde kayıt 

dışı çalışma oranının büyük ölçekli işletmelere oranla fazla olması kayıt dışılığı 

arttırmaktadır. 47 

 

Ülkemizde kayıt dışı istihdamın artmasında etkili olan diğer sebep ise gelir 

dağılımındaki dengesizliktir. Ülkede yaratılan milli gelirin, ülkeyi oluşturan farklı 

gelir grupları arasında yeterli ve dengeli dağılımın gerçekleştirilememesi durumu 

beraberinde yoksulluğu, iç göçleri, işsizliği, olumsuz koşullarda çalışma 

mecburiyetini ve dolayısıyla kayıt dışı çalışmayı getirmektedir. 

 

Aşağıdaki tabloda da görüldüğü gibi ülkemizde gelir dağılımı konusunda büyük 

dengesizlikler görünmektedir. TÜĐK’in 2005 yılında yapmış olduğu Gelir Dağılımı 

Araştırmasının sonuçlarına göre toplumdaki en zengin % 20’lik kesim, en yoksul % 

20’lik kesimden 7 kat daha fazla gelir elde etmektedir. Ülkemizdeki gelir dağılımı 

eşitsizliği azalma eğilimi gösterse de 1,0 oranına yaklaştıkça gelir dağılımındaki 

bozulmanın arttığını gösteren Gini Katsayısı’nın ülkemizde 0,38 olması, gelir 

dağılımındaki dengesizliği işaret etmektedir.   

                                                 
47 ILO, World  Employment Report 2004-05 : Employment, Productivity and Poverty Reduction, 

a.g.e., p. 227. 
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Tablo 20 :  Türkiye’de % 20’lik Kesimlerin Gelirden Aldığı Paylar  

% 20’lik KES ĐMLER 2004 (%) 2005 (%) 

Birinci %20’lik Kesim 6,0 6,1 

Đkinci %20’lik Kesim 10,7 11,2 

Üçüncü %20’lik Kesim 15,2 15,8 

Dördüncü %20’lik Kesim 21,9 22,6 

Beşinci %20’lik 46,2 44,4 

GĐNĐ KATSAYISI 0,40 0,38 

Kaynak :  TÜĐK, 2005 Gelir Dağılımı Ara ştırması, 2005 

Gelir dağılımındaki dengesizlik, yoksulluk ve geçim sıkıntısı sebebiyle kırsal 

hayattan ve tarımdan kopan işgücü şehirlere göç etmektedir. Türkiye’de ekonomik, 

sosyal ve siyasal sebepler sonucu gerek kırsal alandan şehirlere gerekse şehirlerden 

büyükşehirlere yoğun bir göç süreci uzun yıllardan beri süregelmektedir. Özellikle 

büyük kentlere doğru göç eden vasıfsız ve eğitimsiz işgücünün, kayıtlı istihdam 

alanlarında iş bulamayarak kayıt dışı sektörlerde ve işlerde çalışmayı kabul ettikleri 

bilinmektedir.48 Genellikle büyük şehirlerde kendilerine uygun kayıtlı iş bulamayan 

bu işgücü grubu, çoğu zaman düzensiz ve sosyal güvencesiz işlerde çalışarak 

hayatlarını sürdürmek zorunda kalmaktadırlar. 

 

2. Ekonomik Sebepler 

 

Kayıt dışı istihdamın ortaya çıkmasındaki en önemli gerekçe ekonomik kaygılardır. 

Toplum içinde yer alan işçi ve işverenler bireysel anlamda kazançlarını en üst 

seviyeye çıkarma amacı ile kayıt dışına yönelebilmektedirler. Makroekonomik 

göstergelerde yaşanan bozulmalar ve istikrarsızlığın yaratmış olduğu enflasyon, 

ülkemizde 1970’li yıllardan beri varlığını sürdürmüş ve çalışanların satın alma 

gücündeki azalmalara, işçi ve işverenlerin vergi ya da sigorta primleri gibi kamu 

                                                 
48 Yereli, Karadeniz, a.g.e.,  s.110. 
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kesintilerini ödemekten kaçınmalarına ve dolayısıyla kayıt dışı istihdamın artmasına 

yol açabilmiştir49  

 

Ülkemizde yaşanan ekonomik sorunlar aynı zamanda uygun yatırım ortamının tesis 

edilerek yerli ve yabancı yatırımcıların ülkemize çekilmesine ve bu yolla istihdam 

artışlarının sağlanarak işsizliğin azaltılmasın engellemektedir. Özellikle istihdama 

yansımayan ekonomik büyüme faaliyetlerinin sonucunda işsizlik sorunu 

çözülememektedir. Bu duruma bağlı olarak kayıt dışı istihdam artmakta ve 

ülkemizdeki işgücü piyasasının sıkıntıya girmesine yol açmaktadır. 

 

Ülkemizde kayıt dışı istihdama yol açan ekonomi kaynaklı sebeplerden bir diğeri de 

KOBĐ’lerin rekabet etme gücünün zayıf olmasıdır. KOBĐ’lerin sermaye yapılarının 

zayıf olması, nitelikli işçi istihdamı ve teknolojik gelişmeleri takip etmek 

konusundaki yetersizlikleri ile birleşerek küresel rekabet ortamında geri kalmalarına 

yol açmaktadır. Oysa ülkemiz 1996 yılında Gümrük Birliği’ne dahil olarak küresel 

rekabet arenasına çıkmış ve bu tarihten itibaren korumacı uygulamalar terk 

edilmiştir. Ülkemizdeki KOBĐ’lerin ise rekabet karşısında kendilerini savunmak için 

maliyetlerini kısmaya çalıştıkları ve çoğu zaman kayıt dışı istihdamı uyguladıkları 

bilinmektedir.50 Özellikle yabancı işçiler, çocuk işgücü, mevsimlik işçiler, geçici ve 

belirli süreli iş akitleri ile çalışanlar gibi işveren karşısında pazarlık gücü olmayan 

kişiler kullanılarak rekabet üstünlüğü amaçlanmaktadır.51 

 

Ekonomiden kaynaklanan kayıt dışı istihdamın diğer yansıması da Fordist üretim 

sistemine ait olan istihdam edilme biçimindeki değişikliklerle ortaya çıkmaktadır.  

Yeni endüstri ilişkilerinde klasik istihdam modeli içinde yer alan, işverene ait 

işyerinde belirsiz süreli iş sözleşmesine bağlı olarak tam gün çalışma esasına göre 

kurgulanmamış ve kısmi, belirli veya geçici süreli çalışma esasına dayanan, belirli 

işyerine bağlı olma zorunluluğu getirmeyen çalışma ilişkileri oluşturulmuştur. 

                                                 
49 Yereli, Karadeniz, a.g.e.,  s.89. 
50 DPT, a.g.e., s.46. 
51 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, a.g.e., s.30. 
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Ülkemizde 4857 sayılı Đş Kanunu ile bu esnekleşmenin yolu açılmıştır. Ancak bu 

durum beraberinde kayıt dışı çalışmanın kolaylaşmasını getirmiştir. Ülkemizde 

özellikle standart dışı çalışmalardan eve iş verme ve taşeronlaşma en çok tercih 

edilen esnek çalışma araçları olarak öne çıkmaktadır.52  Eve iş verme, ülkemizde son 

yıllarda önem kazanan bir çalışma türüdür. Eski dönemlerde halı, kilim, kazak gibi 

tekstil ürünlerinde veya gıda maddelerinin hazırlanmasında yoğun olarak görülen eve 

iş verme  durumu son yıllarda gelişen teknolojiye bağlı olarak evde bilgisayar 

başında gerçekleştirilen bazı işler şeklinde de ortaya çıkabilmektedir.53 

 

Türkiye’de yaygın şekilde kullanılan diğer esneklik uygulaması ise taşerona veya 

aracıya iş verme durumudur. Özellikle büyük işletmeler üretim ve hizmet sürecinin 

bir bölümünde fason üretim veya taşerona iş verme yöntemini kullanarak işgücü 

maliyetlerinden kaçınabilmektedir. Taşeron firmalar genellikle küçük ölçekli 

işletmeler oldukları için daha az sayıda işçi çalıştırmanın avantajlarından 

yararlanarak vergi, iş ve sosyal güvenlik hukukunun yüklemiş olduğu bazı 

yükümlülüklerden kolayca kaçınabilmektedirler.54 

 

3. Đdari ve Mali Sebepler 

 

Ülkemizde kayıt dışı istihdama sebep olan idari uygulamalar arasında en önemlisi 

işgücü maliyetinin fazla olmasıdır. Türkiye’de işverenlerin istihdama yönelik olan 

yasal yükümlülükleri (SSK primi işveren payı, işsizlik sigortası işveren payı, sosyal 

amaçlı fon ödemeleri, kıdem ve ihbar tazminatları gibi..) toplam işgücü maliyeti 

içinde önemli bir yer işgal etmektedir. Ayrıca işçilerin işe başlamaları esnasında net 

ücret üzerinden anlaşma yapmaları ve kanunen işçiyi yükümlü tutan fakat ödenmesi 

açısından işvereni sorumlu tutan sigorta primi işçi payı, işsizlik sigortası işçi payı, 

gelir vergisi gibi ödemelerin işverence karşılanmasına bağlı olarak işgücü 

                                                 
52 Yereli, Karadeniz, a.g.e.,  s.109. 
53 A.e.,  s.110. 
54 DPT, a.g.e., s.47. 
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maliyetlerinde yüksek artışlar görülmektedir.55 Đşgücü maliyetlerindeki yükseklik 

işverenlerin yeni yatırım yapmalarında veya yeni istihdam yaratmalarında önemli bir 

engeldir. Bu maliyetlerden kaçınmak isteyen işverenler çoğu zaman yeni işçi almak 

yerine mevcut işçilerin fazla çalışmasını tercih etmektedir. Örneğin 2004 yılında 

imalat sektöründe çalışan işçilerin haftada 45 yerine 52 saat çalışmaları 500.000 yeni 

işçinin istihdamına denk gelmektedir.56 

 

Ülkemizdeki işgücü maliyetlerinin yüksek olmasında vergilerin önemli bir payı 

vardır. Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi Türkiye OECD ülkeleri arasında istihdam 

üzerinden alınan vergilerin en yüksek olduğu ülke konumundadır. Đstihdam 

üzerinden kesilen vergilerin artmasıyla birlikte işgücü maliyeti yükselmekte ve 

işverenler kayıt dışı istihdamı tercih etmektedirler. Özellikle çalışanların, emekleri 

karşılığında elde ettikleri ücret ile işverenleri üzerinde yarattıkları maliyet farkı ne 

kadar açılırsa kayıt dışı faaliyetlere başvurma eğilimi o denli artış göstermektedir. 

Tablo 21 :  Bazı Ülkelerde Đstihdamın Üzerindeki Vergi Yükü 

ÜLKELER ĐSTĐHDAM VERG ĐLERĐNĐN YÜKÜ 

(%) 

Türkiye 42,8 

AB-15 Ortalaması 32,1 

OECD Ortalaması 27,5 

A.B.D. 11,7 

Đrlanda 2,3 

Kaynak : OECD, Taxing Wages 2005-2006, Paris, OECD Publications, 2007. 

Đşgücü maliyetinin fazla olmasında diğer önemli etken ise sosyal güvenlik primi 

kesintilerinin sürekli artış içinde olmasıdır. Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi 

                                                 
55 Yereli, Karadeniz, a.g.e.,  s.101. 
56 World Bank, Turkey Labor Market Study,  Report  No : 33254-TR, April 14 2006, s. IV. 
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ülkemizdeki sosyal güvenlik primleri 1999 yılından 2006 yılına kadar yaklaşık 

olarak 2.5 kat artış göstermiş ve istihdamın önünde büyük bir engel haline gelmiştir. 

Tablo 22 :  Türkiye’de 1999-2004 Arası Sosyal Güvenlik Primi / Net Ücret oranı 

YILLAR SOSYAL GÜVENL ĐK PRĐMĐ / NET 

ÜCRET (%) 

1999 22,8 

2000 40,7 

2001 52,4 

2002 50,9 

2003 51,3 

2004 52,7 

2005 54,5 

2006 54,4 

Kaynak : TĐSK, 1999-2006 Çalışma Đstatistikleri ve Đşgücü Maliyeti Araştırmaları, 

Ankara, 2006. 

Ülkemizde kayıt dışı istihdamın fazla olmasında etkili olan bir başka sebepte kamu 

denetimlerinin yetersiz ve cezaların caydırıcılıktan uzak olması ile ilgilidir. 

