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ÖNSÖZ 

 

Son yıllarda ülkemizin gündeminde yer alan kayıt dışılık; girişimcilik ruhuna zarar vermekte, 
haksız rekabete yol açmaktadır. Ayrıca devletin gelir kaybına sebep olmaktadır. Bunun 
sonucu hukuka uygun ve iyi niyetle sınai ve ticari faaliyetini yürüten girişimci zarar 
görmektedir. Bu girişimcilerin bir kısmı işini terk etmek zorunda kalmakta dolaysıyla 
istihdam olumsuz yönde etkilenmektedir.   

Öte yandan çalışanların sosyal güvencelerini engellemek sureti ile onların mağdur olmasına 
yol açmaktadır. Çalışanlar ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler başta sağlık hizmetleri 
olmak üzere birçok insani ihtiyacını gidermekte zorluklarla karşılaşmaktadır. Bu açıdan 
bakıldığında kayıt dışı ekonominin hem kamuya hem de çalışanlara olumsuz yansımaları 
ülkenin kalkınmasının ve gelişmesinin önünde bir engel oluşturmaktadır. 

Devlet kurumları ve meslek örgütleri kayıt dışı faaliyetleri en seri biçimde izleyerek gerekli 
yasal işlemi yapmalıdır. Elbette sadece yasal düzenleme ve cezai yaptırımlarla konunun 
üstesinden gelinemez. Herkesçe bilinen kayıt dışının sakıncaları ilgili kesimlere iyi 
anlatılmalıdır.   

 Kayıt dışı ekonomi ile mücadelenin etkisinin kısa vadede hissedileceği, orta vadede de 
sonuçlarının alınacağı, elde edilen kazanımların tüm kesimlerin yararına olacağı 
unutulmamalıdır. 

Avrupa Birliği hibe programları kapsamında Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odasının 
yürüttüğü “Kayıtlı İstihdamım Artırılması Projesi”nin bu bakımdan çok faydalı ve etkin 
sonuçlar vereceğine inanıyorum. 

 

                                                                                                             Enver SALİHOĞLU 

                                                                                                              Gümüşhane Valisi  
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SUNUŞ 

 
 

Bilindiği üzere ülkemizin en önemli sorunlarından birisi mesleksizlik dolayısı ile işsizliktir. 
Yaklaşık olarak %11.4 olan işsizlik oranı çözülmesi gereken önemli bir sorun olarak 
karşımızda durmaktadır. Ancak Türkiye’nin en önemli sorunu mesleksizlik sonucu işsizlik 
olarak görülmekle birlikte bu algılama tam olarak gerçeği ifade etmemektedir.  
 
Eldeki somut veriler göstermektedir ki Türkiye’nin en önemli sorunu işsizlik değil “Kayıtdışı 
Ekonomi”dir. “Kayıtdışı ekonominin çalışma hayatına yansıyan yüzü de kayıtdışı 
istihdamdır.” Çünkü işsizlik oranı yaklaşık olarak %11,4 iken kayıtdışı istihdam oranı 
yaklaşık olarak %45’tir. Ülkemizde Haziran 2010’da kayıtdışı olarak çalışan insanların sayısı 
ise 10 milyonu aşmıştır. Kayıtdışı ekonominin ve uzantısı olan kayıtdışı istihdamın bir kul 
hakkı olduğunu unutmayalım.  
 
Dolayısı ile işsizliği çözmek için gösterilecek gayretin çok daha fazlasının kayıtdışı istihdamı 
önlemek için gösterilmesi gerekmektedir. Ancak kayıtdışı istihdam sorunu tek boyutlu ve 
basit bir sorun değil, çok boyutlu ve karmaşık bir sorundur. Sorunun çok boyutlu olması, bu 
sorunun çözümü için bütün sosyal tarafların çaba göstermesini gerektirmektedir. Ayrıca 
devletinde istihdam önündeki yükleri azaltarak kayıtlı istihdamı cazip hale getirecek yasal 
düzenlemeleri acilen yapmalıdır.  
 
Ülke ekonomisine çok ciddi zararlar veren ve haksız rekabet yaratan kayıtdışı ekonominin 
uzantısı olan kayıtdışı istihdamın önlenmesine yönelik yaptığımız bu projenin ilgili bütün 
taraflarca desteklenmesi doğru bir proje yaptığımızı göstermektedir.  
 
Ticaret ve Sanayi Odası olarak yaptığımız bu projenin ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını 
diliyor, saygılar sunuyorum.  
 
 

                                                                                                      İsmail AKÇAY 
                                                                                                                       Gümüşhane  
                                                                                                             Ticaret ve Sanayi Odası  

                                                                                                       Yönetim Kurulu Başkanı  
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KAYIT DIŞILIĞI ORTADAN KALDIRARAK; 
HERKESE İŞ, HERKESE AŞ 

 

Düşüncemizi bir soru ile açıklayalım dilerseniz. Herkese iş, herkese aş nasıl olacak ? Tüm 
ülkelerin olduğu gibi, bizim ülkemizin de en büyük sorunlarından birinin işsizlik olduğu 
konusunda sanırım farklı düşünen çıkmaz.  
 

Her aile, çocuklarının iyi bir eğitim almasını ister. Bunun için de, katlanamayacağı sıkıntı 
yoktur. Eğitimin ilk basamağı ana okulu ya da ana sınıfıdır. Ardından ilköğretim okulu, lise, 
sonra yüksek okul ve  fakülte gelir. Yüksek okul ya da fakülte bittikten sonra ne olacak ? İşte, 
en önemli sorun bu.  
 

Batılı ülkelerde nüfus artış hızı sıfır onda birlerle, ikilerle ifade edilirken, bizim ülkemizde 
yüzde iki, hatta daha üstünde bir oranla gerçekleşiyor. Oysa ki, gerek kamuda, gerek özelde, 
iş olanakları ile nüfus artış hızı arasında bir bağ kurulamıyor. Bu durum, işsizliğe yol açıyor.  
 

Gerçekte Türkiye; üç tarafı denizlerle çevreli, nehirleri, ırmakları, çayları, yaylaları, ovaları, 
ormanları, madenleri, sonuç olarak yer altı, yerüstü kaynakları bol olan bir ülke. Türkiye; 70 
milyon nüfusa değil, 100 milyonun üstünde bir nüfusa bile yetecek varlığa sahip.  Garipliğe 
bakın ki; ne denizlerinden, ne ırmaklarından, ne ormanlarından, ne madenlerinden, ne 
güneşinden, ne rüzgarından, ne yağmurundan, ne de karından yeteri kadar yararlanabiliyoruz. 
 

Açıkça ifade etmek gerekirse; varlık içinde darlık çekiyoruz. Bu konuda, yalnız ülkeyi 
yönetenlerin değil, yalnız kamunun değil, özel girişimcilerin de, bireylerin de sorumlulukları 
var.  
 

Bireyler, bizim kusurumuz nedir ? Diye sorabilir. Bizim kusurum, bir iş yerinde sigortasız 
çalışmaya rıza göstermemiz. Kamu yöneticilerinin kusuru yok mu ? Var. Nedir ? Kontrol 
mekanizmalarını iyi işletemiyor. Özel girişimciler ve iş adamları da, çalıştırdığı işçilerinin 
tümünü kayıt altına almıyor.  Neden ? Güya, kayıt dışı olarak ne kadar işçi çalıştırırsa, o kadar 
da sigorta pirimi ve ücretlerden tutulan gelir vergisi az ödeyecek.  
 

Ayrıca, hiç kamuya başvurmadan ticaret yapanlar da var. Örnek mi istersiniz ? Toplu olmasa 
da ülkemizin her yöresinde hayvan alıp satanlar var. Araba alıp satanlar var. Giyim eşyası, 
mutfak eşyası gibi evlerde, işyerlerinde kullanan eşyaları alıp satanlar var. Ne oluyor bu ? 
Kayıt dışılık oluyor.  Eğer, Türkiye, Kayıt dışılığı kayıt altına alabilse, şu anda, sanırım yıllar 
öncesinden birikerek gelen milyarlarca dolar bütçe açığı olmayacak, üstece yatırıma 
yönelebilecek paramız da olacaktı.  
 

Bunun için diyoruz ki, hepimiz sorumluyuz. Kayıt dışılık; yalnız bütçede açık vermekle 
kalmıyor, yalnız yeteri kadar yatırım yapma fırsatını da ortadan kaldırmıyor, onunla birlikte, 
tüm ülkelerle ticari anlamda rekabet edebilme olanağını da ortadan kaldırıyor.  
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Bu bakımdan, kayıt dışılığa göz yummakla, işi ciddiye almamakla, yalnız sorumlu değil, aynı 
zamanda suç ta işlemiş oluyoruz.  
 

Kesinlikle inanıyoruz ki; kayıt dışılığı ortadan kaldırarak ve böylelikle istihdamı artırarak, 
hem daha çok yatırım yapacak, ülkemizin bireylerine daha çok hizmet edecek, hem de 
herkese aş, herkese iş sağlamış olacağız.   
 
                                                                                                                         Turan TUĞLU  
                                                                                                                         Meclis Başkanı 
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TEŞEKKÜR 
 

Bu projemizin uygulanmasında bizleri destekleyen, başta Gümüşhane Valisi Sayın Enver 

SALİHOĞLU, Belediye Başkanı Sayın Mustafa CANLI, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü 

Sayın  Prof. Dr. İhsan GÜNAYDIN, Sosyal Güvenlik İl Müdürü Sayın Aytaç ÜZÜLMEZ, 

İŞKUR İl Müdürü Sayın Dilek Şehnaz AŞICI, Milli Eğitim Müdürü Sayın Ferda YILDIRIM, 

Defterdarımız Sayın Sedat AYYILDIZ, İl Müftüsü Sayın M. Cüneyt KAVŞUT, Tarım İl 

Müdürü Sayın Hasan IRKIN, Proje ortağımız Gümüşhane Sanatkârlar Odası Başkanı Sayın 

Yusuf KULLUKÇU’ya İlimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, İlimizde ve 

İlçelerimizde faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerine, toplantı ve 

çalıştaylarımıza katılarak önemli fikir ve düşünceleri ile katkı sağlayan tüm katılımcılara, 

proje ekibimizi işyerlerine kabul ederek bilgi destek veren işverenlerimiz ve kurumlarımıza, 

projemizin kamuoyu ile paylaşılmasında emeği geçen basın kuruluşlarımıza çok teşekkür 

ederiz.   

 
Bu kitapçığın hazırlanmasında pek çok kişi ve kuruluşun doğrudan veya dolaylı olarak 

oldukça önemli katkıları olmuştur. Öncelikle kitabın hazırlanmasında Gümüşhane Ticaret ve 

Sanayi Odası çalışanlarına, proje ekibine, kitapçığın hazırlanmasındaki katkılarından dolayı 

teşekkür ederiz.  

 

Özenle hazırlamaya çalıştığımız bu kitap içerisinde hata ve eksiklerimiz varsa tabiidir ki 

hazırlayanlara aittir. Hoşgörünüzü bekliyoruz.  

 

Hazırlamış olduğumuz bilgi kitapçığının ilgili kişi ve kuruluşlar için faydalı bir başucu kitabı 

olması dileğiyle saygılar sunarız. 

 

 

 

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası  
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TÜRKİYE 
 

 
 
 

GÜMÜŞHANE 
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GÜMÜŞHANE VE İLÇELERİ 
 

GÜMÜŞHANE MERKEZ 

BELEDİYE BAŞKANI  : Mustafa CANLI  
 
İLÇE ADI                        : GÜMÜŞHANE -MERKEZ  
 
İL NÜFUSU                   : 129.618 

 
MERKEZ NÜFUSU       : 28.620 
 
YÜZÖLÇÜMÜ               :6.575 Km2 
 
MAHALLELER             : 1- Süleymaniye Mahallesi  
                                          2- Hasanbey Mahallesi  
                                          3- Eskibağlar Mahallesi  
                                          4- Karaer Mahallesi  
                                          5- Karşıyaka Mahallesi  
                                          6- Çamlıca Mahallesi  
                                          7- Bağlarbaşı Mahallesi  
                                          8- Hacıemin Mahallesi  
                                          9- İnönü Mahallesi  
                                        10- Yeni Mahalle Mahallesi  
                                        11- Özcan Mahallesi  
                                        12- Canca Mahallesi  
 
BELDELER                    : 1- Tekke Beldesi  
                                          2- Arzular Beldesi 
 
KÖY SAYISI                 : 122 
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İLİMİZ GÜMÜŞHANE  
Coğrafi Konum: Gümüşhane, Karadeniz Bölgesinin doğusunda yer alan, doğusunda Bayburt, 
batısında Giresun, kuzeyinde Trabzon ve güneyinde Erzincan ile komşu bir şehirdir. 
Gümüşhane merkez belediyesinin yanında beş ilçe ve oniki belde belediyesi olmak üzere 
onsekiz belediye halka hizmet etmektedir.  

Tarihi: Gümüşhane tarihi M.Ö.3000 yıllarına kadar uzanmaktadır. Fatih Sultan Mehmet 
zamanında Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Birinci Dünya Savaşı sırasında Rus kuvvetleri 
tarafından işgal edilmiş, 15 Şubat 1918 de işgalden kurtarılmıştır.  
 
Belediye Tarihi: Trabzon salnamelerinde Belediyenin 1871 yılında kurulmuş olduğu 
belirtilmektedir. O zamanlar şehir merkezi Süleymaniye mahallesinde bulunmaktaydı. Şehir 
Cumhuriyetin ilanıyla şu anki yerine taşınmıştır. Gümüşhane’de şehirleşme hizmetleri 1922 
yılında başlamıştır. Belediye kuruluşundan bu yana 18 belediye başkanı görev almıştır.  
 
Turizm: Gümüşhane merkez ilçe ve köyleri tarihi birikimiyle adeta açık hava müzesi 
görünümündedir. Bu tarihi doku tarihi Süleymaniye Mahallesi ile taçlanırken, kaleleri 
köprüler, camiiler, çeşmeler gibi eserlerle zenginleşmiştir. Bu tarihi zenginliklerin yanı sıra 
yayla turizmi, yeni keşfedilen mağaralar turizm potansiyelini artırmaktadır. 
 Bazı tarihi ve turistik değerlerden bahsedecek olursak; Akçakale Mağarası, Sarıçiçek 
Köy Odaları, Canca, Akçakale, Edire (Dörtkonak) kalesi, Kov kalesi, Keçikalesi, Kodil kalesi 
gibi...Süleymaniye Camisi,  Daltaban Çeşmesi, Köprüler, Santa Harabeleri, İmera Manastırı,  
Çağırgan Baba Türbesi, Pirahmet Türbesi, Gelin Ebe Türbesi bu eserlerden bazılarıdır. 
  
Ekonomi: Gümüşhane adeta bir memur kenti olması nedeniyledir ki ekonomisi büyük oranda 
ücretli kesime ve küçük esnafın ekonomisine bağlıdır denilebilir. Halkın ekonomik durumu da 
dolaylı olarak belediye gelirlerine yansımaktadır. Gümüşhane Üniversitesinin genişlemesi, 
öğrenci sayısındaki artış şehir ekonomisine pozitif bir ivme kazandırmaktadır. İl genelindeki 
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maden yataklarındaki çalışmalara şehir ekonomisine de dolaylı katkılar yapmaktadır. Bununla 
beraber bacasız fabrika denilen yatırımların yapılması şehir ekonomisine olumlu katkı 
yapacaktır. 
 
İstihdam: İstihdam sorunu, ülkemizde ve Gümüşhane’de en ciddi problemler arasında yer 
almaya devam etmektedir. İstihdam konusunda yerel yönetimlerin yapabileceği işler sınırlıdır. 
Yerel yönetimler olarak istihdamın öncülüğünü yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu 
anlamda Doğan Çağrı Merkezinin girişimlerimizle bir çok gencimize iş imkanı sağladığını 
belirtmek isterim.  
 
Eğitim: Gümüşhane’de okur yazarlık oranı % 100 e yakındır denilebilir. Gümüşhane tam 
anlamıyla bir okullar şehri görünümündedir. Yüksek öğrenimde son yıllardaki ataklarla şehir 
adeta bir eğitim kentini almaktadır. Bununla beraber öğrencilerin para kazanılacak bir alan 
görmek doğru olmamaktadır. Barınma altyapısının az olması nedeniyle ev kiralarında ki fahiş 
artışlar bizlere bunu düşündürmektedir. Bu çocukların gelecekte görev alacakları kamu ya da 
özel sektörde en iyi birer “Gümüşhaneli” olarak görmek isteyen hemşehrilerimiz onlara daha 
candan davranmalıdır. 
 
Ulaşım: Gümüşhane konumu ve jeopolitik yeri itibariyle tarih boyunca her zaman önemli 
olmuştur. Bu anlamda tarihi ipek yolu torakları üzerinden geçmektedir. Günümüzde yapılan 
yeni yollarla komşu illere bağlantısı daha da kısa mesafeler haline gelmektedir. Hava yolunu 
da kattığımız zaman İstanbul-Gümüşhane arası üç saate inmektedir. Bu avantajı ile bir çok 
şehirden daha cazip bir yerleşim yeridir. 
Bununla beraber Erzincan’ı da içine alan demiryolu ağının Gümüşhane’den geçecek şekilde 
düzenlenmesi, şehir merkezini ilçelere bağlayan yollardaki çalışmalar hızla tamamlanarak 
kullanıma açılması bu anlamda şehrin alt yapı hizmetlerinin büyük oranda tamamlanması 
açısından önemlidir. 
 
Tarım: Tarıma müsâit alanları azdır. Tarım daha çok Kelkit, Köse ve Şiran ilçelerinin geniş 
olmayan ovalarında en çok tahıl ekimi şeklinde yapılır. Ayrıca mercimek, fiğ, patates ve 
şekerpancarı ekilir. Şehir merkezinde meyvecilik gelişmektedir. İldeki meyve ağacının yarısı 
elmadır. Ayrıca armut, erik, dut, vişne ve kiraz ağaçları vardır. Bunların yanında kuşburnu 
bitkisinin doğal üretim yeri olan Gümüşhane bu kaynaktan oldukça iyi gelir elde etmektedir. 
Yine yakın bir zamana kadar evlerde üretilen pestil köme artık sanayi sektörü haline gelmiştir. 
 
Kültürel Faaliyetler: Gümüşhane kültürel faaliyetler açısından çok fazla etkinliği olmadığı 
şehirlerden biridir. Bununla beraber Gümüşhane Üniversitesinin eğitime başlamasıyla bu tür 
etkinliklere olan ihtiyaç oldukça artmıştır. Belediyemiz öncülüğünde yıllardır gerçekleştirilen 
Kuşburnu, pestil köme şenlikleri de bu ürünlerin tanıtımını sağlamış ve dolayısıyla talep 
olmuş ve iş yerleri açılmıştır.   
Belediyemizin sponsorluğunda basımı yapılan 12 eser kültür yayınları kapsamında okuyucu 
ile buluşturulmuştur. Bunun yanı sıra tarihi günlerde yapılan anmalar, kurumların yaptıkları 
etkinlikler ve geleneksel şenlik günleri gibi faaliyetler şehrin kültürel alt yapısını 
oluşturmaktadır. 
 
Sonuç: Sonuç olarak; sanayisi olmayan ve bu tür yatırımların da çok cazibeli olmadığı 
Gümüşhane’de yeni iş alanlarının oluşması için çaba sarf edilmelidir. Okullaşmanın 
sürdürülmesi, turizmin gelişmesi gibi bacasız fabrikaların temini sağlanmalıdır. 
Gümüşhane’de organik tarım ve hayvancılık desteklenmeli, madenlerin rantabl bir şekilde 
işletilmesine hız verilmelidir. 
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GÜMÜŞHANE’NİN İLÇELERİ 

 

1. KELKİT 

BELEDİYE BAŞKANI  : Muammer DURAN  
 
İLÇE ADI                        : KELKİT   
 
TOPLAM NÜFUSU       : 39.547 
 
MERKEZ NÜFUSU       : 13.784 
 
YÜZÖLÇÜMÜ               : 1505 Km2 
 
BELDELER                    : 1- Deredolu Belediyesi  
                                          2- Gümüşgöze Belediyesi 
                                          3- Kaş Belediyesi 
                                          4- Öbektaş Belediyesi 
                                          5- Söğütlü Belediyesi 
                                          6- Ünlüpınar Belediyesi  
 
MAHALLELER             : 1- Cumhuriyet Mahallesi  
                                          2- Büyükcami Mahallesi  
                                          3- İnönü Mahallesi  
                                          4- Küçükcami Hakan Mahallesi  
                                          5- Atatürk Mahallesi  
                                          6- Bahçelievler Mahallesi  
 
KÖY SAYISI                 : 77   
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İlçemiz Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz Bölgeleri arasında kurulmuş Erzincan’a 67 km 
Gümüşhane’ye ise 55 km uzaklıktadır. İlçemiz 77 Köy 6 Belde  ( Deredolu, Gümüşgöze, Kaş, 
Öbektaş Söğütlü, Ünlü pınar).İle  Gümüşhane İlimizin en büyük ilçesidir. İlçemizin merkez 
nüfusu 14500,  yüz ölçümü 1505 km2 toplam nüfusu ise 41500 dür. 
 