Denetimlerin etkinliği için uzman kişilerce ve sık aralıklar ile gerçekleştirilmesi 

gereklidir. Özellikle denetim ile ilgili çalışanların kayıt dışı istihdam konusunda 

uzman olmaları, denetimlerin etkinliği adına hayati önem taşımaktadır. Ülkemizde 

kayıt dışı istihdama yönelik sigorta müfettişi sayısının yeterli olmadığı 

görülmektedir. 2004 yılı itibari ile Türkiye’de kayıt dışı istihdam ile mücadele etmek 

ile görevlendirilmiş olan sigorta müfettiş sayısının yaklaşık 350 kişi olduğu ve bu 

sigorta müfettişlerinin ilgilendikleri işlerin % 24’ünün kayıt dışı istihdam ile ilgili 

olduğu belirlenmiştir.57 

 

                                                 
    57 Yereli, Karadeniz, a.g.e.,  s.122-123. 
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Ülkemizde kayıt dışı istihdamın fazla olmasında, kayıt dışı istihdama yönelik olan 

ceza uygulamalarının yetersiz olması da etkilidir. Ülkemizde işletmelere kayıt dışı 

çalışan her işçi için işe giriş bildirgesinin yasal süresi içinde gerekli kuruma 

bildirilmemesi sebebi ile asgari ücretin brüt tutarı kadar idari para cezası 

verilmektedir. Fakat doğrudan kayıt dışı işçi çalıştırmanın bir cezası yoktur. Oysa 

gelişmiş ülkelerde kayıt dışı istihdam sonucu çok ağır para ve hatta hapis cezaları 

uygulanmaktadır. Örneğin Fransa’da kayıt dışı işçi çalıştıran işverene 3 yıl hapis ve 

6000 Dolar, Almanya’da 5 yıl hapis 650.000 Dolar, Japonya’da 2 yıl hapis ve 

2.000.000 Japon Yeni para cezası verilmektedir.58 

 

Ülkemizde kayıt dışı istihdama yol açan sebeplerden bir diğeri de kamuya ve sosyal 

güvenlik sistemine karşı duyulan güvensizliktir. Çalışanların ödedikleri kamu 

kesintilerinin gerektiği gibi kullanılmadığına dair inanışlar ve özellikle sağlık 

hizmetlerinde karşılaşılan güçlükler, sigortalıların kayıt dışına yönelmelerine sebep 

olmaktadır. Ülkemizde birçok çalışan sosyal güvenlik sisteminin hizmetlerini 

yetersiz kabul ederek işverenlerinin bu sisteme yapacağı zorunlu ödemeleri kendisine 

ücret olarak vermesini talep etmekte ve sisteme girmekten kaçınabilmektedirler.59 

 

B. TÜRKĐYE’DE KAYIT DI ŞI ĐSTĐHDAMIN BOYUTLARI VE 

KAYIT DI ŞI ÇALI ŞMA B ĐÇĐMLER Đ  

1. Türkiye’de Kayıt Dışı Đstihdamın Boyutları 
 

Türkiye’de kayıt dışı istihdam dönemsel koşullara bağlı olarak inişler ve çıkışlar 

göstermektedir. Özellikle yaşanan ekonomik, siyasal ve sosyal olayların baskısı ile 

istihdamdaki kayıt dışılık hareketlenebilmektedir. Ancak kayıt dışı istihdamda oluşan 

tüm iniş ve çıkışlara karşın ülkemizde kayıt çalışma oranı oldukça yüksek 

seviyelerde seyretmektedir.  

 

                                                 
    58 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, a.g.e., s.93-95.  

59 Yereli, Karadeniz, a.g.e., s.30 
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Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi 1990 yılında herhangi bir sosyal güvenlik 

kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı toplam istihdamın % 55,6’sına denk 

gelmekteyken 2001 yılından itibaren azalma eğilimine girmiş ve son olarak TÜĐK’in 

yapmış olduğu 2008 tarihli Hanehalkı Đşgücü Araştırması’nda % 41,9 oranında 

gerçeklemiştir. 1990’lı yıllardan itibaren düzenli denebilecek şekilde artış gösteren 

tarım dışındaki kayıt dışı istihdam  2000’li yıllardan itibaren % 30’ların üzerinde 

gerçekleşmiştir. Tarım sektöründe oluşan kayıt dışı istihdam çıkartıldığında kayıt dışı 

çalışma oranı biraz daha düşmekle birlikte % 30 civarında gerçekleşen tarım 

dışındaki kayıt dışı istihdam oranı özellikle gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında 

oldukça yüksektir. 

Tablo 23 : Türkiye’de Bazı Yıllarda Toplam ve Tarım Dışı Kayıt Dışı Đstihdam Oranı (%) 

YILLAR TOPLAM KAYIT DI ŞI 

ĐSTĐHDAM ORANI 

(%)  

TARIM DI ŞI - KAYIT 

DIŞI ĐSTĐHDAM 

ORANI  (%) 

1990 55,6 25,0 

1993 47,5 25,0 

1996 52,6 24,9 

1999 52,1 27,1 

2000 50,6 29,2 

2001 52,9 29,5 

2002 52,1 31,7 

2003 51,7 31,5 

2004 48,1 31,6 

Kaynak : TÜSĐAD, Türkiye’de Đşgücü Piyasasının Kurumsal Yapısı ve Đşsizlik, Đstanbul, 

TÜSĐAD Yayınları, Yayın No : TÜSĐAD-T/2004-11/381, Aralık 2004, s.38. 
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a. Çalışma Türleri Açısından Kayıt Dışı Đstihdam 

 

Aşağıdaki tabloda TÜĐK’in 2009 tarihli Hanehalkı Đşgücü Araştırması’nda 

ülkemizdeki çalışma türleri açısından kayıt dışı istihdam oranları verilmiştir. 

Ülkemizde çalışma türleri açısından kayıt dışı istihdam yapısına bakıldığında 

özellikle yevmiyeli çalışanlar ve ücretsiz aile işçilerinin gerek tarım sektöründe 

gerekse tarım dışı sektörlerde kayıt dışı istihdam içinde daha çok yer aldıkları 

görülmektedir. Ücretli çalışanlar ve işverenler arasında ise kayıt dışı istihdam daha 

az görülmektedir. Bunun yanında kendi hesabına çalışanlar arasında görülen kayıt 

dışı istihdam oranı genel ortalamada % 66,8 olarak belirmişken, tarım dışındaki 

kendi hesabına çalışanlar arasında bu oran % 57,4 ve tarım sektöründe kendi 

hesabına çalışanlar arasında bu oran % 76 olarak hesaplanmıştır.   

 

Tablo 24 : Türkiye’de Çalışma Türleri ve Kayıt Dışı Đstihdam Đlişkisi  

ÇALI ŞMA 

TÜRLER Đ 

GENEL KAYIT 

DIŞILIK ORANI 

(%) 

TARIM DI ŞI 

SEKTÖRDE 

KAYIT DI ŞILIK 

ORANI (%) 

TARIM 

SEKTÖRÜNDE 

KAYIT DI ŞILIK 

ORANI (%) 

Ücretli ve 

Yevmiyeli 

23,0 21,8 76,7 

Đşveren 26,9 24,0 64,8 

Kendi Hesabına 66,8 57,4 76,0 

Ücretsiz Aile Đşçisi 90,9 75,3 94,7 

Kaynak : TÜĐK, Hanehalkı Đşgücü Araştırması 2009. 

b. Coğrafi Bölgeler Açısından Kayıt Dışı Đstihdam 

 

Aşağıdaki tabloda ülkemizdeki coğrafi bölgelerde gerçekleşen kayıt dışı istihdam 

oranları belirtilmiştir. Bu tabloya göre kayıt dışı istihdamın en yoğun görüldüğü 
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bölgeler Güney Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesidir. Bu bölgelerde kayıt dışı 

istihdam % 70’ler civarındadır. Marmara, Đç Anadolu ve Ege bölgelerinde ise kayıt 

dışı istihdam % 40 civarında görülmektedir. Özellikle kırdan kente göçün yoğun 

yaşandığı, küçük ölçekli işletmelerin hakim olduğu ve kayıtlı istihdamın fazla 

sağlanamadığı bölgelerimizde kayıt dışı istihdam fazlayken istihdam olanaklarının 

daha fazla sağlandığı bölgelerimizde kayıt dışılık daha azdır.  

Tablo 25 : Coğrafi Bölgelere Göre Kayıt Dışı Đstihdam Oranları (%) 

BÖLGELER KAYIT DI ŞI ĐSTĐHDAM ORANI (%)  

Akdeniz  53,0 

Doğu Anadolu 66,8 

Ege 46,5 

Güney Doğu Anadolu 72,0 

Đç Anadolu 40,0 

Karadeniz 70,3 

Marmara 39,0 

Kaynak : Ahmet Burçin Yereli, Oğuz Karadeniz , Kayıt Dışı Đstihdam, Ankara, Odak 

Yayınevi, 2004, s.53. 

c. Ekonomik Faaliyet Türleri Açısından Kayıt Dışı Đstihdam 

 

Kayıt dışı istihdamın sektörler açısından dağılımına baktığımızda ülkemizde 

gerçekleşen iktisadi faaliyetler ile kayıt dışı istihdam arasındaki ilişki ortaya 

çıkmaktadır. Aşağıdaki tabloda ülkemizde gerçekleşen iktisadi faaliyetlerde yer alan 

çalışanların sosyal güvenlik kurumlarına kayıtlılık durumu incelenmiştir. Bu tabloya 

göre ülkemizde kayıt dışılığın en yaygın olduğu ekonomik faaliyet Tarım, 

Ormancılık, Balıkçılık ve Avcılıktır. Bu grubu Bayındırlık ve Đnşaat faaliyetleri, 

Oteller ve Lokantalar, Toptan ve Perakende Satışlar izlemektedir. Bu sektörlerin 

temel özellikleri, emek yoğun olması ve uzmanlaşmanın düşük seviyelerde 

gerçekleşmesidir. Kayıt dışılığın en az olduğu faaliyet grupları ise Kamu Yönetimi 
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ve Savunma, Zorunlu Sosyal Güvenlik, Mali Aracılık Faaliyetleri ve Elektrik, Gaz ve 

Su ile ilgili sektörlerdir. Bu sektörlerin temel özellikleri ise teknik uzmanlaşmanın 

kayıt dışılığın çok görüldüğü sektörlere oranla daha yoğun olmasıdır.  

Tablo 26 : Ekonomik Faaliyetlere Göre Kayıt Dışı Đstihdam Oranı 2005 (%) 

EKONOM ĐK FAAL ĐYETLER KAYIT DI ŞILIK ORANI  

(%) 

Tarım, Ormancılık, Balıkçılık, Avcılık 88,2 

Madencilik ve Taş Ocakçılığı 13,3 

Đmalat Sanayi 32,0 

Elektrik, Gaz ve Su 3,8 

Bayındırlık ve Đnşaat Đşleri 64,3 

Toptan ve Perakende Satış 42,2 

Oteller ve Lokantalar 49,9 

Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama 39,0 

Mali Aracı Kuruluş Faaliyetleri 6,3 

Gayrimenkul, Kiralama ve Đş Faaliyetleri 27,1 

Kamu Yönetimi ve Savunma, Zorunlu Sosyal 

Güvenlik 

3,0 

Eğitim Hizmetleri 35,0 

Sağlık Đşleri ve Sosyal Hizmetler 9,0 

Diğer Toplumsal Hizmetler 56,0 

Kaynak : TÜĐK, Hanehalkı Đşgücü Anketi 2005 

2. Türkiye’de Kayıt Dışı Đstihdam Biçimleri 

 

Kayıt dışı istihdam faaliyetleri içinde yer alan çalışanlar bu durumu çeşitli şekillerde 

gerçekleştirebilmektedirler. Bu sebeple Türkiye’de kayıt çalışmanın birçok şekli 

vardır. Bunlar temel birkaç başlık altında toplanabilir. Bu temel başlıklar ; 
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çalışmaları hiç bildirilmeyenler, çalışmaları eksik bildirilenler veya mevzuat 

tarafından kayıtlılık durumunun talep edilmediği ve bu sebeple kayıt dışı bırakılan 

çalışmalardan oluşmaktadır.60  

 

a. Çalışmaları Hiç Bildirilmeyenler 

 

Çalışmaları kamu kurum ve kuruluşlarına hiç bildirilmeyenler, kayıt dışı istihdamın 

önemli kısmını oluşturmaktadır. Çalışmaları hiç bildirilmeyenler, kendi iradeleriyle 

kayıt dışında çalışanlar ve işverenleri tarafından bildirilmeyenler olmak üzere ikiye 

ayrılabilmektedir.  

 

(1) Kendi Đradesi Đle Kayıt Dışında Çalışanlar 

 

Kendi iradesi ile kayıt dışı çalışma içinde bulunanlar özellikle mevcut sosyal 

güvenlik sisteminin ekonomik ve sosyal açıdan yetersiz olması, gelirlerinde artış 

sağlama amacı, yasal açıdan kayıtlılığın yasak olması ve muhtemel kesintilerden 

sakınma amacı ile gönüllü olarak kayıt dışında çalışmayı istemektedirler. Bu grup 

içinde yer alan kişiler ; yabancı kaçak işçiler, çocuk işgücü, sosyal güvenlik 

kurumlarından gelir, aylık veya yardım alanlar, işsizlik ödeneği alanlar, yeşil kart 

gibi sosyal hizmet ve yardımlardan yararlananlardır. 

 

Yabancı kaçak işçilik, bulunduğu ülkeye vatandaşlık bağı ile bağlı olmadan, 

yürürlükteki yasal düzenlemelere uygun oturma, istihdam edilme veya konaklama 

izni bulunmayan bireylerin yasa dışı yollar ile çalışmasına verilen isimdir.61  Yabancı 

kaçak işçilik kayıt dışı istihdama yol açarak vergi ve sosyal güvenlik primleri 

kaybına yol açmaktadır. Yine kaçak işçilerin düşük ücretler karşılığında ve sosyal 

haklar olmaksızın çalışmaya razı olmaları genel ücret seviyesi ve yerli işçilerin 

sosyal güvenlik konusundaki pazarlık gücünü azaltıcı bir unsurdur.62 Kendi iradesi 

                                                 
60 Yereli, Karadeniz, a.g.e., s.58. 
61 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, a.g.e., s.34. 
62 DPT, a.g.e., s.52. 
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ile kayıt dışında çalışanlar arasında bir diğer önemli grup ise çocuk işçilerdir. 

TÜĐK’in 2006 Ekim-Kasım-Aralık aylarında Hanehalkı Đşgücü Anketi ile birlikte 

gerçekleştirmiş olduğu Çocuk Đşgücü Araştırması’na göre ; 6-17 yaş grubunda 

bulunan 16 milyon 264 bin çocuktan % 5,9’u ekonomik bir işte çalışmaktadır. 

Bunların % 47,7’si kentsel, % 52,4’ü kırsal yerlerde hayatlarını sürdürmektedirler. 

Ülkemizde çocuk işgücünün kullanılma sebepleri işgücü maliyetlerinin yüksekliği, 

kayıt dışı istihdamın yaygınlığı, tarım sektöründe ücretsiz aile işçisi olarak 

çalışılması, sanayileşme sonucunda tarım nüfusunun çözülerek kentlere göç etmesi, 

ailelerin yoksulluk sonucu çocuklarını çalıştırmaları, genel ekonomik yapı ve gelir 

dağılımındaki sıkıntılar, eğitim sistemindeki sorunlar gibi birçok unsura bağlıdır.63   

 

Kendi iradesi ile kayıt dışında çalışmayı isteyenler grubunda yer alan diğer kesim ise 

sosyal güvenlik kurumlarından gelir, aylık ya da yardım alan kişilerdir. Bu grup 

içinde emekli aylığı almaya hak kazandığı halde geçinmek için tekrar çalışmaya 

başlayanlar, anne ve/veya babası vefat etmiş kişilere veya dul-yetim kalmış kişilere 

sosyal güvenlik sistemi tarafından bağlanmış olan aylıklarının kesilmemesi amacını 

taşıyanlar vardır. 

 

(2) Đşverenleri Tarafından Çalışmaları Bildirilmeyenler  

 

Çalışmaları hiç bildirilmeyenler grubunda yer alan diğer kişiler ise çalışmaları 

işverenleri tarafından gerekli kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilmeyen 

çalışanlardır. Bu grupta yer alan çalışanların özelliği kendi iradeleri ile değil 

işverenlerince kayıt dışına itiliyor olmaları ile ilgilidir. Kayıt dışı işletmelerde ve 

işlerde görülebildiği gibi kayıtlı işletmelerde veya işlerde istihdam edilen kişilerin  

işverenleri tarafından kayıt dışında çalıştırılabildikleri görülmektedir. Bu grupta en 

çok yer alanlar ise özellikle ülkemizdeki ekonomik ve sosyal şartlara bağlı olarak 

istihdam edilme konusunda zorluklar yaşayan tecrübesizler, kadınlar, gençler, yeterli 

mesleki ve eğitim donanımından yoksun kalanlar, öğrenciler ve yabancı kaçak 

                                                 
63 Yereli, Karadeniz, a.g.e.,  s.72. 
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işçilerdir. Bu çalışanlar çoğu zaman işverenlerin keyfi kararlarına göre kendilerine 

sorulmadan kayıt dışı istihdam içinde yer almak zorunda kalmaktadırlar. 

 

b. Çalışmaları Eksik Bildirilenler 

 

Ülkemizde bazı durumlarda çalışma sürelerinin ve çalışma sonucu elde edilen 

kazançların  eksik olarak bildirildiği gözlemlenmektedir. Burada önemli olan nokta, 

çalışmaların veya çalışanların tamamen kayıt dışında olmadığı bunun yerine çalışma 

süreleri veya ücretleri gibi kayıt altına alınan bazı unsurların eksik olarak bildirilmesi 

durumudur. 

 

(1) Çalışmaların Gün Olarak Eksik Bildirilmesi   

 

Kayıt dışı çalışmanın eksik bildirim sonucu ortaya çıkmasına yol açan unsurlardan 

birisi çalışmanın gün olarak eksik bildirilmesidir. Bu durumdaki çalışanların, çalışma 

süreleri Sosyal Güvenlik Kurumu’na eksik olarak bildirilmektedir. Çalışma 

sürelerinin eksik bildirilmesindeki temel amaç, sosyal güvenlik sistemine yapılacak 

olan ödemelerden kaçınmaktır. Örneğin çalışanın ayda 30 gün çalışmış olmasına 

rağmen 15 gün çalışmış gibi gösterilip bu eksik süre üzerinden vergi ve sosyal 

güvenlik kesintilerinin bildirilmesi bu duruma bir örnektir. Sosyal Sigortalar 

Kurumu’nda prime esas olan çalışma süresinin eksik gösterilmesi sonucunda devletin 

prim kaybı yanında, çalışanların kendilerinin ve bakmakla yükümlü oldukları 

kişilerin bazı hakları ve menfaatleri kısmen veya gecikmeli olarak kullanabilmesi 

durumu ortaya çıkmaktadır.64 

 

(2) Çalışmaların Ücret Olarak Eksik Bildirilmesi 

 

Ülkemizdeki kayıt dışı istihdamın bir başka boyutu da çalışmaların sonunda hak 

edilen ücret tutarlarının eksik bildirilmesi şeklinde gerçekleşmektedir. Đşverenler, bu 

                                                 
64 DPT, a.g.e., s.45. 
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yönteme başvururken istihdam ettikleri çalışanlarına daha yüksek miktarda ücret 

ödemelerine karşın vergi ve sosyal güvenlik primlerinden kaçınmak için ilgili kamu 

kurum ve kuruluşlarına daha düşük ücret öder şekilde bildirimde bulunmaktadırlar. 

Çalışmaların eksik olarak bildirilmesi, elde edilen gelirlerin üzerinden hesaplanarak 

ödenen vergilerin, sosyal güvenlik kurum ve kuruluşlarına ödenmesi gereken 

primlerin ve sosyal kesintilerin eksik olarak toplanmasına yol açmaktadır. Bu durum 

devletin eksik ödenen primler oranında zarar etmesine yol açmakla birlikte 

çalışanların iş akitlerinin sona erdirilmesi halinde elde etmeye hak kazandıkları 

kıdem ve ihbar tazminatları ile emeklilik maaşlarının olması gerekenden daha az 

olarak hesaplanmasına yol açmaktadır.65 

 

(3) Deneme Süresinde Kayıt Dışı Çalışma 

 

Ülkemizde sık rastlanan kayıt dışı istihdam biçimlerinden birisi de deneme süresinde 

gerçekleştirilen kayıt dışı çalışmadır. 4857 sayılı Đş Kanunu işverene işe yeni giren 

işçinin meslekte başarılı olup olamayacağına karar vermesi için deneme süresi 

tanınmıştır. Ülkemizde bu süre içinde bazı işverenler, işçiyi sosyal güvenlik 

kuruluşlarına bildirmeden çalıştırmaktadır. Ancak işverenlerin, bu deneme süresinin 

geçmesine rağmen işçiyi Sosyal Sigortalar Kurumu’na bildirmemesi durumunda 

kayıt dışı istihdam gerçekleşmektedir. 

 

(4) Birden Fazla Đşin Bildirilmemesi  

 

Özellikle son yıllarda yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve hayat pahalılığının 

artmasına bağlı olarak kişiler esas işlerinin yanında başka bir işte daha çalışma 

yoluna başvurmaktadırlar. Yine bazı çalışanlar uzmanlık alanları ile ilgili olarak 

birden fazla yerde çalışabilmektedir. Fakat çalışanların gelirlerini kaybetmemek 

amacıyla veya memurlarda olduğu gibi ikinci işlerde çalışmanın yasak olmasına 

bağlı olarak ikinci işlerin kayıt dışı şekilde gerçekleşmesi sık görülen bir durumdur.  

                                                 
65 DPT, a.g.e., s.45-46. 
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c. Yasaların Kayıt Dışında Bıraktığı Çalışmalar 

 

Ülkemizde görülen bir başka kayıt dışı istihdam biçimi vergi ve sosyal güvenlik 

mevzuatının kısmen veya tamamen kapsam dışında bıraktığı çalışmalar ile ilgilidir. 

Özellikle sosyal amaçlar gözetilerek kendilerine muafiyet tanınan kişilerin, sosyal 

sigorta mevzuatı açısından prim ödeme güçlerinin olmaması veya çalışmaların 

hizmet akdi çerçevesinde değerlendirilememesi gibi nedenlere dayanarak kapsam 

dışında kalması sağlanmaktadır. Amaç bu kişilerden vergi veya prim toplamanın 

maliyet açısından yüksek olması ve bu kişilerin denetiminin zor olmasıdır.66   

Ülkemizde yasaların kayıt dışı bıraktığı çalışmalarla ilgili olarak en önemli örnek 

ücretsiz aile işçiliğidir. TÜĐK’in  Hanehalkı Đşgücü Anketi’ne göre Şubat 2009 itibari 

ile tarım veya ticaret ile uğraşan ailesine yardımcı olan ücretsiz aile işçilerinin % 

90,9’u sosyal güvenlik korumasından mahrumdurlar. 

 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun kapsam dışı bıraktığı çalışmalardan bazıları 

şunlardır ; Kamu sektörüne ait tarım ve orman işletmelerinde ücretli çalışanlar ile 

özel sektöre ait tarım ve orman işletmelerinde ücretli ve sürekli çalışanlar hariç tarım 

işlerinde çalışanlar, işverenlerin ücretsiz çalışan eşleri, işverenlerin ücretli veya 

ücretsiz olmasına bakılmaksızın 18 yaşından küçük çocukları, konut içinde ev 

merkezli işlerde çalışanlar, ücretli ve sürekli olarak çalışanlar hariç ev işlerinde 

çalışanlar, kanunla kurulmuş olan emekli sandıklarına aidat ödemekte olanlar, 

meslek okullarında eğitim gören öğrenciler, Borçlar Kanunu’na göre çıraklık 

sözleşmesi ile çalışanlar, cezaevleri ve ıslahevlerindeki atölyelerde çalışan 

mahkumlar, askerlik hizmetini yapmakta olanlar ve rehabilite edilen hastalar.67 

 

 

 

 

                                                 
66 Yereli, Karadeniz, a.g.e.,  s.77-78. 
67 A..e..,  s.79. 
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C. KAYIT DI ŞI ĐSTĐHDAMIN SONUÇLARI VE KAYIT DI ŞI 

ĐSTĐHDAM ĐLE MÜCADELE  

 

1. Kayıt Dışı Đstihdamın Sonuçları 

 

Kayıt dışı istihdam sonucunda ekonomik ve sosyal alanlarda önemli olumsuzluklar 

yaşanabilmektedir. Öncelikle kayıt dışı istihdam sonucunda ülkedeki çalışanların 

sosyal güvenlik hakları kısıtlanmakta veya tamamen geçersiz olmaktadır. Aynı 

zamanda istihdamın yaratmış olduğu vergi ve sosyal güvenlik kesintilerinin 

ödenmemesi sonucunda kamu finansmanı ve sosyal güvenlik sistemi sıkıntılar 

yaşamaktadır. Kayıt dışı istihdamın diğer sonucu ise rekabetin ortadan kalkmasına 

yol açtığı için iş ve işgücü piyasasında ortaya çıkmaktadır. 

 

a. Kayıt Dışı Đstihdamın Ekonomik Sonuçları 

 

Kayıt dışı istihdamın yüksek olması ülkelerin ekonomik yapılarının ve sosyal 

güvenlik sistemlerinin istikrarını bozucu bir etki göstermektedir. Kayıt dışı istihdama 

bağlı olarak sosyal güvenlik kuruluşlarının çalışanlar üzerinden elde edeceği 

primlerden mahrum kalması, bu kuruluşların ciddi gelir kayıpları yaşamasına ve 

önemli bütçe açıklarının ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Bu şekilde devletin vergi 

ve sosyal prim toplama gücü düşmektedir.68 Oluşan bütçe açıklarının giderilmesi 

amacıyla kamu yatırımları kısılmakta veya kamu borçlanmaları yoluna gidilmektedir. 

Bu  çabalar ise ekonomik yapının bozulmasına ve işsizlik, enflasyon, gelir dağılımı 

adaletsizliği gibi kayıt dışı istihdamı arttırıcı sonuçların yoğunlaşmasına yol 

açmaktadır. 

 

Kayıt dışılık aynı zamanda kamu finansmanı ve sosyal güvenlik sistemi üzerinde 

kısır döngü yaratan bir bozulmaya sebep olmaktadır. Kayıt dışılık sonucunda 

ödenmesi gereken vergi ve kesintiler hiç ödenmemekte veya eksik ödenmektedir. Bu 

                                                 
68 DPT, a.g.e., s.8. 
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duruma bağlı olarak maliye ve sosyal güvenlik sistemi açık vermekte ve bunların 

finansmanı için vergi ve prim oranları arttırılmaktadır. Fakat bu oranların yüksek 

olması başlı başına kayıt dışılığı arttırdığı için kısır döngü yaşanacaktır. 

 

b. Kayıt Dışı Đstihdamın Sosyal Sonuçları 

 

Kayıt dışı istihdamın bireyler veya toplumlar üzerinde oldukça zararlı sosyal etkiler 

yaratabilmektedir. Kayıt dışı istihdamın çalışanlar ile ilgili etkileri genellikle çalışma 

şartları ve sosyal güvenlik ile ilgilidir. Kayıt dışı çalışanlar genellikle sosyal ve yasal 

korumadan mahrum kalarak kötü koşullarda çalışmak zorunda kalmaktadırlar.69 

Kayıt dışı istihdamın sonucu olarak  kendilerinin veya bakmakla yükümlü oldukları 

kişilerin sosyal güvenlik sisteminden yararlanamadıkları görülmektedir. Aynı 

zamanda çalışmalarını gün veya ücret olarak eksik bildirenler, kendilerinin ve 

ailelerinin elde edecekleri imkanlardan yoksun kalmalarına sebep olmaktadırlar.  

 

Yürürlükte bulunan Sosyal Güvenlik Kanunu’nda çalışanların veya ailelerinin sağlık 

yardımı, ölüm aylığı, sürekli iş göremezlik aylığı gibi bazı imkanları elde 

edebilmeleri için çalışanların belli süreler çerçevesinde prim yatırma zorunluluğu 

belirtilmekte ve aksi halde bu imkanların geçersiz olacağı ifade edilmektedir. Ayrıca 

çalışanların gelirlerinin eksik gösterilmesine bağlı olarak ileride almaya hak 

kazanacakları yaşlılık aylıklarının düşük olması durumu ortaya çıkacaktır. Kısacası 

kayıt dışı istihdam en büyük zararını çalışanlar üzerinde göstermektedir. Özellikle 

emeklerinin karşılığında gelir elde edenlerin aktif çalışma hayatlarında veya çalışma 

gücünü yitirdiklerinde rahat bir hayat sürdürmeleri için kayıt dışı çalışmaktan 

vazgeçmelidirler. 