İlçemizin Tarihçesi: Kelkit isminin VII. Yüzyılda yöreye gelip yerleşen Peçenek 
Türklerinden Kilki Beyden geldiği, Kelkit’in Kilki Beyin çiftliği olarak anıldığı rivayet 
edilmektedir ki Kelkit ilçe merkezinin diğer bir adı da Çiftlik’tir. Bazı araştırmacılar ise, ilk 
çağlarda yörede “Kerkit” adında bir halkın yaşadığına dikkat çekmektedirler. Kelkit 13. 
yüzyılın ortalarından 16. yüzyılın başlarına kadar geçen sürede çeşitli boy, ulus ve devletlerin 
birbirlerine üstünlük kurma mücadelelerine sahne olmuştur. 

Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim Çaldıran Zaferi (1514) dönüşü Bayburt ve çevresiyle 
birlikte tamamen Osmanlı topraklarına katmıştır.. Bayburt ve Gümüşhane çevresi 1828-1829 
Osmanlı-Rus savaşının galibi olan Ruslar tarafından bir süre işgal edilmiş, bu olay yörenin 
göç vermesine neden olmuştur.1840 tarihide ilçe statüsüne kavuşmuştur. I. Dünya savaşı 
yıllarında Rus işgaline uğrayan ilçe 22 Temmuz 1916’da başlayan bu işgal dönemi, 17 Şubat 
1918’de son bulur. 

Gelir Kaynakları: İlçemiz ekonomisinin en önemli kaynağının tarım ve hayvancılık 
oluşturmaktadır. Tarım ve hayvancılık, organik süt sığırcılığıdır. Tarım ve hayvancılıkla 
uğraşan çiftçilerimize İlçe Tarım Müdürlüğünce her türlü teknik ve teorik bilgi ile alet - 
ekipman yardımı yapılmaktadır. İlçemizde yaklaşık 41.077 hektar tarım arazisi mevcuttur. Bu 
arazinin 14.916 hektarı sulanabilmekte, 26.161 hektarlık alanda ise kuru ziraat yapılmaktadır. 
 
Sağlık: İlçemiz Sağlık Grup başkanlığımıza bağlı 1 Hastane 1 AÇSM 10 Aile Hekimliği 
sağlık hizmeti vermektedir. Bölgemizin en kaliteli hastanesi olan .Kelkit Devlet Hastanesi;18 
doktor, 43 Hemşire, 8 Ebe, 6 Sağlık Memuru, 4 Anestezi Teknisyeni, 7 Röntgen Teknisyeni, 
6 Laboratuar Teknisyeni, 1 Tıbbi Teknolog,  1 Odyometre Teknisyeni, 3 Tıbbi Sekreter, 7 
Acil Tıp Teknisyeni, 5 Şoför, 1 Hastane Müdürü, 28 İdari Personel olmak üzere toplam 135 
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hastane personeli bulunmaktadır.İle 4 bilgi işlem elemanı, 50 temizlik işçisi ile hizmet 
sunmaktadır. 

 
 
Turizm: İlçemiz Doğu Karadeniz Bölgesinin Yayla Turizmi özelliklerini taşımakla birlikte 
.Satala Antik kenti Yenice  yer altı şehri gibi bir takım özel alanlara sahiptir.Tarihi Satala 
Şehri GÜN IŞIĞINA ÇIKMAYI BEKLEYEN ANTİK KENT İlçe merkezine 24 km 
mesafede Sadak köyünde bulunan antik Satala kenti, günümüzde tüm sır ve güzelliğiyle 
toprak altında bulunduğundan, kendisini gün ışığına çıkaracak kazıyı beklemektedir. 
Satala’nın eski Roma İmparatorluğu’nun doğudaki en önemli askerî ordugâh şehri olduğu 
ispatlanmıştır. Satala her ne kadar askeri bir yer olsa da, buluntular burada medeniyetin de 
geliştiğini göstermektedir. 
 
Eğitim ve Kültür: 1 Anaokulu, 7 İlköğretim okulu, 2 Yatılı ilköğretim okulu, 4 Lise, 1 
Yüksekokul,  ilköğretim okullarına yönelik  4 Özel yurt 2 Devlet Yurdu bulunmaktadır. 2011 
Yılında Anadolu Lisesi  Pansiyon yurdu yapılacaktır. İlçemiz Öğretmenevi hizmet 
vermektedir.  Gümüşhane Üniversitesi Aydın Doğan Meslek yüksekokulumuz; 11 Kasım 
2003'te eğitim-öğretime başlayan okulumuz, teknik donanımı, uzman kadrosu ve modern 
laboratuarlarıyla Türkiye'nin az sayıda Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi veren ve Organik Tarım 
Programı bulunan modern okullarından biri olmuştur. Gümüşhane Üniversitesine bağlı olan 
Yüksekokulumuza Sayın Aydın DOĞAN ve Aydın Doğan Vakfının maddi ve manevi büyük 
destekleri bulunmaktadır. 5 bölüm bulunmaktadır. Bunlar; Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, 
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Bilgisayar Teknolojileri Elektronik ve Otomasyon Bitkisel 
ve Hayvansal Üretimdir.  
 
İlçemiz Halk Eğitimi Merkezimiz yeni hizmet binasında hizmet vermektedir. Halk Eğitimi 
kilim kursu, Bilgisayar Kursları, Kalorifer Ateşçiliği, Makine Dikiş-Nakış, giyim, el sanatları, 
Batik Boyama, Halk oyunları, İngilizce kursu gibi birçok kurs açılmıştır. Kelkit halkımıza 
Bilgi ve beceri kazandırılmıştır. El sanatları olarak ilçemize mahsus Zilli kilimler dokunmakta 
olup ayrıca ilçe halkından yün eğirme kendi evinde dokuma işlemleri de yapılmaktadır. 
 
Ayrıca Temmuz ayının 2.Hafta sonu Kelkit Şenliği (2011 yılı itibaren Organik Tarım ve 
Hayvancılık Şenliği olarak yapılacaktır.) Kelkit Belediyemizin 17 Şubat Kurtuluş Bayramı, 
Aşure Günü, Asker Uğurlama, Hacı Uğurlama etkinlikleri de ilçede kültürel faaliyet olarak 
geleneksel olarak yapılmaktadır.    
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2. TORUL 

BELEDİYE BAŞKANI      : Selami BOSTAN 
 
İLÇE ADI   :TORUL 
 
TOPLAM NÜFUSU             : 12.385 
 
MERKEZ NÜFUSU  : 4.421  
 
MAHALLELER  : 1- Kaledibi Mahallesi  
                                                 2- Tuğrulbey Mahallesi 
                                                 3- Bahçecik Mahallesi 
                                                 4- Soğuksu Mahallesi  
                                                 5- Merkez Mahallesi 
                                                 6- Çamlıca Mahallesi 
                                                 7- Tufaniye Mahallesi  
                                                 8- Köprübaşı Mahallesi                
 
YÜZÖLÇÜMÜ  : 1049m² 
 
BELDELERİ   : ALTINPINAR 
 
KÖY SAYISI   : 36 
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İlçe Tarihi: Osmanlılar’ın bölgenin fethini tamamlamak amacıyla eski dönemde hizmet etmiş 
Hıristiyan sipahilerden yararlandığı görülmektedir. 
İbn Kemal, Solak-zâde ve Hoca Sadettin Efendi’nin Osmanlı kroniklerinde Torul’un1479 
yılında fethedildiği belirtilmektedir. Bu tarih, Trabzon’un fethinden 18 yıl sonrası, elimizdeki 
en eski tapu Tahrir Defteri olan BOAMM 828 ‘in ise 7 yıl öncesidir 

Solak-zâde ve Tacü’t-Tevarih’te ismi belirtilmeyen Torul Hakimi’nin Uzun Hasan’la ayakdaş 
olduğu belirtilerek Fatih’in gönderdiği Hükm-i hümayunla Rum Valisi olan büyük oğlu II. 
Bayezit’in harekete geçtiği, vezirleri Rakkas Sinan Bey Serdarlığındaki kuvvetleri Torul 
üzerine gönderdiği anlatılır. Torul Beyi gelen kuvvetlerle baş edemeyeceğini anlayıp, 
Erzincan taraflarına kaçarak  bölgeyi terk etmiş ve böylece Torul fethedilmişti.  

İbn Kemal  ise biraz daha farklı anlatır:   İran’dan gelen kervanların Torul bölgesinde 
soyulması üzerine Rum Valisi  Bayezit’ın, babasına bölgedeki durumu bildirerek  icazet 
aldıktan sonra, Hızır Paşa oğlu Mehmet Paşa serdarlığındaki kuvvetlerle Torul üzerine 
gittiğini,  kaleyi kuşattığını ve civarda bulunan iki kale ile birlikte fethettiğini yazar. İbn 
Kemal’in bu kaydına rağmen Torul’un Rakkas Sinan Bey tarafından fethedildiği hususu daha 
yaygın bir kabul görür. 

İlçe Tanımı: Trabzon-Gümüşhane-Bayburt-Erzurum yolu üzerinde bulunan ve M.Ö' ki 
yıllarda kurulduğu anlaşılan bir ilçemizdir.1886 tarihli salnamede Torul, Gümüşhane 
Sancağı'nın kazası olmuştur. Cumhuriyet döneminde Gümüşhane'ye bağlı bir ilçe merkezi 
olmuştur. 
1916'da Rus ve Ermeniler tarafından işgal edilen ilçe 1918 yılında Gavur (Muşgene) dağları 
eteklerinde başlayan mücadele ile Kankana denilen yerde kanlı çarpışmaların sonucunda 14 
Şubat 1918'de düşman işgalinden kurtarılmıştır. 
İlçe toprakları akarsu vadileriyle yarılmış, dağlık alanlardan meydana gelir. Kuzeyinde Zigana 
Dağları, Güneyinde Gümüşhane dağları, Batısında Giresun dağları yer alır. Dağlardan 
kaynaklanan suları Harşit Çayı toplar. Kayın, köknar, ladin ve Sarı Çam ormanları ile 
kaplıdır. Dağların yüksek kesimlerinde hayvancılık ve sayfiye açısından önemli yaylaları 
vardır. 

Ekonomisi hayvancılık ve ormancılığa dayanır. Genel olarak ahır hayvancılığının yaygın 
olduğu ilçede herik soyu koyun beslenir. Arıcılık gelişmiştir. Ekime müsait olan arazi az 
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olduğundan üretim düşüktür. Başlıca tarım ürünleri: patates, buğday, arpa, elma, vişne, armut 
ve fasulyedir. İlçe topraklarında bakır-pirit ve bakır-çinko-kurşun yatakları vardır. 

İlçe merkezi Harşit Çayı kenarına kurulmuştur. Eski ismi Ardasa'dır. Trabzon - İran Transit 
Karayolu ilçeden geçer. İl merkezine 25 Km mesafededir. Denizden yüksekliği 950 metredir. 
İsmini bölgede otağını kuran Tuğrul Bey'den alır. İlçe belediyesi 1882'de kurulmuştur. 
   
Genel Sosyo-Ekonomik Yapısı: Torul İlçesi Harşit Çayı kenarında Trabzon-İran Transit 
yolu üzerende kurulmuş bir ilçedir. İlçe kuzey-batıdan Tonya, Maçka gibi Trabzonun ilçeleri 
ile sınırlı olup, batıdan Kürtün ile güneyinde Gümüşhane ile komşu olan İlçe, güney-batıdan 
Giresun ili Alucra ilçesi ile çevrelenmiştir. Güneydoğuda ise Şiran İlçesi ile sınırlı 
bulunmaktadır.  
İlçe nüfusunun %80i tarım ve hayvancılıkla uğraşmakla beraber mevcut saha, yöre insanına 
gelir getirici bir nitelik taşımadığından başka yerlere göç olayı yaşanmaktadır. Genellikle 
yukarıdaki belirtilen nedenlerden dolayı halk geçimini yurtiçi ve yurtdışı gurbetçilikle 
sağlamaktadır.  

Torul coğrafi güçlüklerinin etkisi altında varolma mücadelesi veren bir yöremizdir. Yöre 
yüksek alanlara yer veren bir bölge olması yanında eğimli arazi yapısı, dar tarım alanları ve 
nispeten yok edilmeye çalışılan orman alanları gibi doğa güzelliklerine sahiptir. Dar tabanlı 
vadiler. Bu vadilerin eğimli yamaçları ile yüksek dağlık ve yayla alanlarından oluşan yeryüzü 
şekilleri ile insanın uzun ve yoğun mücadelesinin yaşandığı bir yöre niteliği kazanmıştır. Bu 
nedenle de bölgedeki doğal çevre şartları ekonomik ve sosyal yaşantının şekillenmesinde 
etkili bir şekilde öne çıkmıştır.  

İlçemizin belirgin tarım ve hayvancılık faaliyetleri ; Yüksek yaylalarda küçük baş 
hayvancılık, köylerinde % 30unda arıcılık, bölgemizin mevcut tarım alanlarına patates, 
fasulye, mısır ve az miktarda hububat üretilmektedir. Dere yatağı çevresinde ise sebze ve 
meyvecilik üretimi yapılmaktadır. Son yıllarda kuş burnu üretimi, dut pestili ve köme İlçe 
halkına önemli bir girdi sağlamaktadır. Yöremizin en önemli geçim kaynaklarından biride 
ormancılıktır. 

İlçemizde sanayi gelişmemiş olup, küçük el sanatları ve mahalli ihtiyaçları karşılayacak 
marangoz atölyeleri vardır. 
 
Eğitim Ve Kültür Durumu: Yöremizin ekonomik şartları insanlarımızın okumaya yönelmiş 
olması, okuma ve yazma oranının artması ve dolaysı ile eğitim ve kültür seviyesinin 
yükselmesine neden olmuştur. İlçemiz de 14-44 yaş arası okuma-yazma oranı % 98 dir. 
Yörenin en büyük eğitim sorunu göçler nedeniyle köy okullarının kapanma ile karşı karşıya 
gelmesidir. Halkın çocuklarını mesleki ve teknik liseler ile yüksek öğrenimlerini görmelerini 
sağlamak için Gümüşhane, Trabzon ve diğer illere ekonomik zorluklara rağmen göç 
edilmektedir. 
 
Nüfusu: Torul'da nüfusun dağılışını doğal ve çevre faktörleri belirlemiştir. Yerleşme 
yerlerinin dağılımı başlıca üç akarsu vadisi alanına uymuştur. Nüfus yoğunluğu son derece 
düşük olup, kilometre kareye 16 kişi düşmektedir. Yoğunluğun düşük olmasının en önemli 
nedeni geçim kaynaklarının kıt olması ile ilgilidir. 2009 yılı nüfus sayımında İlçe merkezi 
artış gösterirken köy nüfuslarında farklılık gözlenmemiştir. 2009 Yılı Nüfus sayımında İlçe 
Merkezi Nüfusu 4629, köy nüfusu da 8342 olmak üzere toplam nüfus 12971'dır. 
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Sosyal Kültürel ve Sportif Faaliyetler: İlçemizde 2006 yılında  Torul Lisesi Voleybol 
takımı olarak kurulan ve 4 yıl içinde tüm aşamaları kaydederek Aroma Erkekler 1. Ligine 
yükselen ve halen bu ligde mücadele eden Torul Gençler Birliği voleybol takımımız büyük 
başarılar elde ederek ilçemizin gururu olmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ŞİRAN 

BELEDİYE BAŞKANI  : Yavuz ALTIPARMAK 
 
İLÇE ADI                        : ŞİRAN  
 
TOPLAM NÜFUSU       : 17.600 
 
MERKEZ NÜFUSU       : 8.207 
 
YÜZÖLÇÜMÜ               : 992 Km² 
 
BELDELER                    : Yeşilbük Beldesi 
 
MAHALLELER             : 1- Karaca Mahallesi  
                                          2- Tekke Mahallesi  
                                          3- Mertekli Mahallesi  
                                          4- Şehit Hakan Mahallesi  
                                          5- Fatih Mahallesi  
                                          6- Erenkaya Mahallesi  
 
KÖY SAYISI                 : 72   
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Şiran ilçemizin adı Farsça “ARSLANLAR” demektir. Halk ise “Şeyran” der. İlçenin kimler 
tarafından ve ne zaman kurulduğu kesin olarak bilinmemektedir. Ancak ilçenin kuruluş şekli 
ve yerleşim biçiminden Türkler tarafından kurulduğu anlaşılmaktadır.  
 
Gümüşhane'nin ikinci büyük ilçesi olup, İl merkezinin Güneybatısında yer almaktadır. 
Yüzölçümü 992km2 denizden yüksekliği 1400 metredir İlçeye bağlı Yeşilbük Beldesi ve 
72 Köyü bulunmaktadır. İlçe merkezinin nüfusu 7273 olup, köylerle birlikte toplam nüfus 
18.500' dür. İlçe 6 mahalleye ayrılmış olup, bu Mahalleler Karaca, Tekke, Mertekli, Şehit 
Hakan, Fatih ve Erenkaya Mahalleleridir. 
 
Geçim tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Buğday, arpa, baklagiller, patates yağlı 
tohumlardan ayçiçeği, endüstri bitkilerinden şeker pancarı üretilmektedir. Sanayi kuruluşu 
olarak süt fabrikası boya fabrikası mermer işletme fabrikaları bulunmaktadır. 
 
Sebzecilik ve meyvecilik gelişmektedir. 2010 yılında 450 dönümlük bir araziye Belediye 
öncülüğü ile hayvan üretim ve yetiştirme çiftliği kurulmuş olup, 3 çiftlik inşaatı devam 
etmektedir. İlçede Koruluk Barajı ile birlikte iki adette sulama amaçlı gölet bulunmaktadır. 
İlçede turistik yerlerde mevcut olup, çilhoroz dağındaki Firdevs Hanım Türbesi, Çakırkaya 
Manastırı ve Tomara Şelalesi başlıcalarıdır. 
 
Tarih çağları boyunca Perslerin, Roma ve Bizans İmparatorluklarının hakimiyetinde 
bulunan bölge toprakları Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon seferinden (1461) sonara kesin 
olarak Osmanlı toprağına katılmıştır. Önceleri Erzurum Eyaletine bağlı iken, 1840 yılında 
Trabzon Vilayeti Gümüşhane Sancağına bağlı bir Kasaba yapıldı. Şiran'da Belediye 
teşkilatı 1877 yılında kurulmuştur. 
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Şiran Belediyesi olarak; bu köklü tarihimize sahip çıkıp, ilçemizin kalkınması noktasında 
hak ettiği yeri almasını sağlamaktır. Bunu yaparkende "her şeyin iyisini ben bilirim" 
mantığının yanlış olduğu günümüzde ortak politika ve idare sistemi olarak, yönetenin de, 
yönetilenin de bilinçli olması, katılımcı, şeffaf ve akıcı idare sistemi yerleştirme gayreti ve 
hedefi içerisindeyiz 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. KÜRTÜN  

 

 
BELEDİYE BAŞKANI : Ahmet KANAT 
 
İLÇE ADI                        : KÜRTÜN 
 
TOPLAM NÜFUSU       : 12.505 
 
MERKEZ NÜFUSU       :  2.968 
 
MAHALLELER             : 1- Aşağı Uluköy Mahallesi   
                                          2- Yukarı Uluköy Mahallesi  
                                          3- Ortaköy Mahallesi  
                                         4- Camiyan Mahallesi  
                                         5- Köyiçi Mahallesi  
                                         6- Melikli Mahallesi 
 
YÜZÖLÇÜMÜ                   : 930 Km2  
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BELDELERİ                       : Özkürtün Beldesi 
 
KÖY SAYISI                      : 34 Köy  
 

 
 
Çeşitli tarihi kaynaklarda Kürtün, 1461 yıllarında beylik olup ilk Osmanlı-Akkoyunlu 
antlaşmasıyla (Yassı Çimen Antlaşması) iki devlet arasında tampon bölge olarak kaldığı 
belirtilmektedir. Kürtün’ün Osmanlılar zamanındaki ismi Kürtün Cezere olup Cezere denilen 
yerin Kürtün bölgesinin idare merkezinde bir kale olduğu, Sinan Bey’in Trabzon’daki kulaklı 
Çeşme kitabesinden anlaşılmaktadır.   
 
 
 
 
İdari bakımdan, zamanından beri Gümüşhane’ye bağlılığını taşıyan İlçe, Gümüşhane’nin 
Erzincan’a bağlanması üzerine önce Erzincan’a, sonra Gümüşhane’nin Erzurum’a bağlanması 
ile ilçe de Erzurum’a bağlanmıştır. Fatih’in Trabzon’u 1461 yılında fethinden sonra, 
Gümüşhane ili ile birlikte Trabzon’a bağlanmıştır. Cumhuriyet döneminde Gümüşhane’nin 
1925 yılında müstakil il olması sonucu olarak Kürtün de, Torul ilçesine bağlı olarak 
Gümüşhane iline bağlanmıştır. İlçemiz 1970 yılından beri Torul ilçesine bağlı bir belde 
belediyesi iken, 09/05/1990 tarih ve 3644 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilçe olmuştur.  
  
Ulaştırma ve Altyapı Durumu: İlçenin Gümüşhane, Giresun ve Trabzon illeri ile bağlantısı 
rahatlıkla yapılabilmektedir. Köy yolları genelde ham yollardır. Ancak zeminin sağlam 
olması, ulaşımda güçlükler getirmemektedir.  
 
İçme Suyu: İlçenin şu andaki içme suyu tesisleri yenilenmiştir. 1998 yılında İller Bankası 
tarafından içme suyu ihalesi yapılmış ve şu anda projenin şebeke yapımı tamamlanarak 
hizmete girmiştir.       
   
Kanalizasyon: İlçe merkezinin ve bağlı bulunan mahallelerin kanalizasyonu tamamlanmıştır 

 
Nüfus ve İdari Durumu: 22 Ocak 2008 tarihinde alınan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 
verilerinde, ilçenin toplam nüfusu 6.257 Erkek ve 6.137 Kadın olmak üzere 12.394 olarak 
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sayılmıştır. Bu nüfusun 2.901’i ilçe merkezinde, 2.328’i Özkürtün Beldesinde geriye kalan 
7.165 kişi ise köylerde yaşamaktadır. Kürtün ilçesine bağlı 34 köy ve 11 mahalle vardır. 

İlçe, Torul ilçesine bağlı bir belde belediyesi iken, 09 Mayıs 1990 tarih ve 3644 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile ilçe olmuştur. 23 Ağustos 1991 tarihinde tam olarak ilçe statüsüne 
geçmiştir. Toplam 2 Belediyesi vardır. Kürtün Belediyesi 1970 yılında, Özkürtün Belediyesi 
ise 1992 yılında kurulmuştur. 

Ekonomi ve Kültür: Türkmen, Çepni kültürü hakimdir. Bektaş-i inanç önderi Güvenç Abdal 
bu yörede yaşamış olup Ordu-Giresun-Trabzon yöresi Alevileri Horasan dan gelirken burada 
konaklamışlardır. En önemli geçim kaynağı tarım, hayvancılık ve turizmdir. Kürtün'ün baraj 
ve yayla turizmi gelişerek yüzyıllar boyunca devam eden yayla şenlikleri gelenekleşmiş, ve 
on yıllık baraj etkinlikleri(Su sporları...). Yayla turizmi gelişerek ilçeye yerli ve yabancı turist 
gelmesi sağlanmıştır. En önemli yaylası Güvende dir. 

Tarih: Buralarda Rus harbi zamanında çetin çarpışmalar olmuştur. İki dağ arasında bulunan 
Harşit Çayı azgın suyuyla günümüz insanına ekonomik olarak katkıda bulunmuştur. Yapımı 
tamamlanan 3 baraj ve yapımı süren 2 baraj bulunmaktadır. İlçemizin çalışma hayatı orman 
işçiliği, tarım ve hayvancılığın yanı sıra küçük çapta el sanatlarına dayanmaktadır. 

Merkez ilçe ve çevresindeki yerleşim yerlerinde, eğitim ve öğretim bakımından son yıllarda 
önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Bu gelişme okullaşma oranının artmasında ve okullara 
devam etme açısından olduğu söylenebilir. İlçenin dağlık bir araziye sahip olması, tarım ve 
hayvancılığın yeterince gelişememiş olması, insanları okumaya yöneltmiştir. Okuma- yazma 
oranı yüksektir 

 

 

 

Turistik Yerler: Kürtün İlçesi Örümcek ormanlarında Çifte Köprü mevkiinde Torul Orman 
İşletme Müdürlüğü Örümcek Ormanları 159 no’lu bölmede 2.500 m2’lik alanı, Milli Parklar  
Kanunu’nun 3/c fıkrasına istinaden tabiat anıtı olarak tefrik ve tesisi yapılmıştır.Özellikleri: 
Ladin 400 yaşında, 61.5 metre boyunda, 1.54 metre çap ve 4.85 metre çevre genişliğine 
sahiptir. Avrupanın en uzun ladinleri,Anadolu Çepnilerinin inanç önderi Güvenç Abdal'ın 
makamı ilçeye bağlı Güvende yaylasındadır. 

Milli mücadelenin çetin geçtiği yerlerden biri olan Kabaktepe Şehitliği gezilip görülmesi 
gereken yerlerdendir. 

Yaylalarımızda turizme hizmet verecek tesisler bulunmaktadır. Pazarın çevresi, yerleşim 
yerleri (obalar) ile çevrili olduğundan  haftanın 7 günü Pazar yerinde  hizmet veren işyerleri 
bulunmaktadır. Ayrıca piknik alanları da mevcuttur. 

 Güvende Yaylası   
 Örümcek Ormanları 
 Kürtün Baraj Gölü 
 Erikbeli Yaylası 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Torul
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%96zk%C3%BCrt%C3%BCn&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Har%C5%9F%C4%B1t_%C3%87ay%C4%B1&action=edit&redlink=1


 23 

 Alaca Yaylası 
 Kazıkbeli Yaylası 
 Kadırga Yaylası 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. KÖSE 

 

BELEDİYE BAŞKANI       : Şerif AYGÜN 
 
İLÇE ADI   :KÖSE İLÇESİ 
 
TOPLAM NÜFUSÜ             : 7.265 
 
MERKEZ NÜFUSU  :3.162 
 
MAHALLELER  :1-BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 
                                                2-YAVUZ SELİM MAHALLESİ 
                                                3-FATİH MAHALLESİ 
                                                4-CUMHURİYET MAHALLESİ 
                                                5-YENİ MAHALLE 
 
YÜZÖLÇÜMÜ  :500 Km² 
 
BELDELERİ   : SALYAZI BELDESİ 
 
KÖY SAYISI   : 13  
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Köse'nin Tarihi: Köse'nin kuruluşu ve tarihi konusunda kesin bilgi ve bulgular 
bulunmamakla beraber bölge Hitit, Asur, Makedonya, Roma ve Bizans hakimiyetinde kalmış 
ise de Türk hakimiyeti döneminde ( Selçuklu, ilhanlı, Akkoyunlu ve Osmanlı) kurulmuş 
olması muhtemeldir.   

 "Köse" adının Türkçe oluşu ve kültürümüzde yaygın olarak kullanılan lakap ve soyadları 
arasında bulunması kanıt olarak gösterilebilir. Köse  Ağa adındaki bir beyin oymağı ile 
Yurtlar ve Ekinyüzü Mevkilerine (Köse Dağı) yerleştiği ve sonra Örenlere (Köse'nin 2 km 
doğusunda) ve nihayet şimdiki yere yerleştiği ve Köse adının da bu beyden geldiği rivayet 
edilmektedir. 1516 yılı Bayburt tahrir kayıtlarında Bayburt Sancağı'nın Kelkit Nahiyesine 
bağlı bir köy yerleşmesi olarak adı geçmektedir. 1916 yılında Rus ve Ermenilerin istilasına 
uğramış ancak 17 Şubat 1918 günü işgalden kurtulmuştur.  

Cumhuriyet döneminde Gümüşhane'nin il yapılmasının (1924) ardından Kelkit Kazasına bağlı 
bir bucak merkezi haline getirilmiştir. Köse 1954 yılında belediye 3392 sayılı kanunla da 
19.06.1987 tarihinde İlçe olmuştur.  
 
Salyazı beldesi ve köylerin kuruluşları konusunda da kesin bilgilerin bulunmamasına rağmen 
Türk kültürünün dışında daha önce yaşamış olan milletlere ait iz ve eserlere rastlamak 
mümkündür.  
 
İlçenin Coğrafi Yapısı: Köse İlçesi, Gümüşhane il merkezinin güneyinde olup, 39-40.ncı 
boylamlar ile 40-41.nci enlemler arasında yer alan Kelkit Çayı vadisinde 
kurulmuştur.Kuzeyde Gümüşhane il merkezi, doğuda Bayburt il merkezi, batıda Kelkit ilçesi 
ve güneyde Bayburt ili ve Kelkit ilçesi yer almaktadır. Deniz seviyesine göre ortalama 
yüksekliği 1650 metre civarında olup, yüzölçümü 500 km2' dir.İlçenin yeryüzü şekilleri 2 
bölüm halinde incelenebilir: Bunlar, ilçenin kuzeyinde yer alan dağlar (Köse Dağı) ite 
bunların güneyinde yer atan ovalık sahalardır. (Köse Ovası, Mormuç Düzü) diğer bir ifadeyle 
ilçe dağ eteği düzlüğünde kurulmuştur.İlçe sismik aktivite açısından II.derecede deprem 
kuşağı içerisinde bulunmaktadır. 
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Akarsular ve Göletler: İlçenin kuzeyinde Köse Dağı'ndan çıkarak Kelkit Çayı'na karışan ve 
Köse İlçesi'nden geçen Köse Çayı bulunmaktadır. Kabaktepe Köyünden gelen Karaçayır 
Deresi ile Özbeyli ve Yuvacık Köylerinden Büyük Su Köse Çayı ile birleşerek Koşmasat 
deresine akmaktadır. İlçedeki çay ve derelerin rejimi düzensiz olup, ilkbahar ve sonbaharda 
kabarık yaz ve kışta çekiktirler. İlçede durgun su olarak da 3 gölet bulunmaktadır; Köse 
60.Yıl Göleti, Akbaba Göleti ve Salyazı 100. Yıl Göleti. Ayrıca Köse Çayı üzerinde Köse 
Barajı bulunmaktadır. 
 
Bitki örtüsü: Köse ilçesi bitki örtüsü bakımından ormanlar, fundalıklar, çalılıklar ve çayırlar 
ile kaplıdır. İlçemizin Köse Dağı mevkiinde iyi cins orman mevcut iken diğer kısımları 
fundalık ve çayırlık de kaplıdır. Bazı bölümleri ise bozkır halindedir. Düz ve sulanan 
arazilerde çeşitli tarım bitkileri yetiştirilmektedir Ormanlık atan genellikle Subaşı, Kabaktepe 
,Yaylım, Kayadibi, Akbaba Köyleri ile Köse Dağında bulunur, İlçemizde bu kadar orman 
mevcut iken sadece Köse Dağındaki ormandan üretim yapılmaktadır. Köse Dağı'nda ve 
Yuvacık Köyü başta olmak üzere diğer köylerimizde ağaçlandırma çalışmaları yapılmaktadır. 
 
İklimi: Köse İlçesi Karadeniz Bölgesi'nin Doğu Karadeniz Bölümü'nde yer almasına rağmen 
iklim özelliği bakımından karasal iklime daha yakındır. Bunda en büyük etken kuzeyde 
uzanan Köse Dağıdır, Ancak yinede Karadeniz iklimi ile karasal iklimi arasında geçiş özelliği 
de gösterir.İlçenin sıcaklığı 4-5 ay boyunca O derecenin altında olup, nisan ayından itibaren 
sıcaklık artışı başlar ve ağustos ayında azami sıcaklığa ulaşır. (18 derece) İlçede ortalama 
sıcaklık 5 derecedir.Köse İlçesinin en fazla yağış ilkbahar mevsiminde en az yağış yaz 
mevsiminde görülür. Ortalama yıllık yağış miktarı 405.3 mm'dir. Kasım-Mart ayları arası 
dönem kar yağışın fazla olduğu dönemdir. 
 
Nüfus Durumu: 2010 yılında yapılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre ilçenin; 
merkez nüfusu 3.162’dir. 
  
İdari Yapısı: Köse 1987 yılında İlçe olmuştur. İlçenin 1 adet Kasabası ve 13 adet köyü 
vardır. İlçe Merkezi ve Salyazı Kasabasında Belediye teşkilatı bulunmaktadır. İlçe 
merkezinde 5 mahalle, Salyazı kasabasında da 2 mahalle bulunmaktadır. 
  
Ekonomik Durum: İlçemizin ekonomisi genellikle tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. 
Tarım ürünlerinden buğday, arpa, yem bitkileri, patates ve fasulye yetiştirilmektedir. Besi 
hayvancılığı hızla gelişme göstermektedir. İlçenin önemli bir gelir kaynağını ise nakliyecilik 
ve yolcu taşımacılığı oluşturmaktadır. İlçemizde sanayi gelişmemiştir. İlçede mülkiyeti 
Blediyeye ait olan ve kiraya verilmiş 10 ton/saat kapasiteli bir yem fabrikası bulunmaktadır. 
Salyazı Kasabasında ise süt  ve peynir fabrikası mevcuttur. İlçemiz ekonomisinde en büyük 
yeri tarım ve hayvancılık almaktadır. İlçemiz 22.262 hektar tarım arazisine mevcuttur. Bu 
arazinin 5.046 hektarı sulanabilir, 17.216 hektarı ise kıraç arazidir.2011 yılından sonra 
bitirilecek olan Köse Barajı sulama kanalları sonucunda büyük bir kısım daha sulanabilir 
duruma gelecektir. 
 
Kültürel Durum: Köse İlçesi kuşaktan kuşağa geçen ve halen önemini koruyan zengin bir 
mutfak mirasına sahiptir. Evelek dolması, kelem dolması, siron, fıt fıt haşılı, pirinçli su 
böreği, erişte ve kete yörenin damak zevklerini sembolize etmektedir. Ayrıca sofraya en son 
konulduğundan dolayı sütlaca “söz kesen” denilmektedir. 
 
Uzun kış gecelerinin hüküm sürdüğü köylerimizde köy odaları hayatın vazgeçilmez 
unsurlarıdır. Köy odaları eski Türklerdeki “bey otağların” fethedilen coğrafyalarda aldığı yeni 
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biçimdir. Buralar misafirlerin ağırlandığı, sohbetlerin yapıldığı, aşk hikayelerinin dinlendiği 
ve türkülerin söylendiği yerlerdir. Adeta köy sosyal hayatının kalbinin attığı yerlerdir. 
 
 İlçede özellikle sözlü kültür çok gelişmiştir. Her beldenin ve köyün ayrı ayrı şiirleri, manileri 
ve bilmeceleri vardır. İlçemizin Kültürel bakımdan gelişmesini sağlamak ve insanların 
birbirleriyle kaynaşması için her yıl Geleneksel olarak Köse Dağı Kültür ve Sanat Festivali 
düzenlenmektedir.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YENİLİKÇİ YÖNTEMLERLE KAYITLI İSTİHDAMIN ARTIRILMASI PROJESİ 

(2010-2011) 

2009 Türkiye İstatistik Kurumu Verilerine göre Gümüşhane’de işgücüne katılma oranı %62,4 
ve istihdam oranı ise %59,6 ve işsizlik oranı % 4,4 olarak gerçekleşmiştir. 2006 TÜİK 
verilerine göre ise Gümüşhane’de kayıtdışı istihdam oranı %63.4 olarak gerçekleşmiştir.  
 
Avrupa Birliği Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından finanse edilen “Kayıtlı İstihdamın 
Artırılması” projemiz Eylül 2010’da hayata geçmiştir. Öncelikle kayıtdışı istihdam sorununu 
gözler önüne sermeyi ve kayıtlı istihdamın arttırılmasını amaçlayan projemizdeki temel 
faaliyetlerden bazıları tamamlanmış ve diğerleri de devam etmektedir. Proje ile ilgili şimdiye 
kadar gerçekleşmiş ve gerçekleşmekte olan faaliyetlerimizi şu şekilde özetlemek mümkündür:  
 

 

 

-Oda Meclisimizin Projemizi Değerlendirmesi 
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Projemizin sağlıklı yürütülmesi için Oda Meclisimizle bir toplantı yapılarak, Merkezi Finans 

ve İhale Birimi ile yapmış olduğumuz sözleşme doğrultusunda projemizin hedeflerine 

ulaşması konusunda yapılacak çalışmaları için görüş birliğine varılmıştır.  

 
 

 

-Proje Açılış Toplantısı  

Projemizin açılış toplantısı Odamız Toplantı Salonunda yapılan açılış ve düzenlenen kokteylle 
kamuoyuna duyurulmuştur.  
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Açılış toplantısına Vali Vekili Hasan ERKAL, Gümüşhane Belediye Başkanı Mustafa 
CANLI, Vali Yardımcısı Armağan ÖNAL, SGK İl Müdürü Aytaç ÜZÜLMEZ, İŞKUR İl 
Müdür Yardımcısı Hasan GÜLER, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile iş 
adamları katıldı. 
 

 
 
Gümüşhane Belediye Başkanı Mustafa CANLI’da konuşmasında Gümüşhane’de çeşitli 
kurum yada kuruluşlar tarafından hazırlanan ve kabul edilen projelere her zaman destek 
olacaklarını ifade eden Canlı, bundan da mutluluk duyacaklarını söyledi. 

 
Toplantının son bölümünde konuşan Vali Vekili Hasan ERKAL’da kayıt dışı ekonominin 
temel ülke sorunlarından birisi olduğuna işaret ederek, bu doğrultuda yürütülecek çalışmalara 
destek verilmesi gerektiğini söyledi. 
 
Türkiye’nin Avrupa Birliğine katılım öncesi mali işbirliklerinden üst düzeyde faydalanması 
konusunda gerek kamu kuruluşlarının gerek sivil toplum örgütlerinin gerekse özel sektörün 
önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Hasan ERKAL, bu anlamda GTSO tarafından 
yürütülecek projenin de önemli sonuçlar doğuracağına inandığını bildirdi. 

           
                          Vali Vekil                                                  Belediye Başkanı 
                     Hasan ERKAL                                               Mustafa CANLI  
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Genel Sekreterimiz Lütfi KILIÇ tarafından gerçekleştirilen kısa bilgilendirmenin ardından ilk 
konuşmayı İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Hasan GÜLER yaptı. 
 

 
 

Hasan GÜLER 
İşkur Müdür Yardımcı 

 
Kayıt dışı istihdam meselesinin uzun yıllardır devam eden bir sorun olduğunu belirten  Hasan 
Güler, bu durumun iş hayatını olumsuz yönde etkilediğini söyledi. 
 
Yeni fikirlerle ve yeni girişimler oluşturulurken istihdamda kayıt altına alınması gerektiğini 
belirten Güler bu doğrultuda bilgilendirme çalışmalarının önemine değindi. 
 
Toplantıda konuşan SGK Gümüşhane il Müdürü Aytaç ÜZÜLMEZ ise kayıt dışı ekonominin 
kayıt dışı istihdamı peşinden sürüklediğine değinerek sorunun iyi tespit edilerek çözülmesi 
gerektiğini bildirdi. 