 

Kayıt dışı istihdam işgücü piyasası üzerinde önemli bir etki yapmaktadır. Öncelikle 

çalışanların kayıtlı olmamasına bağlı olarak, bu kişilere yönelik uygulamaların etkili 

olması pek mümkün olamamaktadır. Ayrıca kayıt dışı istihdam rekabetin 

                                                 
69 ILO, Decent Work and Informal Economy,  Report VI, International Labour Conference 90th 

Session, a.g.e., p.3. 
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bozulmasına sebep olarak kayıtlı çalışanların aleyhine işlemektedir. Kayıt dışı 

istihdamın işgücü piyasası üzerindeki diğer etkisi de sendikalaşmayı azaltması ile 

ortaya çıkmaktadır. Kayıt dışı istihdam edilenlerin sendikal haklardan yararlanması 

ve örgütlü bir güç olarak çalışma şartlarına müdahale etmesi imkansızlaşmaktadır.70  

 
2. Kayıt Dışı Đstihdam Đle Mücadele 
 
Kayıt dışı istihdamın ekonomik ve sosyal yapı üzerindeki olumsuz etkilerinin 

anlaşılması ile birlikte bu kavramla mücadele yolları aranmış ve çeşitli uygulamalar 

hayata geçirilmiştir. Kayıt dışı istihdam karmaşık bir yapıya sahip olması sebebi ile 

ekonomik, sosyal, siyasal, idari ve mali uygulamaların tamamını içeren bir yaklaşım 

ile engellenebilir. Kayıt dışı ekonomiye ve istihdama sebep olan ekonomik ve sosyal 

gerekçeler ortadan kaldırılmadan yapılacak yasal değişiklikler ise etkisiz kalacak ve 

amacına ulaşamayacaktır. 

 

Ülkemizde kayıt dışı istihdam ile mücadele etmek için birçok yasal uygulama 

yürürlüğe konmuştur. Bunlardan bazıları doğrudan, bazıları ise dolaylı olarak kayıt 

dışı istihdamın önlenmesine yönelik olarak hazırlanmıştır. Özellikle 1999 tarihinde 

yürürlüğe giren 4447 Sayılı Kanun kayıt dışı istihdam ile mücadele açısından 

oldukça önemli bir yer edinmiştir. Öncelikle bu kanun ile işsizlik sigortası 

uygulaması yürürlüğe girmiştir. Kayıt dışı istihdamın temelinde bulunan işsiz kalmak 

korkusu ve çalışanın kendini güvencede hissedememesi, işsizlik sigortası ile 

engellenmeye çalışılmıştır.71 Aynı kanunda yer alan iş başlangıçlarının işçi ve 

işveren tarafından bildirilme zorunluluğu, kayıt dışı çalışmanın önünü kesmek için 

atılmış ciddi bir adım olarak kabul edilmektedir.72 Yine bu kanunda sadece sigorta 

müfettişlerinin değil genel bütçeye ve katma bütçeye dahil olan kurumların, kendi 

mevzuatlarına bağlı olarak yaptıkları idari denetimleri sırasında tespit ettikleri kayıt 

dışı çalışanları Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmeleri önemli bir unsurdur. Aynı 

                                                 
70 Yereli, Karadeniz, a.g.e., s.140. 
71 A..e., s.160. 
72 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, a.g.e., s.80. 
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zamanda 4857 sayılı Đş Kanunu çerçevesinde işgücü piyasası esnek çalışma ile 

tanışmış ve istihdamın kolaylaştırılmasıyla işsizliğin azaltılması amaçlanmıştır.  

 

Türkiye’de kayıt dışı istihdam ile mücadele edilmesi için gerçekleştirilen önemli 

uygulamalardan diğeri de 2006 yılında başlayan Kayıt Dışı Đstihdamla Mücadele ( 

KAD ĐM ) projesidir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın denetiminde 

gerçekleştirilen bu proje ile Türkiye’deki kayıt dışı istihdam ve yabancı kaçak 

işçiliğin nedenlerinin belirlenerek, çözümüne katkı sağlamak için çeşitli kamu kurum 

ve kuruluşlarının ortaklaşa çalışması amaçlanmıştır. 

 

Türkiye’de kayıt dışı istihdamın önlenmesi için kullanılan yasa ve projelerin yanında 

çeşitli uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik 

yazılı ve sözlü iletişim kaynaklarının kullanılması yanında 2004 yılında uygulamaya 

geçirilen e – Bildirge ve ALO 170 Kayıt Dışı Đstihdam ve Sosyal Güvenlik Bilgi 

Hattı gibi çalışmalar kayıt dışı istihdam ile mücadele için önemli katkılar 

yapmaktadır. 

 

Kayıt dışı istihdam gelişmiş veya gelişmekte olan birçok ülkede de oldukça ciddi bir 

sorundur. Bu sebeple kayıt dışı istihdamın engellenmesine yönelik çeşitli çalışmalar 

birçok ülke tarafından yürütülmektedir. Bu çalışmalarda kayıt dışı istihdama yol açan 

unsurların ortadan kaldırılmasına yönelik yasalar ve uygulamalar gündeme 

getirilmektedir. 

 

Avrupa Birliği ülkelerinde kayıt dışı istihdam ile mücadele önemli bir yer 

tutmaktadır. Özellikle büyük genişleme hareketi sonrasında Doğu Avrupa ülkelerinin 

birliğe dahil olması, Avrupa Birliği işgücü piyasasında kayıt dışı istihdam oranının 

artmasına yol açmıştır. Avrupa Birliği Komisyonu 24 Ekim 2007 tarihinde kayıt dışı 

istihdam ile mücadeleye yönelik bir tebliğ hazırlamıştır. Bu tebliğde kayıt dışı 

istihdamın gerek Avrupa Đstihdam Stratejisi gerekse Lizbon Stratejisi için çok büyük 
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sıkıntılar yarattığı, tam istihdam, kaliteli ve verimli iş, sosyal uyum gibi amaçlara 

ulaşılmasına engel teşkil ettiği belirtilmiştir.73  

 

Avrupa Birliği’nde kayıt dışı istihdam ile mücadelenin temelinde cezaların 

arttırılması, işyeri denetimlerinin arttırılması ve denetimlerde kamu kurumları 

arasındaki koordinasyonun sağlanması, işveren üzerindeki vergi ve sosyal güvenlik 

primlerinin hafifletilmesi, işverenlerin işyeri açma-kapama ve kayıtlılık durumlarının 

teşviki ve kayıt dışına yönelik bilgi ve bilincin arttırılması yer almaktadır.74 

                                                 
73 Commission Of The European Communities, Stepping Up The Fight Aganist Undeclared Work, 

a.g.e., p.3.  
74 European Commission, Communication Of The Commission On Undeclared Work, a.g.e., p.4. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

KAYIT DI ŞI ĐSTĐHDAM VE KOB Đ ĐLĐŞKĐSĐ 

 

I. KOB Đ’LER ĐN KAYIT DI ŞI ĐSTĐHDAM ĐLE ĐLĐŞKĐLERĐ 

A. KAYIT DI ŞI EKONOM ĐK FAAL ĐYETLERDE BULUNAN 

KOBĐ’LER ĐN YAPISAL ÖZELL ĐKLER Đ 

Kayıt dışı ekonomi, kısaca kayıt sistemine geçirilemeyen ve denetlenemeyen 

ekonomik faaliyetlerin tamamını ifade etmektedir.1 Kayıt dışı ekonomi kavramı 

içerisinde kamu mekanizmasının tamamen veya kısmen bilgisi dışında gerçekleşen 

her türlü ekonomik faaliyet yer alabilmektedir. Yani gelir artışına yol açan bir 

faaliyet gerçekleşmekte fakat bu faaliyetin kayıtları devletin muhasebe kayıtlarına ve 

milli gelir hesaplarına tam olarak yansıtılamamaktadır. Bununla birlikte kayıt dışı 

ekonomi içinde illegal gelirlerin yer almadığı, yasal fakat kayıtlara geçmeyen 

ekonomik faaliyetlerden bahsedildiği unutulmamalıdır.  

 

Kayıt dışında gerçekleşen ekonomik faaliyetler, ülkelerin kalkınma düzeyleri ile 

orantılı olmakla birlikte günümüzde gelişmiş veya gelişmekte olan her ülkede 

görülebilen evrensel bir durumdur. Ülkelerin gelişmişlik düzeyi yanında işletmelerin 

büyük veya küçük ölçekli olmaları da kayıt dışı ekonomik faaliyetler ile yakından 

ilgili olan bir unsurdur. Đşletmeler çeşitli gerekçelere dayanarak gelir yaratıcı 

faaliyetlerinin bir kısmını veya tamamını kamu otoritelerinin bilgisi dışında 

gerçekleştirirken küçük ölçekli işletmeler kayıt dışılık konusunda büyük ölçekli 

işletmelere oranla daha rahat hareket edebilmektedirler.  

 

Küçük ölçekli işletmeler ekonomiye canlılık katmak, istihdam yaratmak ve yeni iş 

imkanları sağlamak gibi özellikleriyle 1970’li yıllardan itibaren ilgi odağı haline 

                                                 
1 TÜSĐAD, Türkiye’de Đşgücü Piyasası ve Đşsizlik, Đstanbul, TÜSĐAD Yayınları, Yayın No : 

TÜSĐAD-T/2002/12-3540, 2002, s.94. 
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gelmişler ve zamanla ülke ekonomileri içinde oldukça geniş bir alan kaplamaya 

başlamışlardır. Özellikle ekonomik, sosyal ve siyasal anlamda uygun bir ortam bulan 

küçük ölçekli girişimciler kısa zamanda ülkelerin istihdam, üretim, yatırım gibi temel 

ekonomik verilerinde daha etkin olmuşlardır. 

 

1970’li yıllar KOBĐ’lerin ekonomik dönüşüme bağlı olarak sistemli bir şekilde 

desteklenmesinin yanında, devletin denetiminin ve kontrolünün dışındaki ekonomik 

faaliyetleri işaret eden kayıt dışı ekonomi kavramının da artış sürecine girdiği yıllar 

olmuştur. 1980’ler ile birlikte gerek uygulanan liberal politikalar gerekse işletme 

ölçeklerinde görülen küçülmeler sonucunda ekonomik faaliyetlerin daha büyük bir 

kısmı kayıt dışında gerçekleşmeye başlamıştır.  

 

Bu dönemde yaşanan istihdam edilme biçimlerindeki esnekleşmeler, kuralsızlaştırma 

uygulamaları, kentsel ekonomik yapının yeterli istihdam kapasitesine sahip 

olamaması ve KOBĐ’lerin yaşanan ekonomik krizlerle mücadele aracı olarak 

devletlerce desteklenmesi gibi durumlar bir bütün oluşturarak ekonominin ve en 

önemli alt unsurlarından olan istihdamın kayıt dışına taşınmaya başlamasına yol 

açmıştır.2 Bunun yanında kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin sadece küçük ölçekli 

işletmelerde  görüldüğünü iddia etmek doğru olmayacaktır. Nitekim günümüzde 

kurumsallaşmış çalışma ilişkilerinin ve iş piyasalarının hakim olduğu ülkelerin 

piyasalarında dahi büyük ölçekli işletmeler doğrudan veya KOBĐ’leri aracı 

kullanarak kayıt dışılığa yönelebilmektedirler.3  

 

Kayıt dışı ekonomik faaliyetler içinde yer alan küçük ölçekli işletmelerin, sahip 

oldukları belli başlı yapısal özellikleri vardır. Bu yapısal özelliklerinin varlığına bağlı 

olarak birçok KOBĐ büyük ölçekli işletmelerden nitelik olarak farklılaşmakta ve  

kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin içinde yerlerini almaktadırlar. Bu yapısal özellikler 

aynı zamanda KOBĐ’lerin temel karakteristik özelliklerini yansıtmaktadır.  

                                                 
2 Nusret Ekin, Kayıtdışı Ekonomi Enformel Đstihdam, Đstanbul, ĐTO Yayınları, Yayın No : 1995-17, 

1995, s.11. 
3 Ahmet Burçin Yereli, Oğuz Karadeniz, Kayıt Dışı Đstihdam, Ankara, Odak Yayınevi, 2004, s.45 
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1. Sermaye Yapılarının Zayıf Olması 

 

Kayıt dışı ekonomi içinde yer alan KOBĐ’lerin en önemli yapısal özellikleri arasında 

bu işletmelerin sermaye yapılarında gözlenen zayıflıklar ve yetersizlikler 

sayılabilmektedir. Nitekim KOBĐ’ler, ölçekleri itibari ile az sayıdaki bireysel 

girişimcilerin birlikte hareket ederek ve az miktardaki birikimlerini ortaya koyarak  

organize edilen işletmeleri işaret etmektedirler. Sermaye yapılarındaki bu 

yetersizlikler KOBĐ’lerin ticari faaliyetlerinde zorluklar yaşamalarına sebep 

olmaktadır. Özelikle büyük ölçekli işletmeler ile rekabet etmek zorunda kalan 

KOBĐ’ler, yetersiz sermaye kaynakları sebebi ile başarısız olmaktadırlar. 

 

KOBĐ’lerin sermaye yapılarındaki bu tür zayıflıklar özellikle finans kaynaklarına 

ihtiyaç duydukları dönemlerde büyük sıkıntılara yol açmaktadır. Küçük ölçekte ticari 

faaliyetlerde bulunmalarından dolayı ölçek ekonomisinin sağladığı verimliliğe ve 

kazanca sahip olamayan KOBĐ’lerin, örgütsel yapılarını güçlendirmek veya ticari 

faaliyet döngülerini sürdürebilmek için ihtiyaç duydukları kısa veya uzun vadeli 

kaynaklara sahip olamamaları büyük bir sıkıntı kaynağıdır. Bu sebeple KOBĐ’ler 

kayıt dışı kazançlarını bir oto finansman yöntemi olarak kabul edebilirler. KOBĐ’ler 

çoğu zaman gerek kazançlarını saklayarak gerekse yasal yükümlülüklerinden 

kaçınarak ihtiyaç duydukları kaynakları, kayıt dışı faaliyetlerden temin etmeyi tercih 

edebilmektedirler. 

 

2. Finansal Kaynaklara Erişmekte Zorlanmaları 

 

Kayıt dışı ekonomi içinde yer alan KOBĐ’lerin yapısal özelliklerinden diğeri de 

finansal kaynaklara çeşitli sebeplerden dolayı erişmekte zorlanmalarıdır. Kayıt dışı 

faaliyette bulunarak maliyetlerini azaltmaya ve kendilerine ilave kaynak yaratmaya 

çalışan KOBĐ’ler, başvurdukları kayıt dışılık sebebi ile finans kaynaklarından veya 

kamu teşviklerinden yararlanamamaktadırlar.4 Özellikle işletmelerin bilançolarında 

                                                 
4 TÜSĐAD, Kayıtdışı Ekonomi ve Sürdürülebilir Büyüme, Đstanbul, TÜSĐAD Yayınları, Yayın No 

: TÜSĐAD-T/2007-01/428, 2006, s.37.  
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görülen tutarsızlıklar ve vergiden kaçınmak için işletme kazancının saklanmasına 

yönelik çabalar, KOBĐ’lerin finansal kaynaklara erişmelerine engel olmaktadır. 