 
Aytaç ÜZÜLMEZ 

SGK İl Müdürü 
 

Ülke genelinde çeşitli nedenlerden dolayı kayıt dışı ekonominin varlığını halen sürdürdüğüne 
işaret eden SGK İl Müdürü Aytaç ÜZÜLMEZ “Kayıt dışı istihdamın kayıt altına 
alınabilinmesi çeşitli kurum ve kuruluşların ortak hareket etmesini gerektiren önemli bir 
süreçtir. Bu bağlamda GTSO tarafından başlatılan bu projenin önemli sonuçlar doğuracağına 
inanıyorum” dedi. 
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Hazırladıkları projenin kabul edilmesi ve ardından uygulamaya geçilmesi nedeniyle duyduğu 
mutluluğu ifade eden GTSO Başkanı İsmail AKÇAY ise kayıt dışı ekonominin çalışma 
hayatına yansıyan yanının kayıt dışı istihdam olduğunu söyledi. 
 

 
İsmail AKÇAY 

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Proje Koordinatörü 
 
Hızlı nüfus artışı, bölgesel geri kalmışlık, istihdam yaratma olanaklarının sınırlı olması, 
vasıfsız iş gücü gibi gerekçelerin kayıt dışı istihdama neden olduğuna değinen İsmail 
AKÇAY, bunun sonucun da nüfusun önemli bir kısmının sosyal güvenlik şemsiyesi dışında 
kaldığını belirtti. Yeterli primler toplanamadığı için Sosyal Güvenlik Kuruluşlarının 
finansman zorlukları yaşadıklarını belirten İsmail AKÇAY, bu durumun doğal bir sonucu 
olarak Sosyal Güvenlik Kurumlarının kendilerinden beklenen hizmetleri vermekte 
zorlandıklarını söyledi. 
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İsmail AKÇAY hayata geçirdikleri projenin 
Gümüşhane’ de kayıtlı istihdamın artırılması, 
işsizliğin azaltılması, sosyal ekonomik 
gelişmenin desteklenmesi, iş dünyasındaki 
aktörlerin kayıtlı ekonomiye özendirilmesi, 
toplumsal algıların değiştirilmesi ve 
kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi gibi 
amaçlar taşıdığını kaydetti. 
 

 
 
 
 
-Proje Ekibi  

 
 

Merkezi Finans ve İhale Biriminden Mustafa ORHAN, Sosyal Güvenlik Kurumu Genel 
Müdürlüğünden Ergün DENİZ, Trabzon Bölgesel İzleme Biriminden Funda DURMUŞ ve 
Emre BEKTAŞ projemizi ziyaret ederek projemizin sağlıklı yürümesi konusunda izleme ve 
önerilerde bulundular. 

 

- İş ve Meslek Danışmanlığı: Yeni Fırsatlar 25 Artı Programı 
Proje kapsamında Yeni Fırsatlar 25+Programına katılan 100 işsiz ve kayıt dışı çalışana Öz Geçmiş 

Hazırlama eğitimi verdirildi. Eğitime katılanlara Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın 

İsmail AKÇAY projeyi tanıtıcı bilgiler ve özgeçmiş hazırlama eğitiminin önemi hakkında bilgiler 

verdi.  
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Programa katılan 100 işsiz ve kayıt dışı çalışana özgeçmiş hazırlama ve iş başvurusu becerilerinin 
geliştirilmesi amacıyla, Gümüşhane Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Ekrem CENGİZ tarafından 
katılımcılara; özgeçmiş hazırlama yöntemleri, özgeçmiş hazırlarken dikkat edilmesi gerekenler, 
özgeçmiş formatları, özgeçmişte bulunması, bulunmaması gerekenler ve başarılı bir iş görüşmesinin 
sırları hakkında eğitimler verildi.  
 

 
- Paydaşlar Arası Koordinasyon Toplantıları (workshop):  
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Kayıt dışı istihdamın il düzeyindeki durumunu belirlemek, proje faaliyetlerini anlatmak kayıt dışı 
istihdam ile mücadelede sosyal diyalogun sağlanması, paydaşların proje faaliyetlerinin benimsemeleri, 
kendi üyelerine konuyu aktararak olası dirençleri azaltılması ve projenin geniş bir tabana yayılması 
amacıyla Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası  hizmet binasında 1’er günlük 6 ayrı çalıştay 
gerçekleştirildi. 
 

Kayıt dışı istihdamın devlete, işverene ve çalışana etkileri ile çözüme yönelik önerilerin dile getirildiği 
toplantılar;  

 12 Eylül 2010 tarihinde; SGK, İş Kur, Sendika Temsilcileri, Kamu kurum ve kuruluş 
temsilcileri,  

  
 

 14 Ekim 2010 tarihinde; Tarım, Orman, Balıkçılık, Madencilik ve Taş Ocakçılığı 
Meslek grubu üyeleri,  

 20 Ekim 2010 tarihide; İmalat Meslek grubu üyeleri,   
 21 Ekim 2010 tarihinde; İnşaat ve Gayrimenkul hizmetleri meslek grubu üyeleri,  
 22 Ekim 2010 tarihinde;  Gıda ve toptan perakendecileri meslek grubu üyeleri,  
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26 Ekim 2010 tarihinde; Gümüşhane Merkez ve ilçe Meslek Odalarının Başkanları ve basın 
ile paylaşmak ve çok önemsediğimiz görüşlerini alarak yolumuza devam etmek amacıyla 6 
ayrı çalıştay gerçekleştirdik.  
        

PAYDAŞLAR ARASI KOORDİNASYON TOPLANTILARI (WORKSHOP) 
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 

 
Türkiye ile Avrupa birliği arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)’nın “İnsan 
Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı” kapsamında Avrupa Birliği’nin 
desteğiyle finanse edilen <Kayıtlı İstihdamın Artırılması> adlı <TRH1.01-001/2> numaralı 
projemizin değerlendirme toplantısı yapıldı.  
 

 
Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Valimiz Sayın Enver 
Salihoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Özdener, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı İsmail Akçay, Meclis Başkanı Turan Tuğlu, kamu kurum müdürleri, 
kursiyerler ve üye işadamları katıldı. 
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Toplantıda bir konuşma yapan Vali Enver Salihoılu, kayıt dışı ekonominin Türkiye'nin en 
temel sorunlarından birisi olduğunu belirterek, bu konunun üzerinde duyarlı bir şekilde 
durulması gerektiğinin altını çizdi.  
 
-“KAYIT DIŞI EKONOMİ ADALETSİZLİĞİN TA KENDİSİDİR” 
 

Kayıt dışı ekonomiyi “adaletsizliğin ta 
kendisidir” diye tanımlayan Vali 
Salihoğlu, bu konuyu şöyle açıkladı: 
“Kayıt dışı ekonomi iki açıdan 
adaletsizliktir. Birincisi kişilerin sosyal 
güvencelerini ortaya koymamak sureti ile 
onların mağdur olmasına yol açmaktadır. 
İkincisi aynı işi yapan kişiler arasında 
farklı kazanç oranlarının ortaya çıkmasına 
yol açıyor. Bu nedenle bir adaletsizlik 
ortaya çıkıyor. Rekabet şartlarını bozan ve 
kişilerin temel sosyal güvenlik haklarını 
bozan bir sonuç doğuruyor. Bu nedenle 

devlet bununla mücadele etmelidir. Sivil toplum kuruluşları mücadele etmelidir. Ama 
maalesef bütün bu mücadele yollarına rağmen yeterli sonuç alınmış değildir. İnşallah bu tür 
çağdaş yöntemlerle cezalandırma yoluyla değil, özendirme ve iyi vasıflı insan yetiştirmek 
surety ile kayıt dışı ekonominin önü alınabilir diye düşünüyorum.”  
 
Kayıt dışı ekonomiden özel sektörün bir kısmının yarar sağladığına değinen Vali Salihoğlu, 
bunun inkâr edilemeyeceğini fakat buna karşın Devletin kayıt dışı istihdam yapmasının 
mümkün olmadığını, bu gerekçelerle kayıt dışı ekonominin öz eleştiri yaparak 
değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. 
 
 
 
-YEŞİL KART VE KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN İLİŞKİSİ 
Vali Salihoğlu, yeşil kart sahiplerinin kayıt dışı çalışmak durumunda kaldıklarını, 
vatandaşların kayıt altına girdiği zaman yeşil kartlarını kaybetmeleri nedeniyle vatandaşın 
kendisinin kayıt dışı çalışmayı istediğini söyledi. Bütün bunların sonucunda ortaya yüksek 
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oranda kayıt dışı istihdam ortaya çıktığını ifade eden Vali Salihoğlu, “Bu tür proje ve 
çalışmalarla bu yolun önünü tıkamak lazım.” diye konuştu. 
-“NE İŞ OLSA YAPARIM!” DÖNEMİ SONA ERDİ 
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası yönetim Kurulu Başkanı ve Proje Koordinatörü İsmail 
Akçay ise proje ile ilgili genel bilgiler verdiği konuşmasında, “ne iş olsa yaparım” döneminin 
sona erdiğini belirterek, “Mutlaka vasıfsız olan işgücümüzü, nitelikli, vasıflı işgücü haline 
getirmek durumundayız”.  Proje ile Gümüşhane’de hemen işsizliği bitiremeyiz. Yada herkesi 
hemen kayıt altına alamayız. Bu önemli bir başlangıçtır. Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu 
projemizi çok önemsiyoruz. Ülkenin kurtuluşunun kayıtlı ekonomiden geçtiğine inandığımız 
için böyle bir projeyi yaptık.” dedi. 
-“KAYIT DIŞI İSTİHDAM KUL HAKKINA GİRİYOR, BİR CUMA HUTBESİNDE 
BUNU ANLATTIRACAĞIZ” 

Projenin paydaşlarından birisinin de İl 
Müftülüğü olduğunu belirten Akçay, 
bunun gerekçesini ise şöyle açıkladı: 
“Bizim inancımız gereği en büyük hak kul 
hakkıdır. Siz kayıt dışı istihdamla en 
büyük kul hakkını yemiş oluyorsunuz. O 
bakımdan Müftülüğümüzde bizim 
paydaşlarımızdandır. Önümüzdeki 
günlerde Müftülüğümüzle yapacağımız 
görüşme ile bir Cuma hutbesinde de bu 
konunun işlenmesini talep edeceğiz.”  
Akçay, okullarda yapacakları resim, şiir 

ve kompozisyon yarışmalarında taşınabilir bilgisayar, fotoğraf makinesi, bisiklet gibi 
hediyeler vereceklerini hatırlattı. 
 
-ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE “PROJELİ HAYAT” KAÇINILMAZ BİR YAŞAM BİÇİMİ 
OLACAK 
Gümüşhane’nin bölge illeri arasında AB projeleri, SODES projeleri ve İŞKUR projeleri 
konusunda ekonomik ve nüfus bakımından daha büyük ölçekli illerden çok daha iyi konumda 
olduğuna değinen Başkan Akçay, bu nedenlerle “projeli hayat”ın önümüzdeki süreçte bütün 
ülkenin kaçınılmaz bir yaşam biçimi olacağını söyledi. 
 
Proje Danışmanı ve Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Ferhat Özbek 
tarafından, bugüne kadar çeşitli meslek ve kamu kuruluşları ile yapılan 6 çalıştaydan elde 
edilen fikir ve görüşler hakkında sunum yaptı. 
 
244 bin Euro’luk 12 ay sürecek proje ile kayıtlı istihdamın arttırılarak işsizliğin azaltılmasını 
hedeflediklerini belirten Özbek, kayıt dışı ekonominin hem Türkiye’nin hem de dünyanın en 
büyük problemlerinin başında geldiğini söyledi. 
 
Gümüşhane’nin kayıt dışı istihdam oranlarının TÜİK verilerine göre tarım sektöründe yüzde 
87,4, madencilik sektöründe yüzde 15,1, perakende ticarette yüzde 43,1 ve imalat sanayinde 
yüzde 32 olduğunu belirten Özbek, “Kayıtlı İstihdamın Arttırılması” projesi hakkında genel 
bilgiler, projenin amaçları ve faaliyet başlıkları hakkında bilgi verdi. 
 
- Proje yaygınlaştırma ve bilinçlendirme araçlarının hazırlanması ve dağıtılması 
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Projemizin tanıtımına yönelik afişlerimiz. 

 

- İşyerlerinin ziyareti 



 38 

       

                

              
İşyeri Ziyaretleri 

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)’nın “İnsan 
Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı” kapsamında Avrupa Birliği’nin 
desteğiyle finanse edilen <Kayıtlı İstihdamın Artırılması> adlı <TRH1.01-001/2> numaralı 
projemizin yürütülmesi kapsamında planlanmış 200 işyeri ziyaretine başlandı.  
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                                                İşyeri Ziyaretleri 
 
Ziyaretlere SGK İl Müdürlüğü Temsilcisi Ünal ÇAK ve Proje Ekibi katıldı. İlimiz Küçük 
Sanayi Sitesinde Kayıtlı İstihdamın Artırılmasını amaçlayan ziyaretlerde, işyeri sahiplerine 
yapılacak SGK denetimlerinde cezai müeyyideyle karşılaşmamaları için gerekli 
bilgilendirmeler yapılarak İşyeri Gözlem Formları dolduruldu ve Proje Kapsamında 
hazırlatılmış olan Karton dosya, Bloknot, kalem ve proje dokümanları verildi.    
 

-Kurum ve Meslek Örgütü Ziyaretleri 

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanlığınca Yenilikçi Yöntemlerle Kayıtlı 
İstihdamın Teşviki Hibe Programı Kapsamında (GTSO) tarafından yürütülmekte olan “Kayıtlı 
İstihdamın Artırılması Projesi” yaygınlaştırma faaliyetleri için “Kurum ve Meslek Örgütü 
ziyaretlerine başlandı. 
 
15.12.2010 tarihinde başlanan ziyaretlere Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
İsmail AKÇAY, Sosyal Güvenlik İl Müdürü Aytaç ÜZÜLMEZ, İŞKUR İl Müdürü Dilek 
Şehnaz AŞICI, Proje Danışmanı Ferhat ÖZBEK’in katılımı ile gerçekleştirildi.  
 
Proje Yaygınlaştırma faaliyetleri kapsamında Gümüşhane Belediye Başkanı Mustafa CANLI, 
Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan GÜNAYDIN, Tarım İl Müdürü Hasan 
IRKIN, Ziraat Odası Başkanı Temel AĞAÇ, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 
Başkanı Sinan ARTUN, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kadir KARAKOÇ, 
Damızlık Koyun- Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Necmettin AYGÜN makamlarında 
ziyaret edildi.   
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Belediye Başkanlığı  

Ziyaretlerin amacı projenin uygulanması aşamasında kurumlar arası işbirliğini geliştirmek, 
sosyal güvenlik sistemlerini tanıtmak ve projeye desteklerinin sağlanması amaçlanmıştır.  

     
             Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü                                         Tarım İl Müdürlüğü  
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Proje Koordinatörü İsmail AKÇAY ziyaretlerde bu proje 
ülkemizin temel sorunlarının başında gelen kayıtdışı önlemek için yürütmekte olduğumuz 
projenin sorunun çözümüne katkı sağlamasını hedeflediğimizi belirtti. Her işte olduğu gibi bu 
projenin de başarılı olabilmesi, sürdürülebilir olmasına bağlıdır. Ülkemizin en büyük sorunu 
olan kayıt dışı ekonominin çalışma hayatına yansıyan kayıt dışı istihdam sorununu, 
Gümüşhane'de başlattığımız bu hareketle ülke geneline yayarak ülkenin önemli bir sorununa 
çözüm getirmeyi amaçladığımızı ve bu kapsamda destek talep edilerek bu sorunun ülke 
sorunu olduğu vurgulandı.  

     
 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanlığı                       Ziraat Odası Başkanlığı  
 
Ziyaret edilen kurumlara projenin daha geniş kitlelere ulaşması amacı ile hazırlanan 
dokümanlar dağıtıldı.  
 

http://www.sadehaberler.com/gumushane_haberleri_70.aspx
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Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği                               Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği 

29.12.2010 tarihinde gerçekleştirilen Kurum ve Meslek Örgütü Ziyaretlerine; Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Proje Koordinatörü İsmail AKÇAY, Meclis 
Başkanı Turan TUĞLU, Sosyal Güvenlik İl Müdürü Aytaç ÜZÜLMEZ, İŞKUR İl Müdürü 
Dilek Şehnaz AŞICI katıldı.  
 
Proje Yaygınlaştırma faaliyetleri kapsamında İl Müftüsü M. Cüneyt KAVŞUT, Gümüşhane İl 
Milli Eğitim Müdürü Ferda YILDIRIM makamlarında ziyaret edildi.   
 
Ziyaretlerin amacı projenin uygulanması aşamasında kurumlar arası işbirliğini geliştirmek, 
sosyal güvenlik sistemlerini tanıtmak ve projeye desteklerinin sağlanması amaçlanmıştır. 

           
                         İl Müftüğülüğü                                                          İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
İl Müftülüğümüzden ;  Bütün çalışanların Sosyal Güvenlik kapsamında olması Devlet, 
İşveren ve Çalışan açısından çok önemli bir görev ve hak olduğunu, Bu vesile ile; Sosyal 
Güvencenin önemini işleyen bir Cuma Hutbesi okutulması ve Proje ile ilgili hazırlamış 
olduğumuz Afişler ve broşürler Müftülüğümüze teslim edilerek bütün köylere dağıtılması için 
talepte bulunuldu.  
 
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden ise; Okullarda kayıtdışı ekonomi ve kayıtdışı istihdam 
hakkında duyarlılığı geliştirmek üzere verilecek eğitim ve seminerlerin etkin ve hızlı bir 
şekilde gerçekleştirilebilmesi formatör öğretmen olarak bilgilendirilmek üzere İl merkezi ve 
ilçelerdeki Meslek Liseleri, Çıraklık Eğitim Merkezi ile Akşam Sanat Okulundan olmak üzere 
her okuldan bir öğretmenin katılımı talep edilmiştir.  
 
Formatör öğretmen eğitimi sonrası öğretmenler çalıştıkları okullarda gerekli broşür ve afiş 
desteği ile birlikte kendi okullarındaki öğretmenlere eğitimler verecektir. Öğretmenler de ders 
müfredatları ile paralel konularda konuyu işlemeleri talep edilmiştir. 
 
04.01.2011 tarihinde gerçekleştirilen Kurum ve Meslek Örgütü Ziyaretlerine; Ticaret ve 
Sanayi Odası Meclis Üyesi Ali ŞİŞMAN, Proje Danışmanı Yrd. Doç. Dr Mehmet Ferhat 
ÖZBEK, Proje PDR Uzmanı Bahadır OĞUR, Ticaret ve Sanayi Odası Muhasebe Müdürü 
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Aydın AYAR, Proje İş Meslek Danışmanları Tülin AYDRMUŞ, Nurbanu KAYA ve Proje 
Sekreteri Selçuk ÖZEN katıldı.  
 
Proje Yaygınlaştırma faaliyetleri kapsamında Gümüşhane Tarım Kredi Kooperatif Başkanı 
Cem KÖKSAL Makamında ziyaret edildi.  
 
Ziyaretin amacı projenin uygulanması aşamasında kurumlar arası işbirliğini geliştirmek, 
sosyal güvenlik sistemlerini tanıtmak ve projeye desteklerinin sağlanması amaçlanmıştır. 
 

 
Tarım Kredi Kooperatifi 

 
Projemize ilişkin diğer faaliyetlerimiz ise; öğrencilere yönelik bilinçlendirme çalışmaları, 
okullara yönelik resim-kompozisyon yarışması, kurum ve meslek örgütü ziyaretleri, örnek 
işyerlerinin belirlenmesi -  KOBİ destek hizmeti ve Proje Değerlendirme Çalışmaları 
şeklindedir.  
 
 
-KOBİ Destek Hizmetleri  
 Projemiz KOBİ Destek Hizmetleri kapsamında Ticaret ve Sanayi Odasına Kayıtlı firmaların 
davet edildiği İhracata Yönelik Devlet Yardımları ve Komşu Ülkelerde İhracat Fırsatları 
konulu bir bilgilendirme toplantısı yapıldı. 
 

 
Toplantının açılışında Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Proje 
Koordinatörü İsmail AKÇAY İhracatın önemine değinerek ilimizin ihracat rakamları 
hakkında bilgi verdi. Akçay; Gümüşhane’nin bugün için ihracatta iddialı bir kent olmadığını 
ancak bu durumun ileride değişebileceğini belirterek sözlerine şu şekilde devam etti:  

“Bundan birkaç sene önce Gümüşhane olarak ihracatta son sıradaydık. Ancak 2010 yılında 
78. olduk ve bu yıl 340 bin dolar ihracat yaptık. Son zamanlarda birçok ülkede vize 
sorununun ortadan kalktığını hatırlatan Akçay, Gümüşhane’de firmaların birbiri ile rekabet 
etmek yerine, mevcut imkânlardan yararlanmalarını ve vize kolaylığı olan ülkelere ürünlerini 
pazarlamalarını tavsiye etti.  
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Akçay’dan sonra söz alan; Devlet Yardımları Konusunda Başbakanlık Dış Ticaret 
Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEM) Uzmanı Yusuf TÜRKOĞLU İhracata 
Yönelik Devlet yardımları konusunda sunum ve bilgilendirme yaptı. Türkoğlu İGEM’in bütün 
firmalara danışmanlık yaparak ve devlet ile vatandaş arasındaki duvarın yıkılmasına hizmet 
ettiğini söyledi. Türkoğlu ayrıca “Devletin üreticisini ihracata yönlendirmek için firmalara 
imkanlar sunduğunu, Ortadoğu’da Türkiye’nin çok güçlü bir imajının oluştuğunu ve 
işletmecilerimizin de bu imajı ihracat yapma fırsatına dönüştürmesi gerektiğini belirtti.  
 

 
 
Proje faaliyetleri toplum içinde sosyal bir diyalogun oluşturulması ve vergi kaçırmaya karşı 
ortak bir tavır almayı sağlamak ve böylece tarafların projeyi sahiplenmeleri ve kayıt içinde 
kalmalarını sağlamaya yönelik olarak hazırlanmıştır. İşgücünün niteliğinin artırılması, ilgi ve 
yetenekleri doğrultusunda istihdamı için danışmanlık verilmesi ve verimlilik ve iş doyumunun 
sağlanması ve böylece çalışanların sosyal güncelerden faydalanmalarının sağlanması 
hedeflenmektedir. Projemizin temel amaçları, ilimizde kayıtlı istihdamın artırılması, işsizliğin 
azaltılması, sosyo-ekonomik gelişmenin desteklenmesi, iş Dünyasındaki aktörlerin (işveren, 
işgücü) kayıtlı ekonomiye özendirilmesi, toplumsal algıların değiştirilmesi ve kurumlar arası 
işbirliğinin geliştirilmesi şeklinde özetlenebilir. Projemiz ile ilgili olarak ayrıntılı bilgileri ve 
güncel gelişmeleri http://www.gumushanekidp.org internet adresinden elde edebilirsiniz.   
 
 

http://www.gumushanekidp.org/
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GİRİŞ 

 
Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye bir yandan ekonomisini büyütmeye ve küresel 

dünyaya adapte olmaya çalışırken, diğer yandan da pek çok sorunla karşı karşıya kalmaktadır. 

Ülkemizin karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlardan birisi de kayıtdışı ekonomidir. Yer altı 

ekonomisi, gayrıresmi ekonomi, gizli ekonomi, düzensiz ekonomi, kayıp ekonomi, 

gözlenemeyen ekonomi, enformel ekonomi, vergi dışı ekonomi vb. adlarla benzer anlamlara 

gelen kayıt dışı ekonomi kavramı; bilinen istatistik yöntemlerine göre tahmin edilemeyen ve 

Gayri Safi Milli Hasıla hesaplarını elde etmede kullanılamayan gelir yaratıcı ekonomik 

faaliyetlerin tümüdür. Başka bir ifade ile kayıt dışı ekonomi, belgeye hiç bağlanmamış ya da 

içeriği gerçeği yansıtmayan belgelerle gerçekleştirilen ekonomik faaliyetlerin devletin bilgisi 

dışına taşınmasıdır. 

 

Kayıtdışı ekonominin en önemli kısmını da kayıtdışı istihdam oluşturmaktadır. Kayıtdışı 

istihdam, kişinin, kendi nam ve hesabına ya da işletmeye bağlı olarak çalışanların 

çalışmalarının ve/veya elde ettikleri ücret ve kazançların ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına 

(vergi dairesi, sosyal güvenlik kurumları vb.) hiç bildirilmemesini ya da gün veya ücret olarak 

eksik bildirilmesini ifade etmektedir.  

 

Hızlı nüfus artışı, bölgesel geri kalmışlık, istihdam yaratma olanaklarının sınırlı olması, 

vasıfsız işgücü, bilinç eksikliği kayıtdışı istihdamın bazı nedenleri arasında yer almaktadır.  

Öte yandan; istihdam üzerindeki ücret dışı yükler (SGK Primleri, Vergiler), bürokratik 

işlemlerin fazlalığı kayıtdışı istihdamı oluşturan diğer etkenler olarak ifade edilebilir. 

Görüldüğü üzere pek çok nedeni olan kayıtdışı istihdamın çözümü için atılacak adımların da 

çok boyutlu olması gerekmektedir.  

 

Kayıt dışı istihdam, birçok gelişmiş ülkede olduğu gibi, ülkemizde de kentsel yaşam 

alanlarında yaşanan iktisadi zorunluluklardan dolayı ortaya çıkmış ve gelişmiştir. Ülkemizde 

özellikle 1950 sonrası, dünyada ise II. Dünya Savaşı sonrası büyük yerleşim yerlerine 

başlayan göç hareketi, kırsal alandan kentsel alanlara nüfus yoğunluğunu taşımış, kentlerde 

niteliksiz ve çoğunlukla da eğitimsiz işsiz kesimin toplanmasına neden olmuştur. İşsiz olan bu 

kesim, kentlerde iş bulamayınca kendi kendine işler oluşturmuştur. Siyasal iktidarların oy 

alanı olarak gördüğü bu kesimlerin üzerine gidilmemesi kayıt dışı istihdamın yaygınlaşmasına 

ve toplum tarafından normal görülmesine yol açmıştır.  
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Bu çalışmanın birinci bölümünde, kayıtdışı istihdamın ne olduğu ve nasıl ortaya çıktığı 

açıklanacak, daha sonra Türkiye’de ve Dünya’da kayıtdışı istihdama ilişkin bilgiler 

verilecektir. Devam eden kısımda kayıtdışı istihdamın sebep ve sonuçları üzerinde 

durulacaktır. Birinci bölümün son kısmında ise kayıtdışı istihdamın çözümüne yönelik 

geliştirilen öneriler ortaya koyulacaktır. Çalışmanın ikinci bölümünde ise Türkiye’de kayıt 

dışı istihdamla mücadelede uygulanan politikalar ve geliştirilen stratejiler, kayıtlı çalışmanın 

yasalarımızdaki yeri ve ülkemizde çalışanların sosyal güvenlik kayıtlarının yapılması 

sürecinde izlenecek yollar ve Türkiye’de kayıt dışılığın tespitinde uygulanan cezai 

müeyyideler yer almaktadır.  
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BÖLÜM 1: KAYITDIŞI İSTİHDAM 
 

1. KAYITDIŞI İSTİHDAM 

 

Günümüzün sosyal ve ekonomik yapısının en temel sorunlarının başında işsizlik gelmektedir. 

Bütün ekonomiler incelendiğinde enflasyon ile birlikte en çok mücadele edilen konunun 

işsizlik olduğu görülmektedir. Gelişmiş ülkelere bakıldığında, enflasyon tehlikesine yönelik 

kalıcı çözümler bulabildikleri buna rağmen işsizlik probleminde ise aynı derecede başarılı 

olamadıkları görülmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde ise bu iki temel sorunla aynı anda 

mücadele edilmektedir. 

 
 

İstihdam konusunda gelişmekte olan ülkelerin karşılaştıkları en önemli sorunlardan birisi 

istihdamın yapısıdır. Özellikle, devletin gelir elde etmek, vergi adaletini sağlamak ve vergiyi 

tabana yaymak yerine kayıt altındaki işveren ve işçilerden yüksek oranlı vergi ve sosyal 

güvenlik primleri kesintileri yapması işverenleri ve çalışanları kayıtdışı çalışmaya bazen 

teşvik etmekte ve de zorlamaktadır.  

 

Kayıtdışı istihdam kavramı ilk defa 1970 yılında ILO’nun düzenlendiği Dünya İstihdam 

Programı (World Employment Program) kapsamındaki Kenya Raporunda “enformal 

(kayıtdışı) sektör” olarak kullanılmıştır. Raporda formel (kayıtlı) sektör tarafından 

karşılanamayan açık işsizliğin enformel sektör tarafından emildiği saptaması yapılmıştır. 
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Tanım olarak kayıtdışı istihdam, kişinin normal bir iş akdine sahip olmaması ve ücretini ne 

zaman alacağını, hatta alıp almayacağını bilmeden çalışmasıdır. Yani kayıtdışı istihdam, 

sadece sosyal devlet anlayışının değil, normal piyasa kurallarının da işlemediği bir alanı ifade 

etmektedir. Kayıtdışı istihdamın ülke vatandaşlarının sigortasız olarak çalıştırılmasının 

yanında konunun bir diğer boyutu da yabancı kaçak işçilik ve çocuk işçiliğidir. Uluslar arası 

bir sorun olan yabancı kaçak işçilik, diğer tüm ülkeleri olduğu gibi, ülkemizin istihdam 

yapısını olumsuz yönde etkilemektedir. 

 

Kayıtdışı istihdamın tanımları farklı şekillerde yapılmaktadır. Bunlardan bazıları: 

 

 Çalışanların yeterli çalışma standartlarına sahip olmadan, asgari yaş haddi, asgari ücret 

hakkı, fazla mesai ücreti ve işyeri çalışma standartları gibi konulardaki düzenlemelere 

uyulmadan, sosyal güvenlik, vergi ve diğer fonların eksik ödendiği ya da hiç ödenmediği 

istihdam türüdür. 

 

 Ülkenin çalışan nüfusunun resmi toplam istihdam rakamları içinde kapsanamamasıdır. 

 

 
 

 Niteliği itibariyle yasal fakat kamu makamlarına bildirilmemiş herhangi bir ücretli faaliyet 

olarak ifade edilmektedir. 

 

 Ayrıca kayıtdışı istihdam; resmi makamların bilgisi dışında işçi çalıştırılmasıdır. 
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 Bununla birlikte; kayıtdışı istihdam; çalışanların ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına hiç 

bildirilmemesi veya eksik bildirilmesi nedeniyle vergi ve sosyal güvenlik primleri vb. gibi 

yasal yükümlülüklerden kaçınılması şeklinde karşımıza çıkmaktadır. 

 

 Kayıtdışı istihdam, işverenin, çalıştırdığı işçilerle ilgili kanuni yükümlülüklerinden 

kurtulmak veya bu yükümlülüklerini azaltmak için söz konusu işçileri, ya hiç kayıtlarında 

göstermemesi, ya da işçilerle ilgili kanuni yükümlülüklere konu olabilecek bilgileri 

gerçeğinden daha düşük bir şekilde kayıtlarında göstermesidir. 

 

 
 

 Kayıtdışı istihdam; “çalışanlar için asgari yaş haddi, asgari ücret, fazla mesai ücreti ve iş 

yeri çalışma standartları gibi konulardaki düzenlemelere uyulmadan, sosyal güvenlik, 

vergi ve diğer fonların eksik ödendiği ya da hiç ödenmediği istihdamdır. 

 

 Kayıtdışı istihdam; “devletin denetleyici ve düzenleyici kurallarının uygulanmadığı iş 

ilişkileri içerisinde bulunanların elde ettiği gelirlerini kamu kurumlarına bildirmemesi” 

olarak tanımlanmaktadır. 

 

 Kayıtdışı istihdam “istihdam faaliyetlerinin resmi belgelere dayandırılmaması ve böylece 

resmi kayıtlara girmemesi, bunun sonucunda vergisel ve zorunlu sosyal yükümlülükler de 

dâhil olmak üzere tüm yükümlülüklerin, mali ve sosyal güvenlik kurumlarının denetim 

alanı dışına çıkarılmasıdır. 
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— Kayıtdışı istihdam, çalışmaları hiç bildirilmeyenler ve çalışmaları eksik bildirilenler 

olmak üzere iki kısma ayrılabilir. Bunlar;  

 

1- Çalışmaları hiç bildirilmeyenler 

Çalışmaları kamu kurum ve kuruluşlarına hiç bildirilmeyenlerin yapmış olduğu çalışmalar 

kayıtdışı istihdamın en yaygın şeklini oluşturmaktadır. Çalışmaları hiç bildirilmeyenler 

aşağıdaki gibi sıralanabilir. 

  Yabancı kaçak işçiler, 

  Çalışan çocuklar, 

  Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir ve aylık alanlar, 

  Kayıtdışında çalışan erkek ve kadınlar, 

  Kayıtdışında çalışan dul, yetim ve maluller. 

 

Çalışmaları eksik bildirilenler; çalışmaları ücret veya gün olarak eksik bildirilenler ve ilk 

işlerinde kayıtlı - ikinci işlerinde kayıtlı olmayanlar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

 

 
 

2- Çalışmaları ücret veya gün olarak eksik bildirilenler 

Kayıtdışı istihdamın bir başka türü, çalışanların çalışmalarının ücret olarak, ilgili kamu kurum 

ve kuruluşuna eksik bildirilmesidir. İşverenler istihdam ettikleri çalışanlarına yüksek ücret 

ödemelerine rağmen, ilgili kamu kurum ve kuruluşuna asgari ücret üzerinden bildirimde 

bulunmaktadırlar. Böylece ücretin eksik bildirimi yapılmakta, işçilerin fiilen aldığı ücretler ile 

kamu kurumlarına bildirilen ücretler arasındaki tutar kadar, kayıtdışılığa neden olunmaktadır. 
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İşverenler çalıştırdıkları kişilerin çalışmalarını ücrette olduğu gibi gün olarak da, eksik 

bildirebilmektedirler. Örneğin, bir kişi ayda 30 tam gün çalıştığı halde işverenince 10 ya da 15 

gün çalışmış gibi gösterilmektedir. Bu tür durumlarda devlet eksik bildirilen gün sayısı kadar 

gelir kaybına uğratılırken, çalışan ve çalışanın bakmakla yükümlü olduğu kişiler de bir takım 

zararlara uğratılmaktadır. Örneğin çalışan geç emekli olmak zorunda kalabilmekte, sağlık 

hizmetlerinden yararlanamamakta veya düşük emekli aylığı bağlanmaktadır. 

 

3- İlk işlerinde kayıtlı - ikinci işlerinde kayıtlı olmayanlar 

Geçim sıkıntısı ve yaşam koşullarının ağırlığı, kayıtlı çalışan insanları temel işleri dışında bir 

başka işte daha çalışmaya zorlamaktadır. Günümüzde ekonomik ve sosyal refah düzeyini 

yükseltmek isteyen kayıtlı çalışanlar, yasa dışı da olsa ikinci bir işte çalışmayı göze almakta 

ve sigortasız olarak çalışmaktadırlar. Örneğin, Türkiye’de bazı memur ve işçilerin asıl işleri 

dışında kalan zamanlarda, ikinci bir işte çalıştıkları bilinmektedir. Türkiye’de ikinci bir işte 

kayıtdışı çalışma sonucu elde edilen gelir, esas işte elde edilen geliri de katlamaktadır. 

 
 

2. TÜRKİYE’DE VE DÜNYA’DA KAYITDIŞI İSTİHDAM 

 

Ülkemizin istihdam yapısının temel sorunlarından biri, kayıtdışı istihdam oranının ürkütücü 

boyutlara ulaşmasıdır. Aşağıdaki tablodan ülkemizdeki son altı yılın kayıtdışı istihdam oranı 

ortalamasının %46 olduğu görülmektedir. Yani çalışanların yaklaşık yarısının kayıtdışı 

olduğu ve son beş yılda kayıtdışılık oranının hemen hemen hiç değişmediği ortadadır. Bu 

rakamlar çalışan her iki kişiden birisinin kayıtdışı olduğunu göstermekte olup bu da kayıtdışı 

istihdamla mücadelenin ne derece önemli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.   
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TABLO 1. TÜRKİYE DE YILLAR İTİBARİYLE KAYITDIŞI İSTİHDAMIN SEYRİ  
(Türkiye İstatistik Kurumu verileri) 

 
Yıl 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Eylül 
Oran(%) 50,14 48,17 46,97 45,44 43,50 43,6 44 

      Not: Rakamlar her yılın Aralık ayı verileridir. 

Kayıtdışı istihdam oranının yıllar itibariyle seyri izlendiğinde son yıllarda kayıtdışı istihdam 

oranın 2004 yılında en üst seviyeye ulaştığı 2008 yılında ise en düşük seviyeye sahip olduğu 

görülmekte fakat en yüksek seviye ile en düşük seviye arasındaki fark yalnızca %6 

civarındadır. 

 

İşsizlik oranının % 11.4 olduğu 2010 yılı Ağustos döneminde, istihdam edilen 23 milyon 195 

bin kişiden 10 milyon 383 bininin kayıtdışı olduğu belirlendi.  Son 1 yılda istihdam edilen 1 

milyon 87 bin kişinin % 26’sını bu dönemde istihdam edilen 278 bin sosyal güvencesiz 

oluştururken, bu dönemde istihdam edilen 442 bin kadın çalışanın % 61’inin kayıtdışı olduğu 

tespit edildi. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan belirlemelere göre, Ağustos’ 2010’da 

istihdam edilen toplam nüfus 23 milyon 195 bin olurken, bunun 10 milyon 383 bin kişisini 

herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayanlar oluşturdu. Ağustos 2009’da % 45.7 olan 

kayıtdışı istihdam oranı 2010 yılının aynı döneminde 0.9 puanlık azalışla % 44.8’e indi. 

Ağustos itibariyle son bir yıllık dönemde kayıtdışı çalışanların sayısında 278 bin kişilik artış 

yaşandı. Böylece son 1 yıllık dönemde istihdam edilen 1 milyon 87 bin kişinin % 26’sını, 

kayıtdışı istihdam edilenlerin oluşturduğu belirlendi.  



 52 

Ağustos itibariyle geçen yılın aynı dönemine göre erkek istihdamında kayıtdışılık oranı 1,5 

puan gerilemeyle % 38,5 olurken, 16 milyon 559 bin erkek çalışanın 6 milyon 367 binini 

kayıtdışı çalışanlar oluşturdu. Kadın çalışanlar içinde kayıtdışılık oranı % 60,5’le geçen yılki 

düzeyini korudu. 6 milyon 636 bin kişilik kadın istihdamından 4 milyon 16 bininin kayıtdışı 

istihdam edildiği saptandı.  

Son bir yıllık dönemde istihdam edilen kadın sayısı 442 bin kişilik artış gösterirken bunun 

269 bin kişisinin kayıtdışı istihdam edildiği tespit edilmiştir. Bu dönemde erkek 

istihdamındaki artış 645 bin kişi olurken, kayıtdışı çalışan erkek sayısında sadece 8 bin kişilik 

artış yaşandı. Böylece son bir yılda istihdam edilen kadın işgücünün % 61’i, erkek işgücünün 

ise % 1’i kayıtdışı istihdam edilmiş oldu. 

Ağustos 2010 itibariyle son bir yıllık dönemde kendi hesabına çalışanlar arasında kayıtdışı 
istihdam edilenlerin sayısı 22 bin kişilik artışla 3 milyon 67 bin oldu. Bu dönemde kendi 
hesabına çalışan 4 milyon 515 bin kişiden % 67,9’u kayıtdışı istihdam etti. Ücretli ve 
yevmiyeli olarak çalışan toplam 13 milyon 983 bin kişiden % 27’sini oluşturan 3 milyon 779 
bin kişinin kayıtdışı çalıştığı belirlendi. İşveren olarak faaliyet gösteren 1 milyon 219 bin 
kişiden % 26,8’ini oluşturan 327 bin kişinin de sosyal güvenlik kaydı bulunmadığı tespit 
edildi. 