Günümüzde gerek finans kuruluşları ve bankalar kaynaklı gerekse tüzel kişilikler ve 

devlet kaynaklı olarak sağlanan finansal kaynaklar birçok işletmenin ticari 

faaliyetlerini sürdürmeleri için oldukça önemli bir destek unsuru olmaktadır. Fakat 

birçok KOBĐ, kayıt dışı faaliyetlerde bulunmak adına bu kaynaklardan 

yararlanamamaktadır. Bu duruma bağlı olarak birçok KOBĐ, ekonomik olarak 

güçlenme ve büyüme fırsatını kaçırmaktadır.  

 

KOBĐ’ler finansal kaynaklara erişmekte çeşitli zorluklar yaşayabilmektedirler. 

Sermayelerinin teminat göstermeye yetmemesi, finansal kaynakların ekonomik 

gerekçeler ile yüksek maliyetli olması, finans kaynağı sağlayan kuruluşların  

KOBĐ’lere destek verme eğiliminde olmaması gibi gerekçeler sonucunda bu 

işletmeler yatırım yapacakları veya ekonomik sıkıntılarını atlatacakları dönemlerde 

finans kaynaklarını kullanamamaktadırlar. Özellikle kayıt dışı faaliyetlerin 

nimetlerinden yararlanmak amacıyla küçük ölçekli olarak kalmayı tercih eden 

işletmeler, kapasitelerini arttırmak veya ölçek ekonomisinden faydalanmak amacıyla 

ihtiyaç duydukları dış kaynaklara kayıt dışı olmaları sebebi ile erişmek imkanı 

bulamamaktadırlar. 

 

3. Rekabette Zorlanmaları 

 

Faaliyetlerini kayıt dışı sürdüren KOBĐ’lerin temel yapısal özellikleri arasında 

rekabette zorlanıyor olmaları önemli bir yer tutmaktadır. Günümüzde ticari kazancın 

en fazla hale getirilmesi amacını taşıyan ekonomi piyasalarında küreselleşmenin 

hakim unsur olması ile birlikte KOBĐ’ler, rekabet ortamında gerek kendi aralarında 

gerekse büyük ölçekli ve çokuluslu işletmeler ile ticari yarış içine girmektedirler. Bu 

rekabet ortamında özellikle büyük ölçekli işletmeler ile baş edemeyen KOBĐ’ler, 

kayıt dışı alanları tercih ederek ticari hayatlarını sürdürmeye çalışmaktadırlar.5 

 

                                                 
5 Yereli, Karadeniz, a.g.e., s.12. 
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Kayıt dışı faaliyetlerde bulunan KOBĐ’ler özellikle marka yaratmak, modern üretim, 

yönetim ve pazarlama tekniklerini uygulamak, inovasyonu işletme içinde hakim 

kılmak gibi rekabet karşısında avantaj sağlayıcı unsurları uygulayamamaktadırlar. Bu 

durumun en temel sebebi, kayıt dışı çalışan KOBĐ’lerin verimliliği sağlayacak maddi 

ve beşeri kaynaklardan yoksun olmalarıdır.6 Nitekim kayıt dışılığın olduğu 

KOBĐ’lerde verimliliği arttıracak yönetim ve üretim tekniklerinin tedarikini 

sağlayacak dış kaynak, kamu teşvikleri veya uzman işgücü istihdamı mümkün 

olmamaktadır. Özellikle çokuluslu işletmelerin hükümetlerce önemli teşviklerden 

yararlanarak dünyanın herhangi bir yerinde kolayca yatırıma yapabilmesi ve 

fabrikalarını taşıyabilmesi göz önüne alındığında KOBĐ’ler bu tarz işletmeler 

karşısında varlıklarını sürdürebilmek için kayıt dışına yönelmektedirler.  

 

4. Đşletme Ölçeğinin Küçük Olması 

 

Kayıt dışı ekonomik faaliyette bulunan KOBĐ’lerin diğer yapısal özelliği de 

genellikle küçük hacimli işletmelerden oluşmalarıdır. Özellikle tedarik zincirinin son 

halkasında yer alan mikro işletmelerin vergi ve sosyal güvenlik otoritelerinin 

denetimlerinden kaçması oldukça kolaydır.7 Nitekim kayıt dışı faaliyette bulunan 

KOBĐ’lerin büyük çoğunluğu küçük atölye veya işyerlerinde çalışan ve genellikle bir 

arada değil fakat dağınık şekilde yerleşmiş olan işletmelerdir. Bu şekilde kamu 

denetimlerinden kolayca kaçınabilen KOBĐ’ler kayıt dışılığa yönelebilmektedirler. 

Oysa büyük ölçekli işletmeler gerek çalışan sayısı, gerek üretim ölçeği ile kamu 

denetimlerinde kolayca takip edilebilmelerinden dolayı kayıt dışılıktan uzak durmayı 

tercih ederler. 8 

 

KOBĐ’ler yapıları gereği küçük ölçekli işletmeler oldukları için üretim hacimleri de 

büyük ölçekli işletmelere kıyasla az olmaktadır. Büyük ölçekli üretim yapmaksa 

                                                 
6 TÜSĐAD, Kayıtdışı Ekonomi ve Sürdürülebilir Büyüme, a.g.e., s.69. 
7 OECD, Employment Outlook 2004, Paris, OECD Publications, 2004, p.239. 
8 ILO, World  Employment Report 2004-05 : Employment, Productivity and Poverty Reduction, 

Genava, ILO Publications, 2005, p. 227. 
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beraberinde maliyet avantajlarını ve verimliliği getirmektedir. KOBĐ’ler bu 

avantajlardan yararlanamadıkları için büyük ölçekli işletmeler ile baş edebilmek 

adına bu kayıplarını kayıt dışına başvurarak telafi etmeye çalışırlar. Bu şekilde büyük 

ölçekli üretimden elde edemedikleri ilave kaynakları kayıt dışından sağlamayı 

amaçlamaktadırlar. 

 

B. KAYIT DI ŞI EKONOM ĐDE YER ALAN KOB Đ’LER ĐN 

ĐSTĐHDAM ÖZELL ĐKLER Đ VE KAYIT DI ŞI ĐSTĐHDAM 

 

Ekonomik hayatta birçok avantaja sahip olan KOBĐ’ler aynı zamanda birçok 

dezavantaj ile mücadele etmek zorunda kalmaktadırlar. Bu mücadelelerinde ise kimi 

zaman kayıt dışı ekonomik faaliyetlere yönelebilmektedirler. KOBĐ’lerin kayıt dışı 

ekonomik faaliyetleri üretim veya satış ile ilgili olabileceği gibi istihdam faaliyetleri 

ile ilgilide olabilmektedir. Zira KOBĐ’lerin kayıt dışı ekonomik faaliyetler arasında 

en sık başvurdukları uygulamalardan birisi kayıt dışı istihdam faaliyetleridir. 

Günümüzde kayıt dışı ekonomiye yönelmiş olan küçük ölçekli işletmelerin, istihdam 

edilme faaliyetlerinde düzensiz veya enformel bir yapı göze çarpmaktadır. Bu 

düzensiz ve enformel istihdam yapısı içerisinde, çalışanların yasal bildirimlerinin 

yapılmaksızın kayıt dışı şekilde çalıştırılmasından çalışanların çalışma sürelerinin ve 

ücretlerinin eksik yada hiç gösterilmemesine kadar birçok unsur yer almaktadır.  

 

Đstihdamın kayıt dışı veya enformel sahada gerçekleşmesi sadece KOBĐ’lerde değil 

zaman zaman büyük ölçekli işletmelerde de görülebilecek bir durumdur. Ancak 

KOBĐ’ler yapıları itibari ile kayıt dışı istihdama daha kolay başvurabilen 

işletmelerdir. Zira KOBĐ’lerin büyük ölçekli işletmelere kıyasla kamu denetimlerden 

kolay kaçabilmeleri, KOBĐ’lerde çalışan işçilerin genel profili ve endüstri ilişkilerine 

bağlı olarak kayıt dışı istihdam küçük ölçekli işletmelerde daha sık görülmektedir. 

Đşte küçük ve orta ölçekli işletmelerin istihdam yapılarındaki bu özellikler, küçük ve 

orta ölçekli işletmelerin kayıt dışı istihdama başvurmalarını arttırıcı bir özellik 

göstermektedir.  
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1. Çalışanların Niteliklerindeki Yetersizlikler 

 

KOBĐ’lerin bünyesinde istihdam edilen çalışanların genel nitelikleri, kayıt dışı 

istihdam ile KOBĐ’ler arasında güçlü ilişkiler kurulmasına yönelik önemli ipuçları 

taşımaktadır. Özellikle KOBĐ’lerin büyük ölçekli işletmelere kıyasla daha az 

uzmanlık isteyen üretim tekniklerini kullanması sebebi ile küçük ölçekli işletmelerde  

çalışan personeller büyük ölçekli işletmelere kıyasla daha az uzmanlaşmışlardır. Bu 

yüzden kayıt dışı ekonomik faaliyetlerde bulunan KOBĐ’lerin istihdam ettiği 

çalışanlar genellikle verimsizliğe ve emek yoğun üretime bağlı olarak, fazla 

uzmanlaşmamış kişilerden oluşmaktadır. Yabancı kaçak işçiler, göç edenler, gençler, 

iş piyasasına yeni giren deneyimsizler, öğrenciler, çocuklar, çıraklar gibi meslek 

seçme konusunda tercih şansları olmayan ve kolayca kayıt dışılığa razı olabilecek 

kişiler kayıt dışı faaliyetlerde yer alan KOBĐ’lerde istihdam edilme şansı 

bulmaktadırlar.9  

 

Kayıt dışı istihdam faaliyetinde bulunan KOBĐ’lerin bu faaliyetlerde yer almasının 

bir sebebi de bu gibi işletmelerde ev halkının işgücü olarak sık sık kullanılması ile 

ilgilidir. 10 Zira KOBĐ’ler kendi hesabına çalışmanın ve aile emeği kullanımının 

yaygın olduğu işletme türleridir. Birçok küçük ölçekli işletmede işletmenin sahibi ile 

profesyonel yöneticisi ayrımı yapılmamakla birlikte üretim sırasında aile üyelerinin 

emeği de sık sık kullanılmaktadır. Özellikle kayıt dışı ekonomi içinde yer alan küçük 

işletmelerin, hanehalkına ait işgücünü sosyal koruma ve yasal bildirimden uzak 

tutarak istihdam etmeleri ve bu şekilde ekonomik artı değer yaratmaya çalışmaları 

oldukça sık rastlanan bir durumdur.  

 

 

 

                                                 
9 TÜSĐAD, Kayıtdışı Ekonomi ve Sürdürülebilir Büyüme, a.g.e., s.43 
10 Şerife Türcan Özşuca, Gülay Toksöz, Sosyal Koruma Yoksunluğu Enformel Sektör ve Küçük 

Đşletmeler, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Yayın No : 591, Ankara, 2003, 

s.7. 
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2. Üretimde ve Đşgücünde Verimsizlik 

 

Kayıt dışı istihdam ve dolayısıyla kayıt dışı ekonomi içinde yer alan KOBĐ’lerin 

yapısal özelliklerinden biriside verimsizlik ile ilgilidir. Ölçeklerinin küçük olmasına 

bağlı olarak seri üretimin getirdiği maliyet avantajlarına sahip olamayan KOBĐ’ler 

için üretim aşamasında verimlilik hayati bir öneme sahiptir. Ancak üretim ve 

yönetim tekniklerinde teknolojik gelişmeleri izlemek konusunda sıkıntı yaşamaları 

ve Ar-Ge veya inovasyon yatırımlarına yeterli kaynak aktaramamaları KOBĐ’lerin 

verimli ve katma değeri yüksek üretim gerçekleştirmelerine engel olabilmektedir. Bu 

durumu telafi etmek isteyen KOBĐ’ler kayıt dışı ekonomiye yönelerek maliyetlerini 

azaltmayı ve ekonomik olarak ilave kaynak yaratarak büyük ölçekli işletmelerin var 

olduğu piyasalarda mücadele edebilmeyi tercih ederler.  

 

KOBĐ’lerin verimlilik ile ilgili ya şadıkları bir diğer sorunda nitelikli personele sahip 

olmak konusunda yaşadıkları sıkıntılar ile ilgilidir. KOBĐ’ler bünyesinde istihdam 

edilen işçilerin genellikle vasıfsız olmaları ve yeterli eğitime sahip olamamaları 

sonucunda işletmelerde verimlilik artışını sağlayacak operasyonlar hayata 

geçirilememektedir. Ayrıca küçük ölçekli işletmelerde iş güvenliği, işçi sağlığı ve 

çalışma şartlarının büyük ölçekli işletmelere kıyasla daha yetersiz olması, nitelikli 

personelin KOBĐ’lerden büyük ölçekli işletmelere geçişine yol açmakta ve 

KOBĐ’lerin verimlilik artışına engel olmaktadır.11 Büyük ölçekli işletmelerin 

sunduğu ekonomik ve sosyal imkanları sağlayamayan küçük ölçekli işletmeler 

genellikle büyük ölçekli işletmelere nitelikli personel yetiştiren bir okul haline 

gelmektedirler. Bu durum karşısında KOBĐ’ler verimli üretim ile elde edemedikleri 

artı değeri kayıt dışı istihdama ve kayıt dışı ekonomiye başvurarak yaratmayı amaç 

edinmektedirler.  

 

Verimsizlik ve kayıt dışılık yakın ilişki içinde olan iki kavramdır. Verimli üretimin 

olmadığı işletmelerde ve sektörlerde kayıt dışılığın yaygın olarak ortaya çıktığı 

bilinmektedir. Nitekim kayıt dışı istihdamın en yaygın görüldüğü sektörler, 

                                                 
11 ILO, a.g.e., p. 232. 
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faaliyetlerin emek yoğun olarak sürdürüldüğü tarım, inşaat, turizm, perakende gibi 

sektörlerdir. Bu sektörlerde yaşanan verimsiz ve düzensiz mal ve hizmet üretimi 

beraberinde kayıt dışı ekonomiye yönelen işletmeleri getirmektedir. Oysa teknoloji 

yoğun üretimin gerçekleştiği sektörlerde kayıt dışı ekonomi ve istihdam faaliyetleri 

daha az oranlarda görülmektedir. 