     

    
İşyeri Ziyaretleri 

Kayıtdışı "çalışanlar" içinde en büyük grubu ücretsiz aile işçileri oluşturdu. Büyük bölümü 
tarım kesiminde bulunan ve standart bir istihdamdan farklı olarak tarım ya da ticaretle uğraşan 
ailesine yardım eden bu kişilerin toplam sayısı 3 milyon 478 bin kişi. Bunların yaklaşık % 
92,3’ü oranındaki 3 milyon 210 bininin sosyal güvenlik sistemine kayıtlı olmadığı görüldü.  
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İşyeri Ziyaretleri 

 

Normal bir istihdam olanağı elde edemediği için mevcut konumda yer alan bu kişilerin, 

ücretsiz aile işçisi şeklinde tanımlanması, Türkiye’deki işsizliğin boyutlarını da olduğundan 

küçük gösteriyor. Kayıtdışı çalışanlar toplamının 5 milyon 306 bini tarımda, 5 milyon 78 bini 

ise tarım dışı sektörlerde bulunuyor. Tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların 

oranı Ağustos 2009’da % 87,1 iken, bu oran 2010 Ağustos’unda % 85,9’a geriledi.  
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İşyeri Ziyaretleri 

Tarım dışı sektörlerde istihdam edilenler içinde sosyal güvenlikten yoksun olanların oranı ise 

2009 Ağustos’undaki % 30,8’lik seviyesinden % 29,8’e indi. 

İstanbul'da % 38 olan kayıtdışı istihdam oranı Doğu Anadolu'da ortalama % 75'e çıkmaktadır. 

Türkiye ortalaması % 44,8 olan kayıtdışı istihdam oranı, mali denetimin merkezi olan 

Ankara'da bile % 30,1 düzeyindedir. Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise bu oran % 75'lere 

ulaşmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın verilerine göre, kayıtdışı oranlarında 

ortalama % 68,4 ile Doğu Anadolu Bölgesi ilk sırada yer aldı. Bunu % 64,6 ile Güneydoğu 

Anadolu, 58,4 ile Karadeniz, % 53,8 ile Akdeniz % 51,5 ile Ege % 48,3 ile İç Anadolu, % 

42,4 ile de Marmara Bölgesi izledi. Kayıtdışılıkta % 74,9 ile Ağrı, Ardahan, Bitlis, Hakkâri, 

Iğdır, Kars, Muş ve Van illeri başı çekerken, kayıtdışının en fazla olduğu illerde her dört 

kişiden üçünün sigortasız çalıştığı ortaya çıktı.  
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Bu illeri 74,1 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan Diyarbakır ve Şanlıurfa izledi. 

Kayıtdışının Adıyaman ve Kilis'te % 62,9; Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli'de % 61.8; 

Erzincan ve Erzurum'da % 60.5, Mardin, Şırnak, Siirt ve Batman'da da % 60 olduğu tespit 

edildi. Sanayi bölgelerinde kayıtdışılık oranı ise Türkiye ortalamasının altında kaldı. İstanbul, 

Kocaeli ve Sakarya'da oran % 39,8 seviyesinde bulunuyor. Bu oran Bursa'da % 35,1’e 

düşerken, İzmir'de 43,9, Gaziantep'te ise bu oran 62,9’a yükseliyor. Kontrol mekanizmasının 

merkezinde olan Ankara'da da kayıtdışının % 30,1 düzeyinde olduğu dikkat çekti.  

Yukarıdaki verilerden de anlaşılacağı gibi Türkiye’deki kayıtdışı istihdamın önemli bir 

kısmını tarım sektöründeki kayıtdışı istihdam oluşturmaktadır. 5510 sayılı kanun 3. 

maddesine göre mülkünde, ortaklık veya kiralamak suretiyle başkalarının mülkünde veya 

kamuya mahsus mahallerde; ekim, dikim, bakım, üretme, yetiştirme ve ıslah yoluyla yahut 

doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle bitki, orman, hayvan ve su ürünleri elde 

edilmesini ve/veya bu ürünlerin yetiştiricileri tarafından; muhafazasını, taşınmasını veya 

pazarlanmasını içeren faaliyetler tarımsal faaliyetlerdir. Tarımsal faaliyette bulunanlar 

kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları genel sağlık sigortasından faydalanırlar. Kayıtdışı 

istihdamın çok yaygın olduğu tarım sektöründe kişiler sigortalı olmazlarsa bu imkânlardan 

yararlanamayacaklardır.  
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Kayıtdışı istihdam dünya üzerinde hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için başlı 

başına bir sorun teşkil etmektedir. Kayıtdışı istihdamla ülkelerin gelişmişlik düzeyleri 

arasında ters orantılı bir ilişki görülmektedir. Refah düzeyleri yüksek, işsizlik ve enflasyon 

oranları düşük ülkelerde kayıtdışı istihdam oranları nispeten düşüktür. Dünya’nın çeşitli 

bölgelerinde kayıtdışı istihdam şöyle gerçekleşmektedir: 

Afrika’da 

Afrika’da tarım dışı sektörlerde enformel istihdamın %80’ler dolayında olduğu, kentsel 

istihdamın %60’ının ve yeni işe başlayanların %90’ının kayıtdışı olduğu hesaplanmaktadır. 

 

Latin Amerika’da 

Latin Amerika’da 1990’lı yıllarda %52 civarı olan kayıtdışı istihdam faaliyeti, 2000’li yılların 

başlarında %58’lere yükselmiştir. Oranın yükselmesinde köyden kente göç ve işgücüne 

katılım oranlarının artması önemli rol oynamaktadır. 

 

Latin Amerika ülkelerinden El Salvador’da ekonomik olarak aktif nüfusun sadece %26’sı 

sosyal güvenlik kapsamındadır. Bir başka Latin Amerika ülkesi olan Brezilya’da Hane Halkı 

İşgücü Anketlerine göre özel sektörde istihdam edilen 64 milyon kişinin %62’si sosyal 

güvenceden yoksun yaşamaktadır. 
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Asya’da 

Dünya nüfusunun yaklaşık %60’ının Asya kıtasında yaşamasına karşılık, Güney Asya’da 

nüfusun sadece %5’i ile %10’unun sosyal güvenlik şemsiyesi altında olduğu ifade 

edilmektedir. Örneğin, Hindistan’da çalışanların sadece %13’ü (kamu çalışanları dahil) sosyal 

güvenlik kapsamındadır.  

 

Asya kıtasının en fazla nüfusuna sahip olan Çin’de 1980’lerden sonra özel teşebbüse izin 

verilmesiyle kayıtdışı sorunu ortaya çıkmıştır. Çin’de genellikle genç işgücü çalışmaktadır ve 

bu gençlerin sosyal güvenlikle ilgili bilinç düzeyleri çok düşüktür. Enformel sektörde çalışan 

24 milyon kişi toplam istihdamın %25’ini oluşturmaktadır. 

 

Gelişmiş Ülkelerde 

Gelişmiş ülkelerde kayıtdışı istihdam oranı diğer ülkelere kıyasla daha düşük olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Gelişmiş ülkelerde karşımıza çıkan kayıtdışı çalışma biçimleri; geçici iş ilişkisi 

ile çalışanlar, evde çalışanlar, kısmı süreli çalışanlar gibi esnek çalışma sistemi içerisinde 

çalışanlar ve yabancı kaçak işçilerden oluşmaktadır. Başta AB (Avrupa Birliği) ülkeleri olmak 

üzere gelişmiş ülkelerde sosyal güvenlik sistemi ülkede ikamet eden tüm toplumu 

kapsamaktadır. 2004 yılı hesaplamalarına göre AB Ülkelerinde Kayıtdışı istihdam oranı 

ortalama % 16,5 olarak gerçekleşmiştir. AB üyesi ülkesi arasında İtalya ve İspanya kayıtdışı 

çalışmanın en yaygın olduğu iki ülke olarak gösterebiliriz. 

 

Tablo 2. Bazı Avrupa Birliği Ülkelerinde Kayıtdışı İstihdam Oranları (2004 yılı) 

Ülke Kayıtdışı İstihdam Oranı 
 

Fransa 14.7 
 

Almanya 14.8 
 

İtalya 27.2 
 

Hollanda 13.8 
 

İspanya 23.0 
 

İsveç 19.5 
 

İngiltere 
 

13.0 
 

Kaynak: www.eurostat.ec.europa.eu 
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OECD, dünya genelinde, çalışma gücünün yarıdan fazlasının kayıtdışı, düşük ücretle ve iş 
güvenliğinden yoksun olarak çalıştığını açıkladı. Küresel ekonomik krizin durumu daha da 
kötüleştireceği bildiriliyor... Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD’nin çalışma 
hayatına ilişkin olarak yayımladığı raporda, dünyada 1 milyar 200 milyon insanın kayıt 
altında olduğu, buna karşılık, kayıtdışı çalışanların 1 milyar 800 milyona ulaştığı belirtildi. 
Raporda, kayıtdışı çalışanların sayısının, 2020 yılına kadar çalışma gücünün üçte ikisine 
ulaşacağı, ekonomik kriz yüzünden bu sayının daha da artabileceği uyarısında bulunuldu. 
 

 
 
 

OECD, bu durumun yoksul ülkelerde ciddi sonuçları olacağına dikkat çekti. Raporda, 
"Finansal kriz birçok insanı çalışma hayatının dışına itiyor ve işsizlik sigortasının olmadığı 
gelişmekte olan ülkelerde insanlar düşük ücretle iş güvenliğinden yoksun bir şekilde kayıtdışı 
işlerde çalışmaya zorlanıyor", ifadesine yer verildi. 
 
Bu durumdan genç insanlar ve yaşlıların yanı sıra özellikle kadınların etkilendiğine dikkat 
çekildi. Kayıtdışı sorununu halletmek için hükümetlerin iş gücü piyasasındaki düzenlemelerle 
ilgili politikalarını gözden geçirmesi gerektiğine işaret eden OECD, bu konuda, "derhal ve 
alışılmadık faaliyetlere" ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. 
 

3. KAYITDIŞI İSTİHDAMIN SEBEPLERİ 

 

3.1. Bürokratik işlemlerin fazlalığı 

İdari düzenlemeler; işgücü piyasası düzenlemeleri, ticaret engelleri, izin belgesi alma 

zorunluluğu, yabancı işçilerin çalışmalarına ilişkin sınırlamalar vb. kayıtlı sektördeki 

işletmelerin işgücü maliyetini önemli ölçüde artırmaktadır. Birçok çalışma, bürokratik 

engellerin fazla olduğu ülkelerde kayıtdışı ekonominin de yüksek olduğunu göstermektedir. 
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Örneğin; gelişmiş, gelişmekte ve geçiş ekonomilerini içeren 84 ülkede, idari düzenleme 

indeksindeki (1–5 arasında) 1 puanlık bir artışın, kayıtdışı ekonomide % 10’luk artışla ilişkili 

olduğu görülmüştür. Özellikle işgücü piyasası düzenlemeleri, işgücü maliyetleri ve 

çalışanların teşviki üzerinde önemli etkiye sahiptir. 

 

TİSK’in 2001 yılında yaptığı bir araştırmaya göre; bir anonim şirketin kurulması için 24 

belge, bir fabrikanın kurulması için 123 belge ve onay, vergi, çalışma ve sosyal güvenlik 

idarelerine ilişkin olarak 38 belge, odalara zorunlu kayıt için ise 38 belge gerekmektedir. 

Böylelikle bir fabrika kurabilmek için işverenden toplam 193 belge istenmektedir. 2003–2004 

yıllarında yapılan düzenlemeler ve alınan tedbirlerle bazı bürokratik işlemler azaltılmıştır. 

Şirket kuruluşlarında bir reform niteliğinde olan 4884 sayılı Türk Ticaret Kanununu ile şirket 

kuruluşunu 19 işlemden 3 işleme indirilmiş ve bu sorun önemli ölçüde çözülmüştür. Bu üç 

aşama;  

1. Hazırlanan taslak ana sözleşmenin noter tarafından onaylanması,  

2. Bankaya sermayenin onbinde dördü yatırılması 

3. Ticaret odası bünyesinde, ticaret sicil memurluğuna şirketin kuruluş tescilinin 

yaptırılmasıdır.  

 
Böylelikle, şirket kuruluş işlemlerinin, oluşturulan tek tip bildirim formu sayesinde, aynı gün 

ve tek merkezde, doğrudan doğruya ticaret sicil memurları tarafından, ticaret ve sanayi 

odalarında sonuçlandırılması sağlanacaktır. Sonuç olarak, 4884 sayılı Kanun ile şirket kurma 

ile ilgili işlemler basitleştirilmiş ve ilgili kamu kurumlarına benzer belgeler ile yapılan 

başvurular tek merkezden alınmaya başlamıştır. 
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Şirket kuruluşlarında vergi dairesine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge 

Müdürlüğü’ne ve SGK’ya işyeri tescili için bir belge yeterli hale getirilmiş, işyeri tescil 

olduktan sonra kurumdan şifre alınarak çalışan sigortalılara ait işe giriş ve işten ayrılış 

bildirgeleri, aylık prim ve hizmet belgeleri, çalışmazlık belgesi, hesap fişi, “e-borcu yoktur” 

belgesi alma vb işlemleri e-bildirge sistemi üzerinden yapılmaktadır. Örneğin, birçok işyeri 

tescili için bir belge (işyeri bildirgesi) yeterli hale gelmiştir. Sosyal Sigortalar Kurumu’nda 

aylık bildirge ile dört ayda bir alınan dört aylık sigorta primleri bordrosu birleştirilerek tek bir 

belge halinde internet üzerinden alınmaya başlanmıştır. 
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Şekil 1. Sigortalı İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirgeleri 

     
E-Bildirge Kullanıcı Girişi  

Kullanıcı Adı  -  
Sistem Şifresi   
İşyeri Şifresi  

Lütfen Güvenlik Anahtarını yanında bulunan kutuya yazıp 
GİRİŞ tuşuna basınız.  

Güvenlik 
Anahtarı  -  

   

 Giriş
  

 

 

 

 

3.2. Kurumlar arası koordinasyon eksikliği 

Sosyal Güvenlik Kurumları, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı, ilgili kamu kurumları, sosyal taraflar ve meslek kuruluşları arasındaki iletişim, 

koordinasyon ve işbirliği eksikliği kayıtdışı istihdamın kayıt altına alınmasını 

zorlaştırmaktadır. Özellikle SGK’ya bildirilen işçi sayısı ile Maliye Bakanlığına bildirilen işçi 

sayıları arasında büyük bir farklılık olması, meslek odalarına kayıtlı olan kişilerden 

birçoğunun SGK’da tescilli işyerlerinin olmaması ve mükerrer sağlık hizmetlerinden 

yararlanma gibi durumlar bu koordinasyon eksikliğinden kaynaklanmaktadır. 

 

 

Ancak son yapılan 
düzenlemelerde bu 
sorunun çözümü için 
adımlar atılmaya 
başlanmıştır. Örneğin 
5510 sayılı kanunun 8. 
maddesinin 7. fıkrasına 
istinaden kamu kurum 
ve kuruluşları ile bilgi 
paylaşımı yapılmaya 
başlanmış olup kayıtdışı 
çalıştığı tespit edilenler 
kayıt altına 
alınmaktadır. 
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3.3. Denetim yetersizliği 

Denetimin tek başına kayıtdışı istihdamın çözümü olarak ileri sürülmesi mümkün değildir. 

Kayıtdışı istihdam mevcut ekonomik sistemden beslenen, örtülü uzlaşmayı yansıtan bir yapıyı 

ifade etmektedir. 

   

    
İşyeri Ziyaretleri 

İşverenler genellikle aynı konuda mükerrer denetime maruz bırakıldıklarından şikâyet 

etmektedirler. Maliye Bakanlığı denetim elemanları, iş müfettişleri ve sigorta müfettişleri 

arasında yeterli koordinasyon olmadığından kısa aralıklarla işyerleri farklı denetim birimleri 

tarafından denetlenmektedir. Hatta aynı bakanlık bünyesindeki denetim elemanları arasında 

koordinasyon bulunmadığından gereken iletişim sağlanamamaktadır. 

Halen yürütülmekte olan işçi ve işveren temelli denetim, yer yer yetersiz kalmaktadır. 

Örneğin farklı illerde ya da bölgelerde benzer büyüklük ve kapasitede aynı işi yapan aynı 

teknoloji ile işçi çalıştıran işyerleri birbirinden çok farklı sigortalı bildiriminde 

bulunabilmektedirler. Bu türden işyerlerinin birbiri ile karşılaştırılması suretiyle denetim 

yapılmasına yasal zemin olmasına rağmen mevcut denetim sistemi ve iş yükü izin 

vermemektedir. 
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İşyeri Ziyaretleri 

Özellikle çok büyük alanlarda kurulu işyerleri (örneğin büyük tatil köyleri) ile fazla sayıda 

işçi çalıştırılan işyerlerinde fiili denetimin etkin olduğunu söylemek güçtür. Öncelikle, fiili 

denetim salt kayıtdışı istihdamı kayda almak için yeterli değildir. Özelikle tarama türü yerel 

denetimlerde belirli işyeri grubunun olduğu bölgelerde bir işyerine girildiği zaman diğer 

işyerlerinde hemen duyulmakta ve buralarda çalışan işçiler kısa süreli olarak işlerinden 

ayrılmaktadırlar. 

 

Kayıtdışı istihdamla mücadele açısından yapılan diğer bir denetim türü de “kayden” 

tespitlerdir. Bu denetim yöntemi ile işyeri kayıt ve belgeleri (ücret bordroları, prim belgeleri, 

gelir-gider faturaları) incelenerek işyerinde çalıştırılan sigortalıların, çalışma gün ve 

kazançları tespit edilmektedir. Hizmet tespiti amacıyla kayıt inceleme yetkisi yalnızca SGK 
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denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlar tarafından yapılmaktadır. Özellikle kuruma 

gelen şikâyetlerin ve yakınmaların %80’i kayıtdışı çalışan kişi işten ayrıldıktan sonra 

yapıldığından, işyerinde fiili denetim söz konusu olamadığı gibi sigortasız çalışan işçiye 

ücretler açıktan ödendiği için şikâyetçi ya da yakınmacıların çalışmalarının tespiti imkânı 

kalmamaktadır. 

 

Kanun kapsamına girecek nitelikte olduğu halde kuruma bildirilmemiş olan işyerinin 

mükellefin veya sigortalıların-işçilerin tespiti amacıyla sigorta müfettişleri, sigorta yoklama 

memurları ile genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin denetim elemanları 

tarafından yoklama ve tespit yapılmaktadır. 

            

           

           
İşyeri Ziyaretleri 
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İşyerlerinde fiili denetim genellikle ihbar ve şikâyetlere bağlı olarak veya İş Teftiş Kurulu 

Başkanlığı ile Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yıllık programlar içinde belirli 

dönem ve illerde yaygın yoğun denetim olarak gerçekleştirilmektedir. İşyerlerinde yapılacak 

fiili denetim öncesi ülke veya bölge / il ölçeğinde yoğun bir bilgilendirme kampanyasının 

başlatılması olumlu sonuçlar vermeye başlamıştır.  

 

3.4. İşgücü maliyetlerinin yüksekliği 

Sosyal güvenlik sistemlerinin uluslararası karşılaştırılmasında, sadece prim oranlarına 

bakılması yanıltıcı sonuçlar verebilmektedir. Bu yöndeki karşılaştırma ile işgücü maliyeti 

içindeki oranlara bakılması daha sağlıklı sonuçlara ulaştıracaktır. 

 

Sosyal güvenlik primlerinin yüksek olduğu ve bunun kayıtdışı istihdama yol açtığı 

konusunda, işveren kesimi başta olmak üzere, toplumda genel bir inanış bulunmaktadır. 

İşgücü üzerindeki mali yüklerin aşırı yüksek olması halinin, tüm dünyada kayıtdışı istihdamı 

artıran unsurlardan birisi olduğu konunun tüm taraflarınca kabul edilmektedir. Vergi ile 

sigorta primlerinde indirime gidilmesi halinde kayıtlı istihdamın artacağı konusu özellikle 

işverenler tarafından, sıkça gündeme getirilmektedir. Ancak 5510 sayılı kanunun 81. 

maddesinin 7. fıkrasında düzenlenen %5‘lik prim indirimi bu yönde atılmış olumlu bir adım 

olarak ifade edilebilir.  
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İşgücü üzerindeki sigorta prim yüküne ilişkin değerlendirmeler yapılırken; prim oranlarında 

yapılacak indirim sonucu ortaya çıkacak prim gelirleri kaybı ile kayıt altına alınacak 

çalışanlardan elde edilecek prim gelirleri arasındaki farkın sosyal güvenlik kurumlarının 

aktüeryal dengelerini olumsuz yönde etkilememesi de göz önüne alınmalıdır. Bu sebeple 

proje öngörüsü olarak, projenin gerçekleşmesi nispetinde kayıt altına alınan çalışanlardan 

sağlanacak yeni prim gelirleri de dikkate alınarak ve kayıtlı istihdam artışına bağlı olarak 

sigorta prim oranlarında indirime gidilebileceği varsayılmaktadır. 