 

3. KOBĐ’lerde Endüstri Đlişkileri ve Sendikalaşma Sorunları 

 

KOBĐ’ler mevcut çalışma biçimleri ve iş ortamları sebebi ile fazla 

kurumsallaşamamış ve genellikle işçi ile işverenin doğrudan iletişimleri temeline 

dayanan endüstri ilişkilerine sahiptirler. Çalışanlar çoğu zaman işverenler ile bir 

arada emek harcamaktadırlar. Bu durum işletmelerdeki çalışma  ortamlarının ve iş 

ili şkilerinin aile bağları şeklinde kurgulanmasına yol açmaktadır.12 Sonuçta KOBĐ 

çalışanlarının sınıf çatışmasına dayanan ve kurumsallaşmış bir çalışma ortamı içinde 

değil daha bireysel ve düzensiz iş ili şkilerini içeren bir ortamda çalıştıkları 

bilinmektedir. Bu duruma bağlı olarak sendikaların KOBĐ’ler içinde işçi-işveren 

arasında aracılık rolünde yer alması manasız kalmaktadır. Nitekim KOBĐ’ler 

genellikle çalışan sayısının az olduğu işletmeler oldukları için bu işletmelerde 

sendikaların etkisiz kalmaları doğaldır.  

 

Sendikaların KOBĐ’ler içinde faal olamamalarının diğer sebebi de örgütlü işgücünün 

işveren üzerinde yaratacağı maliyet artışlarıdır. Sendikal örgütlenme, işçilerin sosyal 

ve maddi haklarını korumak ve güçlendirmek amacı ile işveren üzerinde toplu 

pazarlık ve grev baskısı uygulamakta, bu durumun sonucunda işletmenin işgücü 

maliyetleri artış göstermektedir. Özellikle KOBĐ’ler gibi işçi devrinin yüksek 

oranlarda gerçekleştiği işletmelerde çalışanların işe girmeleri ve işten çıkmaları 

sırasında sendikalı olan işgücü, işverenler için sıkıntı yaratabilmektedir.13 Đşgücüne 

yönelik harcamaların artması sonucunda KOBĐ sahipleri maliyet artışları ile karşı 

                                                 
12 Özşuca, Toksöz, a.g.e., s.30 
13 Ekin, a.g.e., s.37. 
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karşıya kalmalarından dolayı sendikal örgütlenmelere soğuk yaklaşmaktadırlar. 

Özellikle maliyetlerini azaltmak ve denetimsizliğin faydalarından yararlanarak 

kazançlarını arttırmak amacı taşıyan KOBĐ’ler, sendikalar sebebi ile bu amaçlarını 

gerçekleştirememektedirler.  

 

Devletin yetkili kurumlarınca yapılan denetimlerden, ölçeklerinin küçük olması 

sayesinde kolayca kaçınabilen KOBĐ’lerin kayıt dışı istihdamla mücadele 

çerçevesinde denetlenmesini ve kayıt dışılıktan kayıt içine geçmesini 

gerçekleştirecek en etkili kurumlar sendikalardır. Zira sendikalı bir çalışanın kayıt 

dışı istihdam edilmesi mümkün olmadığı için büyük veya küçük ölçekli ayrımı 

yapılmaksızın tüm işletmelerde sendikalar, kayıt dışı istihdamı engelleyici bir baskı 

yapmaktadır. Sendikaların faaliyet gösterdiği işletmelerde, örgütlenmiş emeğin ve 

kamu düzenlemelerinin çeşitli araçlar ile işçilerin sosyal haklarını korudukları ve 

kayıt dışı istihdama imkan vermedikleri görülmektedir.14  

 

Sendikaların etkin olduğu gelişmiş ülke işgücü piyasalarında çalışanlar doğrudan 

sendikalı olmakta veya toplu iş sözleşmelerine dahil olarak sendikal haklardan 

yararlanmaktadırlar. Buna bağlı olarak sendikalar işgücü ve işçi hakları üzerinde söz 

sahibi olmakta ve bu durum beraberinde işletmelerde çalışan işçiler arasındaki kayıt 

dışı istihdamın azalmasına imkan tanımaktadır. Nitekim sendikacılığın yerleştiği bir 

işletmede çalışanların kısmen veya tamamen kayıt dışı çalıştırılmalarına imkan 

bulunmamaktadır. Bununla birlikte işgücü piyasalarında kurumsallaşma sorunu 

yaşayan ve sendikacılığın önünde ciddi engellerin olduğu gelişmekte olan ülkeler, 

kayıt dışı istihdam sebebi ile ciddi sıkıntılar yaşamaktadırlar.  

 

4. Büyük Ölçekli Đşletmelerle Kurulan Đlişkilerin Olumsuz Etkileri 

 

KOBĐ’lerin kayıt dışı istihdam faaliyetleri içinde yer almalarında etkili olan diğer 

unsur ise büyük ölçekli işletmeler ile kurdukları ilişkiler sonucunda 

gerçekleşmektedir. Özellikle büyük ölçekli işletmelerin küreselleşen rekabet 

                                                 
14 Özşuca, Toksöz, a.g.e., s.9. 
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sonucunda üretim maliyetlerini kısmaları ve üretim süreçlerini parçalara bölmeleri, 

KOBĐ’ler ile aralarında uydu ve merkez işletme temeline dayanan yeni bir ticari 

yapının doğmasına sebep olmuştur. Alt işverenlik, taşeronluk, fason üretim, dış 

kaynak kullanımı, tedarikçi firma gibi tanımlar ile ifade edilen bu yeni ticari ilişki, 

genellikle büyük ölçekli işletmelerin üretim sürecinin bir kısmının veya çeşitli 

yardımcı hizmetlerin başka işletmelerce yerine getirilmesini kapsamaktadır.15 

 

Günümüzde hemen her ülkede büyük ölçekli işletmeler ile KOBĐ’ler arasında buna 

benzer fason çalışmaya yönelik iş ili şkileri kurulmaktadır. Özellikle KOBĐ’lerin 

büyük ölçekli işletmelerin tamamlayıcısı olmaya yönelik faaliyetlerinin yoğun 

olduğu ülkelerde bu tür ilişkiler karşılıklı olarak işletmelerin ekonomik gelişmelerine 

destek verebilmektedir. Büyük ölçekli işletmeler işçi çalıştırmaktan kaynaklanan 

maliyetlerden kaçınarak kazançlarını arttırmaya çalışırlar. Küçük ölçekli işletmeler 

ise faaliyetlerini sürdürürlerken her türlü maliyetlerini kısmaya çalışırlar. Kayıt dışı 

istihdam ise küçük ölçekli işletmelerin en sık tercih ettikleri yöntemlerden birisidir. 

Büyük ölçekli işletmeler devlet tarafından kolay denetlenebildikleri için dahil 

olamadıkları kayıt dışı ekonomiye veya kayıt dışı istihdama dahil olmak için taşeron, 

alt işveren veya fason üretim yapan işletmelere yönelirlerken, taşeron veya fason 

üretim yapan işletmeler ise maliyeti düşürmek adına sosyal güvenlik veya vergi 

yasalarındaki boşlukları kullanmak yolunu seçebilmektedirler.16 Sonuç olarak büyük 

ölçekli işletmelerin üretim veya hizmet sürecine dahil olan küçük ölçekli 

işletmelerin, kayıt dışında veya olumsuz koşullarda işçi çalıştırarak kayıt dışı 

istihdama katkı yaptıkları sık rastlanan bir durumdur. 

 

5. KOBĐ’lerin Đstihdam Yasaları Karşısındaki Durumları   

 

Ticari faaliyete başlamak veya işçi istihdam etmek için yapılması gereken bürokratik 

işlemlerin karmaşık ve masraflı olması sadece küçük ölçekli işletmeler için değil, 

                                                 
15 DPT, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Plan ı Kayıtdışı Ekonomi Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, 

Ankara, DPT : 2603-ÖĐK : 614, 2001, s.47. 
16 Yereli, Karadeniz, a.g.e., s.14. 
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faaliyetteki tüm işletmeler adına kayıt dışılığı teşvik edici bir unsurdur. Fakat büyük 

ölçekli işletmelerin daha kurumsal işletmeler olmaları ve faaliyetlerini uzmanlarca 

gerçekleştirerek daha çabuk ve ucuz yapabilmelerine karşın KOBĐ’lerin bu tür 

uzmanlık gerektiren işlemlerde maddi ve beşeri kaynaklar açısından yetersiz 

kalabilmeleri, kayıt dışı istihdama sebep olmaktadır. Nitekim küçük ölçekli 

işletmeler para veya zaman kaybına yol açan bu tür bürokratik işlemlerin içinde yer 

almamak adına kayıt dışılığa başvurabilmektedirler. 

 

KOBĐ’ler için istihdam yasalarının uygulanmasındaki diğer zorluk ise istihdam 

yasalarına uygun olarak gerçekleştirilen faaliyetlerin KOBĐ’ler adına ciddi maliyetler 

yaratabilmeleri ile ilgilidir. Büyük ölçekli işletmelerde yüzlerce çalışan adına 

gerçekleştirilen yasal yükümlülükler, küçük işletmelerde daha az çalışan için 

gerçekleştirildi ğinde işçi başına düşen maliyetlerin ve harcanan zamanın artması, 

küçük ölçekli işletmelerde bürokratik işlemlerden kaçınmak amacı ile kayıt dışı 

istihdamın tercih edilmesine sebep olabilmektedir. Sonuçta kayıtlı ekonomi içinde 

çalışanların sosyal güvenlik yükümlülükleri sebebi ile işverene olan maliyetleri 

arttıkça başta küçük ölçekliler olmak üzere işletmelerin kayıt dışına yönelmeleri artış 

göstermektedir.17 

 

Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi işletmede çalışan işçi sayısının artmasına bağlı 

olarak işçilerin yıl içinde işletmeye olan maliyetleri azalmaktadır.18 Bu sebeple 

küçük ölçekli işletmeler az sayıdaki çalışanlarından ötürü daha fazla maliyet ile karşı 

karşıya kalabilmekte ve maliyetleri gidermek için kayıt dışına yönelebilmektedirler. 

Eğer işletmelere uygulanan ticaret yasaları, vergi yasaları veya iş yasaları karmaşık, 

uzun ve pahalı süreçleri içeriyorsa, bu yasalara uyum sağlamakta zorlanan 

KOBĐ’lerin kayıt dışına yönelmesi sıklıkla karşılaşılan bir durum olarak 

belirmektedir. Özellikle istihdama yönelik yasaların katı olması KOBĐ’lerin kayıt 

dışı istihdam içinde yer almasının temel nedenlerindendir. Esnek çalışmanın 

yaygınlık kazanmasında öncü olan KOBĐ’ler için iş yasalarında esnek çalışma 

                                                 
17 TUSĐAD, Türkiye’de Đşgücü Piyasası ve Đşsizlik, a.g.e., s.95. 
18 OECD, a.g.e., p. 257. 
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biçimlerine yer verilmemesi, zorunlu istihdamın ve iş güvenliğinin işvereni zor 

durumda bırakacak şekilde düzenlenmesi, kıdem tazminatının yüksek tutulması, gibi 

zorunluluklar aşırı derecede işçileri koruyucu bir tavır içine girerse özellikle düşük 

gelir ile ekonomik varlığını sürdürmeye çalışan KOBĐ’ler için kayıt dışı mecburi bir 

tercih haline gelebilmektedir.19 

Tablo 27 : Đşletme Ölçeğine Göre Bir Çalışanın Đşletmeye Olan Yıllık Maliyeti 

Đşletmedeki Çalışan Sayısı Đşletmeye Yıllık Maliyeti (Dolar) 

Küçük Ölçekli KOBĐ (1-19 Kişi) 4600 

Orta Ölçekli KOBĐ 1500 

Büyük Ölçekli KOBĐ (50-500 Kişi) 900 

Kaynak : OECD, Employment Outlook 2004, Paris, OECD Publications, 2004, p.257. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Özşuca, Toksöz, a.g.e., s.5-6 
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II. TÜRK ĐYE’DE KAYIT DI ŞI ĐSTĐHDAM VE KOB Đ ĐLĐŞKĐSĐ 

 

A. TÜRKĐYE’DE KOB ĐLERĐN YAPISAL ÖZELL ĐKLER Đ VE      

KAYIT DI ŞI ĐSTĐHDAM 

 

Türkiye’de kayıt dışı istihdam son yıllarda azalma eğilimine girmiş olmakla birlikte 

günümüzde yaklaşık olarak kentlerde çalışan her üç kişiden birisi ve kırsal alanda 

çalışan her dört kişiden üçü kayıt dışı istihdam içinde yer almaktadır. Toplamda ise 

ülkemizde yaklaşık olarak 2 çalışandan birisi kayıt dışı şekillerde çalışma hayatını 

sürdürmektedir.20 Bu tablo dengeli ve sürdürülebilir kalkınma amacı taşıyan ülkemiz 

için oldukça büyük sıkıntılar yaratmaktadır. 

 

Kayıt dışında gerçekleşen istihdamın pek çok sebebi vardır. Bu sebepler farklı 

boyutlarda olmak koşulu ile ülkemizde kayıt dışı istihdamın yüksek oranlarda 

gerçekleşiyor olmasının sebepleri arasında sayılabilmektedir. Ülkemizde kayıt dışı 

istihdamın ekonomik dengeleri bozacak derecede gerçekleşiyor olmasında ekonomik 

yapının içinde yer alan işletmelerin ölçeklerinin küçük olması önemli bir gerekçedir. 

Nitekim Türkiye’de faaliyet gösteren işletmelerin yaklaşık olarak % 99’u küçük ve 

orta ölçekli işletmelerden oluşmaktadır. Ekonomi içinde bu denli önemli bir payı 

olan küçük ölçekli işletmeler, Türkiye’deki istihdam oranının ve istihdam yapısının 

belirlenmesinde özel bir konumda yer almaktadırlar.  