 

En son yapılan düzenlemelere göre (2010 Temmuz) asgari ücretle çalışan bir işçinin işverene 

toplam maliyetinin % 41’ini işverenin kamuya yaptığı ödemeler oluşturmaktadır. OECD 

Ülkelerinde ise sanayi kesiminde çalışan bir işçinin işverene toplam maliyetinin %37 sini 

işverenin kamuya yaptığı ödemeler oluşturmaktadır. 

 

3.5. Gelir dağılımındaki adaletsizlik, yoksulluk ve işsizlik 

Kayıtdışı istihdamın önemli nedenlerinden birisi gelirin adaletsiz dağılımı, yoksulluk ve 

işsizliktir. Yoksul ve eğitim düzeyi düşük çalışanların üretimde yarattığı katma değer de 

düşük olmaktadır. Dolayısıyla bu kişiler için ödenen prim ve vergi kişilerin yarattığı katma 

değeri aşabilmektedir. 
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TÜİK 2007 yılı Türkiye’de Gelir Dağılımı verilerine göre nüfusun en düşük gelir düzeyindeki 

% 20’lik dilimi gelirin % 5,1’ini, en yüksek gelir düzeyindeki % 20’lik bölümü de gelirin 

%48,4’ünü almaktadır. Sonuçta gelirden az pay alan yoksul ve işsiz kesim hayatını devam 

ettirebilmek uğruna kayıtdışı çalışmayı kabullenmektedir. 

3.6. Sosyal güvenlik sisteminden kaynaklanan nedenler 

Ülkemizde kayıtdışı istihdamın nedenlerinin bir bölümünü de sosyal güvenlik sisteminden 

kaynaklanan sorunlar oluşturmaktadır. Özellikle emekli olabilmek için, SGK prim ödeme gün 

sayısı düşük- iş imkânlarının az olduğu düşünüldüğünde, yılla birlikte düşük prim ödeme gün 

sayısının dikkate alınması sigortalılık süresine çalışılmayan günlerin de dahil edilmesi 

kişilerin emekli olabilmek için istenen prim ödeme gün sayısını doldurup yaş ve yıl şartını 

beklerken kayıtdışı çalışabilmelerine neden olmaktadır.  

 

Mevcut 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 28. maddesine 

göre yaşlılık sigortasından sigortalıya sağlanan haklar yaşlılık aylığı bağlanması ve toptan 

ödeme yapılmasıdır. İlk defa bu Kanuna göre sigortalı sayılanlara; a) Kadın ise 58, erkek ise 

60 yaşını doldurmuş olmaları ve en az 9000 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi 

bildirilmiş olması şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır. Ancak 4. maddenin 1. fıkrasının (a) bendi 

kapsamında sigortalı sayılanlar için prim gün sayısı şartı 7200 gün olarak uygulanır.  

İnsanın doğuşundan hatta doğmadan önce SGK ile başlayan serüveni mezara kadar devam 

etmektedir. Burada da kalmadan hak sahiplerine, eşine ve en son çocuğunun ölümüne kadar 

devam eden uzun bir süreçtir. Okullarda ders olarak okutulması ve sosyal güvenlik bilincinin 

çocuk yaştan insanlara aşılanması gerekir. Belirtilen yaş şartı; 

 

1) 1/1/2036 ilâ 31/12/2037 tarihleri arasında kadın için 59, erkek için 61, 

2) 1/1/2038 ilâ 31/12/2039 tarihleri arasında kadın için 60, erkek için 62, 

3) 1/1/2040 ilâ 31/12/2041 tarihleri arasında kadın için 61, erkek için 63, 

4) 1/1/2042 ilâ 31/12/2043 tarihleri arasında kadın için 62, erkek için 64, 

5) 1/1/2044 ilâ 31/12/2045 tarihleri arasında kadın için 63, erkek için 65, 

6) 1/1/2046 ilâ 31/12/2047 tarihleri arasında kadın için 64, erkek için 65, 

7) 1/1/2048 tarihinden itibaren ise kadın ve erkek için 65 olarak uygulanır. Ancak yaş 

hadlerinin uygulanmasında belirtilen prim gün sayısı şartının doldurulduğu tarihte geçerli olan 

yaş hadleri esas alınır. 
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Sigortalılar 65 yaşını geçmemek üzere üç yıl eklenmek ve adlarına en az 5400 gün malûllük, 

yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla da yaşlılık aylığından 

yararlanabilirler.  

 

 

Tablo 3: Erkek Sigortalıların Tamamlaması Gereken Yaş,  

Sigortalılık Süresi ve Prim Gün Sayısı 
İşe Başlama Tarihi Tamamlaması gereken 

sigortalılık süresi 

Tamamlaması 

gereken yaş 

Tamamlaması gereken prim 

ödeme süresi 

08.09.1976 ve daha öncesi 25 Yok 5000 

09.09.1976-23.05.1979 25 44 5000 

24.05.1979-23.11.1980 25 45 5000 

24.11.1980-23.05.1982 25 46 5075 

24.05.1982-23.11.1983 25 47 5150 

24.11.1983-23.05.1985 25 48 5225 

24.05.1985-23.11.1986 25 49 5300 

24.11.1986-23.05.1988 25 50 5375 

24.05.1988-23.11.1989 25 51 5450 

24.11.1989-23.05.1991 25 52 5525 

24.05.1991-23.11.1992 25 53 5600 

24.11.1992-23.05.1994 25 54 5675 

24.05.1994-23.11.1995 25 55 5750 

24.11.1995-23.05.1997 25 56 5825 

24.05.1997-23.11.1998 25 57 5900 

24.11.1998-08.09.1999 25 58 5975 

09.09.1999-Reformun 

yürürlük tarihine kadar 

-- 60 7000 

Reformun yürürlük tarihinden 

itibaren 2035’e kadar 

-- 60 7200 (4.a maddesine göre 

sigortalı olanlar 7200 gün olarak 

uygulanır.) 

 Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu, erişim adresi: www.sgk.gov.tr, erişim tarihi: 29.11.2010 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sgk.gov.tr/
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Tablo 4: Kadın Sigortalıların Tamamlaması Gereken Yaş,  
Sigortalılık Süresi ve Prim Gün Sayısı 

     Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu, erişim adresi: www.sgk.gov.tr, erişim tarihi: 29.11.2010 
 

 

 

İşe Başlama Tarihi Tamamlaması 

gereken sigortalılık 

süresi 

Tamamlaması 

gereken yaş 

Tamamlaması gereken 

prim ödeme süresi 

01.04.1981 öncesi 20 Yok 5000 

01.04.1981-08.09.1981 20 38 5000 

09.09.1981-23.05.1984 20 40 5000 

24.05.1984-23.05.1985 20 41 5000 

24.05.1985-23.05.1986 20 42 5075 

24.05.1986-23.05.1987 20 43 5150 

24.05.1987-23.05.1988 20 44 5225 

24.05.1988-23.05.1989 20 45 5300 

24.05.1989-23.05.1990 20 46 5375 

24.05.1990-23.05.1991 20 47 5450 

24.05.1991-23.05.1992 20 48 5525 

24.05.1992-23.05.1993 20 49 5600 

24.05.1993-23.05.1994 20 50 5675 

24.05.1994-23.05.1995 20 51 5750 

24.05.1995-23.05.1996 20 52 5825 

24.05.1996-23.05.1997 20 53 5900 

24.05.1997-23.05.1998 20 54 5975 

24.05.1998-23.05.1999 20 55 5975 

24.05.1999-08.09.1999 20 56 5975 

09.09.1999-Reformun yürürlük 

tarihine kadar 

Yok 58 7000 

  

Reformun yürürlük tarihinden 

itibaren 2035’e kadar 

  

SGKemekli.com  

Yok 58 7200(4.a maddesine 

göre sigortalı olanlar 

7200 gün olarak 

uygulanır.) 

http://www.sgk.gov.tr/
http://www.sskemekli.com/
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Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce 25 inci maddenin ikinci fıkrasına 

göre malûl sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya özrü bulunan ve bu nedenle 

malûllük aylığından yararlanamayan sigortalılara, en az on beş yıldan beri sigortalı bulunmak 

ve en az 3960 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla 

yaşlılık aylığı bağlanır.  

Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun 

düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık 

Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;  

 

a) % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları 

ve 4320 gün,  

b) % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları 

ve 4680 gün, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla ikinci 

fıkranın (a) bendindeki yaş şartları aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanırlar. Bunlar 94 

üncü madde hükümlerine göre kontrol muayenesine tâbi tutulabilirler.  

 

Bakanlıkça tespit edilen maden işyerlerinin yeraltı işlerinde sürekli veya münavebeli olarak en 

az 20 yıldan beri çalışan sigortalılar için ikinci fıkrada belirtilen yaş şartı 55 olarak uygulanır. 

55 yaşını dolduran ve erken yaşlanmış olduğu tespit edilen sigortalılar, yaş dışındaki diğer 

şartları taşımaları halinde yaşlılık aylığından yararlanırlar.  
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Yine 5510 sayılı kanunun 25. maddesine göre sigortalının veya işverenin talebi üzerine 

Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun 

düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, çalışma gücünün veya 

iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60'ını kaybettiği 

Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı, malûllük sigortası bakımından malûl sayılır.  

Ancak, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce sigortalının çalışma gücünün 

% 60'ını kaybettiği önceden veya sonradan tespit edilirse, sigortalı bu hastalık veya özürü 

sebebiyle malûllük aylığından yararlanamaz.  

Madde 26’ya göre malûllük sigortasından sigortalılara sağlanan hak, malûllük aylığı 

bağlanmasıdır. Sigortalıya malûllük aylığı bağlanabilmesi için sigortalının; 

a) 25 inci maddeye göre malûl sayılması, 

b) En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin 

sürekli bakımına muhtaç derecede malûl olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi 

aranmaksızın 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması,  

c) Malûliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrıldıktan veya işyerini kapattıktan 

veya devrettikten sonra Kurumdan yazılı istekte bulunması, 

halinde malûllük aylığı bağlanır. Ancak, 5510 sayılı kanunun 4 üncü maddenin birinci 

fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanların kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık 

sigortası primi dahil, prim ve her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur.  

Bununla birlikte 5510 sayılı kanunun 33. maddesine göre sigortalının ölümü halinde hak 

sahiplerine bağlanan aylığın hesaplanmasında; 

a) Sigortalının almakta olduğu veya bağlanmasına hak kazandığı malûllük veya yaşlılık 

aylığı, 

b) Malûllük veya yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra sigortalı olarak çalışmaya başlaması 

sebebiyle aylığı kesilen sigortalının ölüm tarihi esas alınarak 27 nci veya 30 uncu maddelere 

göre tespit edilecek aylığı, 
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c) Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olan sigortalının prim ödeme gün 

sayısı, 9000 günden az ise 9000 gün üzerinden, 9000 gün ve daha fazla ise toplam prim 

ödeme gün sayısı üzerinden, 29 uncu madde hükümlerine göre hesaplanan aylığı, esas alınır. 

Madde 34’te ise ölüm aylığının dağıtımı ile ilgili hükümler yer almaktadır. Madde 34’e 

göre ölen sigortalının 33 üncü madde hükümlerine göre hesaplanacak aylığının; 

a) Dul eşine % 50'si; aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşine ise bu Kanun 

kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması veya kendi çalışmaları 

nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde % 75'i, 

b) Bu Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmayan veya 

kendi çalışmaları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan; 

1) 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması 

halinde 25 yaşını doldurmayanların veya,  

2) Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirip malûl 

olduğu anlaşılanların veya,  

3) Yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul 

kalan kızlarının, 

her birine % 25'i, 

c) (b) bendinde belirtilen çocuklardan sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalan veya 

sonradan bu duruma düşenlerle, ana ve babaları arasında evlilik bağı bulunmayan veya 

sigortalının ölümü tarihinde evlilik bağı bulunmakla beraber ana veya babaları sonradan 

evlenenler ile kendisinden başka aylık alan hak sahibi bulunmayanların her birine % 50'si, 

d) 5510 sayılı kanunun 34-d maddesinde hak sahibi eş ve çocuklardan artan hisse 

bulunması halinde, her türlü kazanç ve işten elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net 

tutarından daha az olması ve diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak 

üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması şartıyla ana ve babaya  % 25 oranında; 

çalışmayan ana ve babanın 65 yaşın üstünde olması, gelir veya aylık bağlanmamış olması 

halinde ise artan hisseye bakılmaksızın % 25'i, oranında aylık bağlanır. 
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3.7. Sigortalıların sosyal güvenlik hizmetlerine bakış açısı 

Çalışanlar ödedikleri primler karşılığında kaliteli hizmet beklerler. Sigortalı ve aile fertlerinin 

sosyal güvenlik hizmetlerinden hoşnutsuzluğu, kişileri kayıtdışı çalışmaya itebilmektedir. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun 1996 yılında yaptığı bir araştırma; sigortalılar, emekliler, 

işverenler ve sendikaların önemli bir kesiminin Kurumca verilen sağlık hizmetlerinden hoşnut 

olmadığını ortaya koymuştur.  

Sosyal güvenlik kurumları hizmetlerinden hoşnutsuzluk, beraberinde kayıtdışı çalışmayı 

getirmektedir. Bu durumda sigortalı, işverenle anlaşma yoluna gitmekte, çalışmalarını 

tamamen veya kısmen (gün ve ücret olarak) kayıtdışında bırakarak işverenden Kuruma 

kendisi için ödediği parayı ücretine eklemesini isteyebilmektedir. 

  
Kobi Destek Hizmetleri 

 

Ancak son yıllarda yapılan çalışmalarla sosyal güvenlik kurumlarından kalite bilinci artmaya 

başlamış, yeni yapılanma ve sosyal güvenliğin tek çatı altında toplanmasıyla hoşnutsuzluk 

azalmaya başlamıştır. Özellikle 5502 sayılın kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumları tek çatı 

altında toplanmış, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası ile tek bir emeklilik, 

tek bir sağlık sistemi getirilerek kişiler arasındaki norm ve standart birliği sağlanmıştır. 

 

3.8. Çalışanların bilgi ve bilinç eksikliği 

Çalışanların eğitim seviyesinin düşüklüğü, kayıtlı çalışma ile ilgili bilgi eksikliği kayıtdışı 

istihdamı yaratan en önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Özellikle eğitim seviyesinin 

düşük olduğu ülkemizde işgücünün bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi büyük önem 

taşımaktadır. 
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Kayıtdışı çalışan işçilerin kaçak çalıştıklarını Sosyal Sigortalar Kurumu’na ihbar etme oranı 

da oldukça düşüktür. 2002 yılı itibariyle yaklaşık 40.000 çalışan, çalışmalarının Sosyal 

Sigortalar Kurumu’na hiç bildirilmediği ya da eksik bildirildiği yönünde ihbar ve yakınma 

dilekçesi vermiş; yaklaşık 14.000 çalışan ise kayıtdışı çalıştığı dönemleri tespit ettirebilmek 

için iş mahkemelerinde hizmet tespit davası açmıştır. Sigortasız çalışma için yapılan ihbar ve 

şikâyet sayıları, Ülkemizde oldukça düşüktür. Çalışanların sosyal güvenlik kurumlarına 

bildirmemelerinin nedenleri eğitim ve bilinç düzeyinin düşüklüğü ve işten atılma korkusudur. 

 

4. KAYITDIŞI İSTİHDAMIN SONUÇLARI 

Kayıtdışı ekonominin toplumun sosyal ve ekonomik değerleri üzerinde büyük etkisi vardır. 

Zira kayıtdışı ekonomi içerisine gerçekleştirilen faaliyetler; toplumumuzda yasal olmayan 

şekilde, haksız ve kolay yoldan para kazanma düşüncesinin kabul görmesine neden 

olmaktadır. 

 
Kayıtdışı faaliyetlerin, kayıtlı faaliyetler karşısında sağladığı avantajlar nedeniyle gelirlerini 

kayıtdışında bırakmak isteyenler, ikametgâhlarını gizlemekte, bir takım bilgileri gerekli 

yerlere vermekten kaçınmakta ve kayıtdışında kalmaya çalışmaktadırlar. Bu durum kamu 

güvenliği, seçmen kütüklerinin oluşturulması, yargının etkin işlemesi, nüfus sayımı ve diğer 

istatistiksel verilerin elde edilmesi açısından da sakıncalar doğurmaktadır. 
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Kayıtdışı istihdamın toplumsal ve ekonomik hayata etkileri konusunda iktisatçılar arasında 

tam bir fikir birliği yoktur. Bazı iktisatçılar kayıtdışı faaliyetlere ekonomik ve sosyal yapıda 

meydana getirdiği işlevler nedeniyle kayıtdışı istihdamın olumlu sonuçlarının olabileceğini 

savunmaktadırlar. Kayıtdışı istihdamın olumlu sonuçları olduğunu savunan bu görüşe göre 

kayıtdışı istihdam ekonomik ve toplumsal sistemin “sigortası” olarak görülmektedir. 

 

Kayıtdışı istihdamın olumlu sonuçlarının olmasına karşılık, olumsuz sonuçlarının ağır 

bastığını savunan iktisatçılara göre; kayıtdışı istihdam, kamu açıklarının ve borçlarının 

artmasına, enflasyonun beslenmesine, üretim, ihracat ve yatırımın düşmesine, beyin göçüne, 

işsizliğin artışına, rekabet gücünün azalmasına, sendikal sistemden uzaklaşmaya, verimsiz ve 

kalitesiz üretime, sosyal güvenlik kapsamının daralmasına ve iş sağlığı koşullarının 

kötüleşmesine neden olmaktadır. 

 

4.1. Kayıtdışı İstihdamın Olumlu Sonuçları 

 İstihdamı artırmaya yardımcı olması 

Kayıtdışı istihdamın en önemli olumlu etkisi kuşkusuz istihdam yaratması ve işsizliği 

önlemesidir. Kayıtdışı ekonomik faaliyetler işgücü yoğun faaliyetler olduğundan, üretim 

faktörü olarak emek ön plana çıkar. Böylece ekonomide istihdam edilmeyen ya da yeterince 

istihdam edilemeyen işgücü, toplumsal ihtiyaçları karşılayıp toplumsal faydayı en üst düzeyde 

sağlayacak biçimde devreye girmektedir. Bu durumda kayıtdışı istihdamın işsizliği azaltıcı 

özelliğini ön plana çıkarmaktadır. 

 
Kayıtlı sektörde kendisine iş imkânı bulamayan kişilere hem iş ve hem de gelir elde edebilme 

imkânı yaratılmakta, bu tür faaliyetler doğal işsizlik sigortası görevi görmektedir. 
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 Çalışanların gelir düzeylerini olumlu etkilemesi 

Kentlerde, işgücü piyasasındaki dalgalanmalardan doğan güçlükleri en fazla hisseden 

toplumsal kesim, bağımlı çalışanlardır. Başkasına bağlı olarak çalışma yanında, gelirlerin en 

önemli kaynağını teşkil eden ücretlerin belirli sürelerde sabit kalması ve gelişen olumsuz 

ekonomik koşullar nedeniyle giderek yetersizleşmesi, bu kesimin en temel sorununu teşkil 

etmektedir. 

 

Gelişmiş ileri endüstri toplumlarında da benzer nitelikte sorunlarla karşılaşmak mümkündür. 

Fakat bu toplumlarda kurulu bulunan iş güvencesi, aktif emek piyasası politikaları, işsizlik 

sigortası, kıdem tazminatı gibi kurumlar, sorunun önemini azaltırken, Türkiye gibi gelişmekte 

olan toplumlarda bağımlı çalışanlar gelirdeki değişmelere karşı çok daha güvencesiz 

bulunmaktadır. Bu gelir kayıplarına karşı resmi ve kalıcı çözümler bulunamaması karşısında, 

kayıtdışı çalışanlar kendi sorunlarına bizzat kendileri bazı çözümler üretmekte ve ilave bir işte 

çalışmaktadırlar. 