 

Bununla birlikte ekonomik faaliyetlerde bulunan işletmelerin tamamına yakınının 

KOBĐ olması kayıt dışı istihdamın fazla olması ile doğrudan ilgili olduğunu iddia 

etmek doğru olmayacaktır. Zira günümüzde ekonomik açıdan gelişmiş olarak 

tanımlanan ülkelerin hemen hepsinde mevcut işletmelerin büyük çoğunluğunu 

KOBĐ’ler oluşturmaktadır. Fakat buna rağmen kayıt dışı ekonomi ve kayıt dışı 

istihdam oranları ülkemizdeki oranlara  kıyasla çok daha azdır. Bu yüzden kayıt dışı 

                                                 
20 World Bank, Turkey Labor Market Study , World Bank Document, Report No: 33254-TR, April 

2006, p.28. 
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istihdamın artmasında KOBĐ’lerin varlığından ziyade KOBĐ’lerin yer aldığı 

ekonomik ortamın, yasal koşulların ve hükümet politikalarının taşıdığı olumsuzluklar 

daha büyük rol oynamaktadır. Bu olumsuzlukların mevcut olduğu durumlarda 

KOBĐ’ler gibi finansman gücü zayıf olan ve yasal kontrollerden kolayca kaçınabilen 

işletmeler kayıt dışı istihdama daha yoğun olarak başvuracak ve ekonomideki kayıt 

dışılık daha da artacaktır. Örneğin ülkemizde 1980’li yıllar sonrasında yaşanmaya 

başlanan ihracata yönelik ekonomik uygulamalar ve 1995’in ardından yaşanan 

Gümrük Birliği süreci ile birlikte KOBĐ’ler uluslararası alanda amansız bir rekabet 

ortamına girmişlerdir.21 Bu durum sonucunda küresel rakipleriyle mücadele etmekte 

zorlanan KOBĐ’ler, kayıt dışı faaliyetlere girişerek kendilerini savunmaya 

çalışmışlardır. Yine ülkemizde istihdamın ve üretimin üzerindeki vergi yükünün 

fazla olması işletmelerin kayıt dışına yönelmelerinde etkili olmaktadır.  

 

Ülkemizde yer alan küçük ölçekli işletmelerin genel olarak küçük birikimlerini 

sermaye olarak kullandığı ve faaliyetlerini gerçekleştirirken finansal kaynaklardan 

kolayca yararlanamadığı bilinmektedir. Özellikle ülkemizde ekonomik istikrarsızlık, 

sık aralıklar ile yaşanan finans krizleri, enflasyon veya faiz oranlarındaki artışlar, 

KOBĐ’lerin finans desteğine ihtiyaç duymaları halinde onlara yardım edecek 

kurumların, bu destekleri yüksek faiz ile vermesine sebep olmaktadır. Nitekim 

ülkemizde uzun yıllar boyunca KOBĐ’lere kredi vermesi gereken finans kurumları, 

KOBĐ’leri güvenilir kabul etmemiş, kaynaklarını düşük risk ve yüksek kazanç içeren 

kamu borçlanma kağıtlarına yatırmışlardır.22 Bu durum küçük ölçekli işletmelerin 

dönemsel finans ihtiyaçlarının giderilememesine ve bu işletmelerin ekonomik olarak 

sıkıntı çekmelerine yol açmıştır.   

 

Ülkemizde faaliyet gösteren KOBĐ’lerin ekonomik olarak rekabet etmekte  

zorlanmalarının birçok sebebi vardır. Yaşanan ekonomik krizler, istihdam üzerindeki 

mali yükler, ekonomideki yapısal sorunlar bir araya gelerek KOBĐ’lerde rekabet 

seviyesinin aşağı çekilmesine yol açmaktadır. Ülkemizdeki KOBĐ’lerin küresel 

                                                 
21 TÜSĐAD, Kayıtdışı Ekonomi ve Sürdürülebilir Büyüme, a.g.e., s.70. 
22 A.e, s.76. 
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rakipleriyle mücadele ederek başarılı olmalarının temel şartları ise modern üretim ve 

yönetim tekniklerini kullanarak verimliliği arttırmak, teknolojik gelişmeleri takip 

etmek, yenilikçiliği kurumsal olarak içselleştirmek ve marka yaratıcı bir işletme 

haline dönüşmektir. Ancak ülkemizdeki KOBĐ’ler genellikle emeğin yoğun 

kullanıldığı, kalitesi nispeten düşük olan mal ve hizmetin üretildiği, teknolojik 

gelişmelerin yeterince uygulanamadığı küçük ölçekli işletmelerdir. 

 

Ülkemizde yer alan KOBĐ’lerin ölçekleri genellikle oldukça küçüktür. Zira birçok 

KOBĐ, kişilerin tek başına veya birkaç kişi ile birlikte çalıştığı işletmelerden 

oluşmaktadır. Bu sebeple KOBĐ’ler arasında mikro ölçekli işletmeler yaygındır. 

Ülkemizde işletmelerde çalışan ortalama işçi sayısı 2002 yılında yapılmış olan Genel 

Sanayi ve Đşyerleri Sayımı sonuçlarına göre 3,62’dir. Yine aşağıdaki tabloda 

görüldüğü gibi ülkemizde çalışan işçilerin % 94,94’ü 1 ila 9 kişinin çalıştığı 

işyerlerinde yer almaktadır. Oysa aynı oran Avrupa Birliği ülkeleri için 6, Japonya 

için 10 ve Amerika için 19 kişidir.23 

Tablo 28 : Đşyeri Ölçeğine Göre Đstihdam Oranı 

Đşyeri Ölçeği Toplam Çalışanlara Oranı (%) 

Đşletme Sahibi 1,38 

1-9 Kişi 94,94 

10-49 Kişi 3,09 

50-99 Kişi 0,30 

100-150 Kişi 0,10 

151-250 Kişi 0,08 

250 + Kişi 0,11 

Kaynak : DĐE, 2002 Yılı Genel Sanayi ve Đşyerleri Sayımı, Ankara, DĐE Yayınları, 2003. 

Ülkemizde faaliyet gösteren KOBĐ’lerin kayıt dışı ekonomik faaliyetlere ve 

istihdama yönelik denetlemelerin etkisiz olduğuna yönelik görüşleri kayıt dışılığın 
                                                 
23 European Commision, Observatory of European SMEs 2002, Brussels, 2002, p.5. 
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yerleşik bir davranışa dönüşmesine sebep olmaktadır. Zira ülkemizde kayıt dışı 

ekonomiye veya kayıt dışı istihdama yönelik denetimlerin ve cezaların yetersiz 

olması KOBĐ’lerin kolayca bu faaliyetlere yönelmelerine yol açmaktadır. Ülkemizde 

kayıt dışı işçi çalıştırmanın cezası, gelişmiş ülkelere oranla oldukça düşük boyuttadır. 

Gelişmiş ülkelerde kaçak işçi çalıştırmanın bedeli çoğu zaman hürriyeti bağlayıcı 

cezalar ile ödenmektedir.24 Oysa ülkemizde ise düşük miktarlı para cezaları ile suç 

cezalandırılmaktadır. Kayıt dışı istihdama caydırıcı cezalar verilmemesi ve yeterli 

denetimin yapılmaması, küçük ölçekli işletmelerce kullanılmakta ve işletmeler kayıt 

dışılığa yönelmektedir. 

 

Ülkemizdeki KOBĐ’lerin kayıt dışı istihdama yönelik faaliyetlerindeki temel 

gerekçelerden biriside işgücünün yeterli niteliğe sahip olmamasıdır. Ülkemizdeki 

eğitim seviyesinin yetersiz olması yanında tarımsal alanlardan koparak kentsel 

işgücü piyasalarında yer almaya çalışan düşük nitelikli kişiler uzmanlık gerektiren 

işlerde yetersiz kalmaktadırlar. Genel yetersizlikleri yanında mesleki eğitim 

konusunda da sıkıntı yaşayan kişilerin çoğunlukla istihdam edildiği küçük ölçekli 

işletmeler, iş bulmak konusunda sıkıntı yaşayan bu kişileri düşük ücretlerle veya 

sigortasız olarak çalıştırabilmektedir. Bu sebeple KOBĐ’ler ihtiyaç duydukları 

verimlilik artışını sağlayacak nitelikli işgücü istihdam edememekte ve bu eksikliği 

kapatmak adına kayıt dışı yollarda faaliyet göstermektedirler.  

 

Ülkemizde kayıt dışı istihdam içinde yer alan KOBĐ’lerin bir başka yapısal özelliği 

de verimsizlik sebebiyle kayıt dışına yönelmiş olmalarıdır. Nitekim ülkemizdeki 

KOBĐ’ler gerek üretim ve yönetim sürecinde gerekse insan kaynakları konusunda 

yaşadıkları verimsizlikler sonucu elde etmeyi istedikleri katma değeri, kayıt dışına 

başvurarak ve özellikle işgücünün maliyetlerini ortadan kaldırarak dengelemeye çaba 

gösterirler.25 Aynı zamanda ülkemizdeki KOBĐ’ler üretim hacimleri ve pazarlama 

tekniklerindeki yetersizlikleri sebebiyle ölçek ekonomisinden faydalanamamakta ve 

                                                 
24 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kayıt Dışı Đstihdam ve Yabancı Kaçak Đşçi Đstihdamı, 

Ankara, ÇSGB Yayınları, Yayın No : 116, Ağustos 2004, s.93-94. 
25 TÜSĐAD, a.g.e., s.72 
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seri üretimin sağladığı avantajları kullanamamaktadırlar. Bu durum sonucunda 

KOBĐ’ler verimsizliğin etkilerini azaltmak için kayıt dışına yönelirler. Nitekim 

ülkemizdeki seri üretim ve verimli işgücü ile çalışan büyük ölçekli işletmelerin 

KOBĐ’ler ile kıyaslandığında üretim açısından 8 kat ve işçi başına yaratılan katma 

değer açısından 3 kat daha verimli olduğu bilinmektedir. 26 

 

Ülkemizdeki KOBĐ’ler mikro karakterli olduğu için düzenli endüstri ilişkileri içinde 

yer almadıkları bilinmektedir. Yapılan araştırmalara göre ülkemizde 1 ila 9 kişi 

arasında işçi istihdam eden küçük ölçekli işletmelerin sadece % 8’inde sendika üyesi 

varken bu işletmelerin % 1’inde toplu iş sözleşmesi uygulanmaktadır. 27 Bu duruma 

bağlı olarak ülkemizdeki küçük ölçekli işletmelerde sendikalar ve toplu iş sözleşmesi 

gibi endüstri ilişkilerinin düzenli ve kurumsallaşmış şekilde tatbik edilmesini 

sağlayan araçlar etkili olamamaktadır. Sendikaların olmadığı iş piyasalarında kayıt 

dışı istihdam kendine daha rahat yer bulabilmektedir. Zira ülkemizde sendikacılığın 

zayıf olması sonucunda sadece küçük ölçekli işletmeler değil alt işverenlik veya 

taşeronluk gibi sistemleri kullanarak büyük ölçekli işletmelerde kayıt dışı istihdama 

başvurabilmektedirler.  

 

Ülkemizdeki KOBĐ’lerde tek başına veya az miktarda çalışan ile faaliyet gösterilmesi 

yanında işletme içinde ücretsiz aile işçiliğinin yaygın şekilde kullanılması Türkiye’de  

KOBĐ’lerin kayıt dışı istihdam içinde yer almasının en önemli sebeplerindendir. 

Ülkemizde KOBĐ sahipleri genellikle işyerlerinde aile veya akraba çevresinden 

birilerini bulundururlar. Bu kişilerin emeğini kullanmakla birlikte işçi çalıştırmanın 

gerektirdiği yasal yükümlülükleri maliyet sebebi ile yerine getirmezler. Ayrıca 

ülkemizde KOBĐ’ler arasında çırak ve stajyer kullanımının yaygın olması, alt 

işverenlik sisteminin sık olarak kullanılması, işçi devrinin yüksek olması, yabancı 

kaçak işçilerin çalışmak için küçük ölçekli işletmeleri tercih etmesi gibi 

uygulamaların fazla olması sonucunda bu çalışanların örgütlenememesi durumu 

ortaya çıkmakta ve sendikalar etkisiz kalmaktadır. 

                                                 
26 TÜSĐAD, a.g..e., s.69. 
27 Ekin, a.g.e., s.38 
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Ülkemizde KOBĐ’lerin özellikle büyük ölçekli işletmeler ile kurdukları ticari ilişkiler 

kayıt dışılıkta önemli bir sebep olabilmektedir. Kayıt dışı ekonomik faaliyetlerde 

bulunan birçok KOBĐ, taşeronluk sistemi içinde yer almaktadır. Ancak ülkemizde 

taşeronluk serbest piyasa ekonomisine geçiş sonrasında rekabet unsuru olarak 

kullanılmış ve gerektiği gibi uzmanlıklardan veya teknik kapasitelerden yararlanmak 

amacı ile değil başta işgücü maliyetleri olmak üzere üretim sürecine yönelik 

harcamalardan kurtulmak için art niyetli şekilde kullanılmıştır.28 Taşeron olarak iş 

gören KOBĐ’ler ise kazançlarını arttırabilmek kayıt dışı istihdama başvurmaktadırlar. 

 

B. TÜRKĐYE’DE KOB Đ’LER ĐN KAYIT DI ŞI ĐSTĐHDAM ORANI 

 

Ülkemizdeki işletmelerin tamamına yakını küçük ve orta ölçekli işletmelerdir. Bu 

sebeple Türkiye ekonomisinin şekillenmesinde KOBĐ’lerin rolü oldukça önemlidir. 

Genel olarak yapısal özellikleri sebebi ile KOBĐ’lerin kayıt dışı ekonomik 

faaliyetlerde bulunma eğilimi, büyük ölçekli işletmelere kıyasla daha fazladır. 

Ülkemizdeki iş ve işgücü piyasalarının ekonomik, sosyal, idari ve mali gerekçelerle 

aksaklıklar göstermesi sonucunda çalışma ortamı elverişsiz hale gelmekte ve bu 

duruma bağlı olarak küçük ve orta ölçekli işletmelerin kayıt dışı faaliyetlere 

başvurmaları artmaktadır. Özellikle ülkemizdeki işletmelerin küresel rakiplerine 

oranla yüksek enerji ve istihdam maliyetleri ile ticari faaliyetlerini sürdürmek 

zorunda kalmaları, kayıt dışılığa yol açan her türlü faaliyeti tetiklemektedir. Kısacası 

ülkemizde kayıt dışı istihdamı teşvik edici ve kolaylaştırıcı gerekçeler, KOBĐ’lerin 

yapısal özellikleri ile örtüşmekte ve kayıt dışı istihdamın KOBĐ’ler sebebi ile artması 

durumu ortaya çıkmaktadır. 

 

Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi işletmelerde çalışan sayısı arttıkça kayıt dışılık 

azalmaktadır. Yani işletme ölçeği ile kayıt dışılık arasında ters yönlü bir ilişki 

bulunmaktadır. 4 işçi ile faaliyetlerini sürdüren işletmelerde kayıt dışı istihdam oranı 

yaklaşık olarak % 70 civarında iken 50 ve daha fazla işçi çalıştıran işletmelerde kayıt 

dışı istihdam oranı yaklaşık olarak % 7 civarında gerçekleşmektedir. 

                                                 
28 Ekin, a.g.e., s.172. 
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Tablo : 29 Đşyeri Büyüklüğü ve Kayıt Dışı Đstihdam Đlişkisi 
 

Đşyeri Çalışan Sayısı Kayıtlı Çalı şan Oranı 

 % 

Kayıt dışı Çalışan Oranı 

% 

1-4 Çalışan 29,3 70,7 

5-9 Çalışan 41,9 58,1 

10-24 Çalışan 68,1 31,9 

25-49 Çalışan 82,0 18,0 

50 + Çalışan 93,2 6,8 

 
Kaynak : TÜĐK, Hanehalkı Đşgücü Đstatistikleri , Ankara, TÜĐK Yayınları, 2006, s.81 

 

Aşağıdaki tabloya göre tarım sektöründe 4 kişiye kadar işçi çalışan işyerlerinde kayıt 

dışılık oranı % 87,5 olarak hesaplanmıştır. 50 ve üzeri işçi çalıştıran işyerlerinde bu 

oran % 27,8’dir. Benzer şekilde sanayi sektöründe 1-4 kişi arasında işçi çalıştıran 

işletmelerde kayıt dışılık oranı %66,5 olarak hesaplanmıştır. Yine 50 ve üzeri işçinin 

çalıştığı işletmelerde ise kayıt dışılık oranı %9,5 civarında gerçekleşmektedir. Son 

olarak hizmet sektöründe de aynı doğrultuda sonuçlar görülmektedir. 4 kişiye kadar 

işçi çalıştıran işyerlerinde kayıt dışılık %54,4 olarak gerçekleşirken 50 ve üzerinde 

işçinin çalıştığı işyerlerinde bu oran % 3,2 olarak gerçekleşmektedir. 

 

Tablo 30 : Sektörel Açıdan Đşyeri Büyüklüğü ve Kayıt Dışı Đstihdam Đlişkisi 

Đşyeri Çalışan Sayısı Tarım Sektörü 

% 

Sanayi Sektörü 

% 

Hizmet Sektörü 

% 

1-4 Çalışan 87,5 66,5 54,4 

5-9 Çalışan 90,9 58,9 28,9 

10-24 Çalışan 84,4 45,1 11,1 

25-49 Çalışan 73,9 27,7 8,6 

50 + Çalışan 27,8 9,4 3,2 

 
Kaynak : TÜĐK, Hanehalkı Đşgücü Đstatistikleri , Ankara, TÜĐK Yayınları, 2006, s.81 
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Günümüzde gelişmiş veya gelişmekte olan ülke ayrımı yapılmaksızın KOBĐ’lerin 

ülke ekonomilerindeki yerleri tartışılmazdır. Faaliyet gösterdikleri ülkelerde tüm 

işletmeler arasındaki payları % 90’lar civarında olan KOBĐ’ler, birçok ülkede 

istihdamın da yarıya yakınını tek başlarına gerçekleştirmektedirler. Fakat iş ve işgücü 

piyasalarına olan bu katkıları yanında KOBĐ’lerin yapısal özellikleri veya farklı 

ülkelerde uygulanan ekonomik ve idari politikaların etkileri sebebi ile kayıt dışı 

ekonomi içinde yer aldıkları ve özellikle kayıt dışı istihdama doğal zemin 

hazırladıkları bilinmektedir.  

 

Fordist üretim sistemine liderlik yapan gelişmiş Batı Avrupa ülkeleri, özellikle 

sanayileşmesinin yayılıp serpildiği dönemlerde kırsal nüfusun ve tarım işgücünün 

kentlere gelerek sanayi sektöründe istihdam edilmesini 1970’li yıllara kadar sorunsuz 

biçimde sürdürmüşlerdir. Ancak bu dönemden sonra yaşanan ekonomik dönüşüm ve 

peş peşe ortaya çıkan finansal krizler, gelişmiş ülkelerde 1970’li yıllardan itibaren 

işsizliğin artmasına ve kentli nüfusun  kayıt dışı veya düzensiz işlere girişmesine yol 

açmıştır. Bu süreçte işsiz kalan birçok kişi, az sermaye ve uzmanlık ile kentlerde yeni 

işler ve işyerleri kurmuş ve bunlar zamanla birer KOBĐ haline dönüşmüştür.  

 

1980’li yıllardan itibaren  KOBĐ’lerin gelişmiş ülke ekonomilerindeki yerleri 

arttıkça, kayıt dışı ekonomik faaliyetler ve kayıt dışı istihdam, ülkelerin gündeminde 

daha geniş yer edinmeye başlamıştır. Bu döneme kadar gelişmiş ülkeler için kırsal 

bölgelere ve tarım sektörüne ait bir nitelik olarak kabul edilen enformel işler ve kayıt 

dışılık, yaşanan bu gelişmelerin ardından kentsel istihdam içinde yer edinmeye 

başlamış ve gelişmiş ülkelerin piyasalarında yapısal bir niteliğe bürünmüştür.29  

 

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin kayıt dışı istihdam içinde yer alması gelişmiş 

ülkelerden daha çok gelişmekte olan ülkeler üzerinde etkilidir. Zira yeterince 

kurumsallaşamamış iş piyasalarına sahip olan gelişmekte olan ülkelerde KOBĐ’ler 

sebebi ile çoğu zaman istihdamın yarısından fazlasının kayıt dışında gerçekleşmesi 

                                                 
29 Ömer Faruk Çolak, Selahattin Bekmez, Kayıtdışı Ekonomi ve Siyasal Tercihler : Bir Oyun 

Teorisi Analizi, Ankara, Nobel Basımevi, Şubat 2007, s.43. 
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sonucunda büyük sıkıntılar yaşanmaktadır. Yine gelişmekte olan ülkelerde kayıt 

içinde gerçekleşen istihdam oranının yetersiz olması sebebi ile kayıt dışı istihdam 

yaygınlık kazanmıştır. Nitekim gelişmiş ülkelerin kayıt dışı istihdam oranı yaklaşık 

olarak %5-15 civarındayken gelişmekte olan ülkelerde bu oran % 50’lerin üzerinde 

seyredebilmektedir.  

 

Kayıt dışı istihdam ve KOBĐ’ler arasındaki ilişki bakımından ülkemiz adına olumlu 

şeyler söylemek maalesef mümkün olmayacaktır. Diğer gelişmekte olan ülkeler gibi 

Türkiye’de de kayıt dışı istihdam oranı oldukça yüksek rakamlara ulaşmaktadır. 

Kayıt dışı istihdamın ülkemizde yüksek oranlarda gerçekleşmesinin en önemli 

sebeplerinden birisi KOBĐ’lerin ekonomi içindeki hakim işletme tipi olmasıdır. 

 

KOBĐ’lerin sahip oldukları özellikler sebebi ile kayıt dışı ekonomik faaliyetler içinde 

yer alabilmeleri büyük ölçekli işletmelere oranla daha kolaydır. Bu durum bağlı 

olarak KOBĐ’lerin hakim olduğu ekonomik piyasalarda kayıt dışı daha etkili olarak 

hissedilebilmektedir. Fakat burada önemli olan konu, KOBĐ’lerin varlıklarının 

doğrudan kayıt dışına yol açtığı düşüncesinin yanlış olmasıdır. KOBĐ’ler yapısal 

özellikleri sebebi ile başta kayıt dışı istihdam olmak üzere kayıt dışı ekonomik 

faaliyetlerde sık sık bulunsalar da bu tür işletmelerin içinde yer aldıkları iş 

piyasalarının nitelikleri kayıt dışılığı etkileyen asıl unsur olarak görülmelidir. 
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SONUÇ 

 

Küçük ve orta boylu işletmeler günümüzde en yaygın işletme türüdür. Hemen her 

ülkede bu işletmelerin toplam işletmeler arasındaki oranı yaklaşık olarak % 99 

civarındadır. KOBĐ’lerin ekonomik yapıda bu kadar geniş bir şekilde temsil edilmesi, 

tüm ülkelerin ekonomik ve sosyal politikalarının temelinde bu işletmelerin yer 

almasına sebep olmuştur. 

 

II. Dünya Savaşı sonrasında yaşanan ekonomik krizler ve endüstriyel dönüşüm 

sonucunda başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkenin ekonomik ve sosyal 

hayatında büyük değişimler yaşanmıştır. Devletin ekonomik hayat içinde doğrudan 

yer alarak kaynakları yeniden dağıtıcı rol üstlenmesi ve refah devleti politikalarının 

uygulanması sonucunda gelişmiş ülkelerde tam istihdam seviyelerinin yaşandığı bir 

dönem ortaya çıkmıştır. Ancak 1970’li yıllardan itibaren bu düzen bozulmaya 

başlamış işsizlik oranları artış göstermiştir. 

 

Ekonomik kriz yanında mevcut üretim sisteminde yaşanan dönüşüm sonucunda 

Fordist sistemin kitlelere yönelik üretim yapan büyük ölçekli işletmeleri, çağın 

gerektirdiği yeniliklere uyum sağlayamamış ve yerlerini KOBĐ’lere terk etmişlerdir. 

Özellikle yaşanan ekonomik krizler karşısında dayanıklılıkları ve istihdam 

kapasitelerinin genişliği sonucunda 1980’li yıllardan itibaren sistemli bir şekilde 

KOBĐ’ler desteklenmiş ve özellikle KOBĐ anlayışının temelinde yer alan girişimcilik 

ruhunun geliştirilerek işsizlik sorunun önlenmesi amaçlanmıştır. 

 

1980’li yıllardan itibaren öne çıkan KOBĐ’ler, sahip oldukları nitelikler itibariyle 

ekonomik yapıya dinamizm ve esneklik katmalarının yanında ekonomideki kayıt 

dışılığı da arttırıcı yönde etkiler yapmaya başlamışlardır. Özellikle üretim ve 

pazarlama konusunda yaşadıkları sıkıntılar yanında küçük ölçekli olmanın yarattığı 

verimsizlikler, bu işletmelerin rekabet edebilmek adına kayıt dışılığa yönelmelerine 

sebep olmaktadır. Zira kayıt dışı ekonomik faaliyetlerde bulunan KOBĐ’lerin temel 

yapısal özellikleri; küçük ölçekli işletmeler olmaları, rekabet etmek konusunda 
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sıkıntılar yaşamaları, verimsiz üretim yapmaları gibi nitelikler ile öne çıkmış ve bu 

yapısal özellikler sebebi ile kayıt dışılığın artmasına yol açmışlardır.  

 

KOBĐ’lerin ekonomik faaliyetlerinde en sık rastlanan kayıt dışılık ise istihdama 

yöneliktir. Çoğu zaman bu işletmelerde işçilerin kayıt dışı yöntemler ile istihdam 

edildikleri bilinmektedir. Kayıt dışı istihdam resmi, gayri resmi veya kayıt dışı olan 

ekonomik faaliyetlerde kendi adına çalışan veya ücretli olarak istihdam edilen 

işgücünün kamu kurumlarına ve sosyal güvenlik kuruluşlarına bildirilmeden 

istihdam edilmeleri anlamına gelmektedir. 

 

Kayıt dışı istihdamın ortaya çıkmasında ekonomik, sosyal, idari ve mali gerekçeler 

ağır basmaktadır. Bununla birlikte kayıt dışı istihdam birçok unsurun bir araya 

gelmesi sonucu ortaya çıkan ve oldukça karmaşık bir yapıya sahip olan bir 

kavramdır. Bu sebeple günümüzde hemen her ülkede farklı oranlarda kayıt dışı 

istihdam işgücü piyasası içinde yer almaktadır. Gelişmiş ülkelerde genellikle idari ve 

mali uygulamalar sebebi ile öne çıkan kayıt dışı istihdam, gelişmekte olan ülkelerde 

ise genellikle yoksulluk, göç, gelir dağılımı dengesizlikleri, yüksek işsizlik oranı gibi 

sebepler ile ortaya çıkmaktadır. 

 

Günümüzde birçok gelişmekte olan ülke gibi ülkemizde de kayıt dışı istihdam 

oldukça yüksek oranlardadır. Kayıt dışı istihdamın fazla olması, kamunun elde 

etmesi gereken gelirlerinden mahrum kalmasına, çalışanların maddi ve sosyal 

haklarını kullanamamasına, haksız rekabet dolayısıyla iş piyasalarının aşınmasına ve 

işgücü piyasalarında düzensizleşmeye yol açmaktadır. Özellikle kayıt dışı ekonomi 

içinde yer alan KOBĐ’lerin yapısal özelliklerinden dolayı kayıt dışı istihdam 

faaliyetleri içinde yer almaları, kayıt dışılığın yapısallaşması anlamında oldukça 

etkilidir. Bu yüzden kayıt dışı istihdam ile ilgili olarak KOBĐ’lere özel bir önem 

verilmelidir. Sonuç olarak kayıt dışı ekonomi ve kayıt dışı istihdamın temel 

kaynaklarından olan KOBĐ’ler, kayıt dışılığın giderilmesi adına da oldukça önemli 

bir role sahiptirler.  
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