 

Özellikle, gelir yetersizliği ve gelirlerdeki reel düşmeler karşısında bağımlı çalışanların 

kendiliklerinden bazı ek işler oluşturdukları bilinmektedir. Kaldı ki ilave işçi niteliği taşıyan 

kadın ve yaşlıların aile bütçesine katkı amacıyla, durgunluk dönemlerinde emek piyasasına 

katıldıkları görülmekte, çocuklar eğitimlerinin aksaması pahasına da olsa, gelir getirici işlere 

eğilim göstermek zorunda kalmaktadır. Bu durum kayıtdışı çalışmanın gelir üzerinde olumlu 

etkisi olarak algılanmakta ve kayıtdışılığı artırmaktadır. 

 

 

 Etkin kaynak dağılımını sağlaması 

Kayıtdışı çalışma, temelde bir istihdam faaliyetidir ve birileri bu faaliyet sonucu gelir 

kazanmakta ve yaşamlarını sürdürmektedir. Devlet eğer, kayıtlı sektörden toplamış olduğu 

fonları istihdam yaratacak şekilde yönlendiremiyorsa, vergi ve fonların girişimcilerin elinde 

kalması iktisadi büyüme açısından daha olumludur. Çünkü vergi ödemeyerek işveren ve 

vatandaşların ellerinde kalan fonlar daha ucuzdur ve bu fonlar üretime dönüştüğü sürece 

üretim artışını da beraberinde getirecektir. 
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Burada temel nokta girişimcilerin devlete ödemeleri gereken vergi, SGK primi gibi mali 

yükümlülüklerini, kayıtdışı istihdam neticesinde devlete ödemeyip; üretime kanalize 

etmeleridir. 

 
Artan üretim ‘‘çoğaltan etkisi’’ yaratarak tasarrufların yatırımlara kayış hızını ve oranını 

artırarak ekonomiye canlılık getirecektir. Bununla birlikte daha fazla yatırım ve dolayısıyla 

daha fazla istihdam gerçekleşebilecektir.  

Ayrıca, bu durumda bürokratik ve düzenleyici masraflar olmadığından kaynaklar doğrudan 

mal ve hizmetlerin üretimine kanalize olmakta ve üretim artmaktadır. Üretim daha az 

maliyetlerle gerçekleşmekte ve buna bağlı olarak fiyatlar resmi sektöre göre daha düşük 

seviyede belirlenmektedir. Bunun sonucunda ekonominin canlı kalması sağlanmakta ve 

kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına olanak verilmektedir. 

 

Klasik İktisat Ekolünde, insanların kayıtdışı olarak hiçbir devlet otoritesine bildirilmeden 

çalıştırılması, işgücü piyasasının görünmez el sayesinde dengeye gelmesine ve bütün işçilerin 

istihdam edilmesine neden olacağı şeklinde algılanmaktadır. Böylece işgücü fiyatını, işgücü 

arz ve talebini piyasa kendisi tayin etmekte ve ekonomide tam istihdam ve fiyat istikrarı 

sağlanmış olmaktadır. Sonuç olarak kayıtdışı istihdam neticesinde piyasalardan devlet 

müdahalesini çekersek, piyasalar dengeye gelmekte ve etkin bir kaynak dağılımı 

gerçekleşmektedir. 

 

 Firmaların rekabet gücünü artması 

Vergi ve benzeri fon gibi, işçilik üzerinden ödenen yüksek oranlarda kamusal yükümlülükler 

kayıtdışı ekonomilerde bulunmadığından bu sektördeki üretim maliyetleri düşük olacak, 

bunun sonucunda satış fiyatları düşük gerçekleşecek, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda işletmeler 

rekabet gücü kazanacaktır. 



 78 

 
 

4. 2. Kayıtdışı İstihdamın Olumsuz Sonuçları 

Yabancı kaçak işçilik ve kayıtdışı istihdam; toplumumuza ve ekonomimize verdiği zararların 

yanında aslında en büyük zararı, kayıtdışı olarak çalışan/çalıştırılan işçilere vermektedir. 

Şöyle ki, kayıtdışı çalışan işçi iş kazasına uğradığında veya meslek hastalığına yakalandığında 

ya da rahatsızlandığında Sosyal Güvenlik Kurumlarının tedavi imkânlarından yararlanamaz. 

Hastalığı süresince geçici iş görmezlik ödeneğinden faydalanamaz ve işçinin bakmakla 

yükümlü olduğu kişilere de sağlık hizmeti verilemez. Ayrıca kayıtdışı çalışan işçiye, 

sakatlandığında malullük aylığı, yaşlandığında emeklilik aylığı, öldüğünde bakmakla 

yükümlü olduğu kişilere ölüm aylığı, işsiz kaldığında işsizlik ödeneği ödenmez. Hasta, sakat 

ve sağlıksız bir toplum oluşmasına müdahil olur. 

 
 

Kaçak çalıştırılan işçi; asgari ücretin altında, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinden yoksun 

olarak herhangi bir ödenek yapılmadan (ihbar tazminatı, kıdem tazminatı vs.) her an işten 

çıkartılma riski ile çalışmaktadır. 
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İş kanunu haftalık 45 saatin üzerindeki fazla çalışmaları en az %50 zamlı ödemeyi 

öngörmektedir. Kayıtdışı çalıştırılan işçiler için mesai kavramı yoktur, işverenin emir ve 

direktifleri doğrultusunda normal çalışma saatlerini aşarak, bazen hafta sonu tatili, bayram 

tatili vs gibi işçinin hakkı olan tatillerde de çalışmak zorunda kalmaktadırlar. Kayıtdışı 

istihdam olgusunun bir bütün olarak ekonomik ve sosyal yapı üzerinde başka olumsuz etkileri 

de bulunmaktadır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz; 

 

 Vergi gelirlerini azaltması 

Çalıştırılan işçilerin kayıtdışı olması nedeniyle devletin sigorta prim gelirlerinin yanında vergi 

gelirlerinde de azalma olur. İstihdam faaliyetlerinin kayıtdışı gerçekleştirilmesi neticesinde 

elde edilen gelir ile yaratılan katma değerin vergilendirilememesi nedeniyle devletin önemli 

bir gelir kaybı meydana gelir. 

 

Devletin gelir kaybı olması neticesinde bütçe açığı oluşmakta ve sosyal güvenlik kurumlarının 

aktif/pasif dengesi pasif lehine bozulmaktadır. Bu durum devletin yapması gereken önemli 

kamu hizmetlerinin finansmanını zor duruma düşürmekte ve kamu hizmetlerinin aksamasına 

ve kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. 

 

 
 

Devletin kayıtdışı istihdam nedeniyle toplayamadığı dolaysız vergiler nedeniyle azalan 

gelirlerini telafi etmek amacıyla dolaylı vergileri artırmakta (KDV, ÖTV, Akaryakıt Vergisi 

gibi) ya da borçlanmaya gitmektedir. Bu durum ekonomik yapıya çok büyük zarar 

vermektedir.  
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Ekonomide vasıtalı vergilerin artması gelir adaletinin bozulmasına, gelir adaletinin bozulması 

ise sosyal yapının bozulmasına neden olmaktadır. Ayrıca devletin uzun vadeli borçlanması 

neticesinde ise ekonominin uzun vadeli dengeleri bozulacağından, ekonomik yapıyı istikrarsız 

hale gelecektir. Bu durum ülkeyi krizlere ve dış borçlara açık hale getirecektir. Ayrıca sosyal 

güvenlik primleri tam olarak toplanamadığında, sosyal güvenlik kurumları üzerinde baskı 

oluşmaktadır. İşverenler Sosyal güvenlik sisteminin prim gelirleri azalınca aktif kayıtlı 

sigortalılardan topladıkları prim oranlarını artırmakta, emeklilerine (pasif üyelerine) yaşam 

standartlarının altında yaşlılık ödeneği ödemek zorunda kalmakta ve uzun dönemde ödenek 

miktarlarını artıramamaktadır. 

 

 Vergi adaletini olumsuz etkilemesi 

Kayıtdışı istihdamın vergilemede adaletsizliğe neden olması, ekonomik göstergelerin 

güvenilirliğini azaltarak ekonomi yönetimini zorlaştırması, haksız rekabete ve sosyal güvenlik 

sisteminde bozulmaya yol açmaktadır. Ayrıca kayıtdışı istihdam hukuk devletine ve 

dolayısıyla rejime olan inancı zayıflatarak ahlaki değerleri yozlaştırmaktadır. 

 
Kayıtdışı istihdam neticesinde meydana gelen vergi geliri kaybı, faaliyetlerini kayıtlı olarak 

sürdüren mükelleflere yansıtılarak vergi adaletinin ihlal edilmesi sonucunu ortaya çıkarır. 

Çalıştırdığı işçileri kayıtlı olarak vergi ve sigorta gibi mali ve sosyal yüklerini ödeyen 

işverenler ile kayıtsız işçi çalıştıran işverenler arasında vergi adaleti bozulur. 

 

Bu durum ise, toplumsal yapıda moral değerleri inciten, kamu otoritesine karşı güven 

bunalımı yaratan ve buradan hareketle bireysel ya da organize vergi direncini artıran bir 

oluşumdur. 
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 Haksız rekabete yol açması 

Kayıtdışı istihdam faaliyeti, kayıtlı faaliyet gösterenler aleyhine rekabeti olumsuz etkiler ve 

resmi sektörde faaliyet gösterenler cezalandırılmış olur. Örneğin, bir işyeri sahibi 

müşterilerine sunduğu hizmetler nedeniyle kayıtdışı faaliyette bulunana göre yüksek işletme 

giderleri ile karşı karşıyadır. Yüksek işletme giderlerine sahip olan kayıtlı işçi çalıştıran 

işletmeler bu maliyeti fiyatlarına yansıtacaktır. Fiyatlarını yüksek tutmak zorunda kalan 

kayıtlı işletme sahipleri, kayıtdışı işçi çalıştıran ve maliyetlerinin düşük olması nedeniyle 

ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyatları da düşük olan firmalar karşısında piyasada var olmakta 

zorlanacaklardır. Kayıtlı işletme sahipleri bu durumdan olumsuz yönde etkilenecek ve haksız 

rekabete maruz kalmış olacaklardır. 

 

 Ekonomik verilerin doğru değerlendirilememesi 

Kayıtdışı istihdam resmi ve ekonomik göstergelerin sağlıksız ve eksik olması nedeniyle 

ekonomik göstergelere karşı güvensizlik yaratmakta ve ekonomik durumun yanlış 

değerlendirilmesine neden olmaktadır. 

 

 
Kayıtdışı istihdam yönetim açısından ise, yönetim sürecinde planlama safhasında sorunu 

çözmek için hedef belirlemek ve kaynakların etkin kullanımında gerekli tedbirleri almak 

mümkün olamayacaktır. 

 

 Çalışma hayatının verimliliğini olumsuz etkilemesi 

Kayıtdışı istihdam edilen işçiler düşük ücret, sosyal güvencenin olmayışı, iş sağlığı ve 

güvenliği tedbirlerinden uzak bir şekilde istihdam edildikleri için çalışma hayatlarında verimli 

olamamaktadırlar. 
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Kayıtdışı istihdam edilen işçilerin büyük bir kısmı normal çalışma saatlerinden fazla 

çalıştırılmakta hem bedenen hem de zihnen sömürülmektedirler. Bu yüzden işçilerin işlerinde 

verimliliği azalmaktadır. 

 

 
 

Çalışanlar işyerlerinde birçok tehlike ile karşı karşıya gelebilmektedirler. Kayıtdışı olarak 

çalışan işçi herhangi bir iş kazası veya meslek hastalığı ile karşı karşıya gelmeleri durumunda 

ortada bir iş akdi olmadığı için işverenler tarafından kolayca işten çıkartılabilmektedirler. 

Sosyal güvenliği olmayan işçi maddi yönden gücü yetmediği için hastalığını veya iş kazasını 

tedavi ettirme imkanı bulamamaktadır. Nitekim ülkemizde 2006 yılı içerisinde toplam 79.027 

iş kazası ve meslek hastalığı meydana gelmiş ve toplam 1.601 işçi hayatını kaybetmiştir. 

 

 Çocuk emeğinin sömürülmesine yol açması 

Çalışma çağına gelmemiş çocukların illegal yollardan istihdam edilmesi çocukları ahlaki ve 

psikolojik yönden olumsuz şekilde etkilemektedir. Çocuklar, psikolojik olarak, çalışmaya 

hazır değillerdir. Çünkü daha oyun çağındayken kendi doğal ortamından alıkonulup çeşitli iş 

alanlarına sürüklenmekte, çok ağır iş koşullarında çalıştırılmaktadırlar. Bu sebeple, çalışan 

çocuklar hırçın, içe kapanık, çevresiyle uyumsuz ve özgüvensiz bir kişiliğe bürünmektedirler. 

Ayrıca çocuklar bedensel olarak çalışmaya hazır değildirler.  
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Pek çok ülkede olduğu gibi Ülkemizde de belirli bir yaşın altındaki çocukların çalıştırılmaları 

kanunlarla yasaklanmıştır. Bu nedenle, çıraklık okuluna gidenler hariç, çalışan çocukların 

herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda kaydı bulunmamaktadır.  

 

TÜİK tarafından 2006 yılının ikinci yarısında yapılan araştırma bu gerçeği ortaya 

koymaktadır. 2006 yılı verilerine göre ülkemizde 6-17 yaş grubundaki çocuk sayısı 16 milyon 

264 bindir. Bu yaş grubundaki çocukların % 60,9’u kentsel, % 39,1’i kırsal yerlerde 

bulunmaktadır. Bu çocukların % 84,7’si bir okula devam ederken, % 15,3’ü okula devam 

etmemektedir. Okula devam etmeyen çocukların % 58,8’ini kız çocukları oluşturmaktadır. 6-

17 yaş grubunda bulunan 16 milyon 264 bin çocuktan % 5,9’u ekonomik bir işte çalışmakta, 

bir başka ifadeyle istihdam edilmektedir (958 bin kişi). Türkiye genelinde, 6-17 yaş grubunda 

çalıştırılan çocukların % 47,7’si kentsel, % 52,4’ü kırsal yerlerde yaşamaktadır. Bu çocukların 

% 66’sını erkek, % 34’ünü kız çocukları oluşturmaktadır. Çalıştırılan çocukların % 31,5’i bir 

okula devam ederken, % 68,5’i öğrenimine devam etmemektedir. Okula devam eden 6-17 yaş 

grubundaki çocukların % 2,2’si ekonomik bir işte çalışırken, okula devam etmeyen çocukların 

% 26,3’ü çalıştırılmaktadır. Ülkemizde çalıştırılan çocukların % 40,9’u tarım (392 bin kişi), 

% 59,1’i tarım dışı sektörde (566 bin kişi) faaliyet gösterirken, % 53’ü ücretli veya yevmiyeli, 

% 2,7’si kendi hesabına veya işveren, % 43,8’i ücretsiz aile işçisi olarak çalıştırılmaktadır. 

 

Çocuk işçilerin iş güvenceleri yoktur. Çalışma süreleri uzun, ücretleri düşüktür. Çocuk işçiler 

çalıştıkları yerlerde işveren ya da yetişkin çalışanlar tarafından kötü muameleye maruz 

kalmaktadırlar. 
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Çocukluk çağı insanın kişilik devresinin geliştiği ve eğitime en çok ihtiyaç duyulan bir zaman 

dilimidir. Eğitim kurumlarında eğitim görmesi gereken bir yaşta çocukların çalıştırılması, 

gelecekte eğitimsiz bir kuşakla toplumun karşı karşıya kalmasına sebep olacaktır. 

 

 Yabancı kaçak işçiliğin artmasına yol açması 

Kayıtdışı istihdamın az da olsa olumlu etkileri olmasına karşılık, yabancı kaçak işçi 

istihdamının toplumumuz ve ekonomimiz üzerinde tamamen olumsuz etkileri vardır. Yabancı 

kaçak işçiler; çalıştıkları ülkelerin asgari ücret düzeyinin altında, sağlıksız ortamlarda, iş 

sağlığı ve güvenliği tedbirlerinden uzak bir şekilde istihdam edilmektedirler. 

 

 
 

Yabancı kaçak işçilerin temel hedefi para biriktirip ülkelerine kısa sürede geri dönmektir.  

Yabancı kaçak işçiler ülkeye giriş izni, ikamet izni gibi kanuni durumlar karşısında da kaçak 

sayıldıkları için kayıtdışı çalıştırıldıklarını resmi makamlara bildirememektedirler. İşverenler 

yabancı işçilerin bu durumundan faydalanarak düşük ücretlerde çalıştırılmakla kalmayıp 

bazen emeklerinin karşılığını alamamakta bazen de eksik almaktadırlar. 

 

Yabancı kaçak işçiliğin artması neticesinde yerli işgücü işsiz kalmakta, toplumda işsizliğin 

neden olduğu sosyal patlamalar meydana gelmektedir. Yabancı kaçak işçilikle mücadele 

sonucunda yerli işgücümüze istihdam kapısı açılacak, ülkemizin vergi ve sigorta primi 

gelirleri artacak ve işsizlik ile mücadelede mesafe kat edilmiş olacaktır. 

 

Yabancı kaçak işçi istihdamı kayıtdışı istihdamda olduğu gibi, devletin sigorta primi ve vergi 

gelirlerinin azalmasına, yoksulluğa, adaletsiz gelir dağılımına, firmalar arasında haksız 

rekabete ve diğer olumsuz sonuçlara neden olmaktadır. Ülkemizde 2010 yılı itibarı ile devlet 
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organları tarafından ifade edilen kaçak çalışan yabancı işçi sayısı 500 bin iken, bunun 1 

milyona ulaştığını öne sürenler de var. Yılda 2–3 milyar lira ücret ödenen bu işçilerin kaçak 

çalışması nedeniyle, devletin vergi ve prim kaybı 6 milyar lirayı buluyor. Bu tablo, Türkiye'de 

3 milyona yakın işsize yeni istihdam olanakları yaratılmasına da darbe indiriyor. 

 

 Sosyal güvenlik sisteminin mali yapısını bozması 

Kayıtdışı istihdamın mali boyutu oldukça yüksek seviyelerdedir. 2006 yılında 17,6 milyar TL 

olarak gerçekleşen sosyal güvenlik açığının 2007 yılında 26,4 milyar TL, 2008 yılında 28,8 

milyar TL’ye, 2010’da ise 47.7 milyar TL’ye çıktığı görülmektedir. Bu açıkların en önemli 

nedenlerinden birisi kayıtdışı istihdamdır. 

 

 
 

Az prim ödeyerek daha fazla hizmet talep eden bir nüfusun oluşmasına yol açan erken 

emeklilik yasaları sonucunda sosyal güvenlik sistemimizin aktüeryal dengeleri bozulmuştur. 

Ayrıca kayıtdışı istihdam neticesinde prim tahsilâtları yeterli düzeye ulaşmaması sosyal 

güvenlik açığının giderek büyümesine neden olmuştur. Her yıl hazırlanan bütçelerin en 

önemli sorunlarından biri sosyal güvenlik açıklarının finansmanı olmuştur. 

 

 Sendikalılaşmayı olumsuz etkilemesi 

Kayıtdışı işçi çalıştıran işletmelerde sendikaların faaliyetleri zorlaşmaktadır. Kayıtdışı 

istihdamın artmasıyla beraber sendikalı işçi sayısı azalmaktadır. Sendikalılaşma oranının 

düşüklüğü beraberinde reel ücretlerin gerilemesine, örgütsüz ve dağınık bir toplum yapısını 

getirmektedir. İşçiler çalışma yaşamı ile ilgili mevzuat ve sahip oldukları haklar konularında 

bilgisiz kalmaktadırlar. 
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Kayıtdışı ve yabancı kaçak işçi olarak çalıştırılan kişiler toplu pazarlık, sendika üyeliği ve 

grev haklarından mahrum olurlar. Kaçak işçiler işveren ile meydana gelen sorunlarını bireysel 

olarak çözmeye çalışmaktadırlar. 

        

       

       
İşyeri Ziyaretleri 
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HABER: Kayıtdışı İstihdam Konusunda Karnemiz Zayıf  

 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Lütfi İnciroğlu da, 

kayıtdışı istihdam ve ekonominin ülkenin en önemli sorunlarından birisi olduğunu ifade 

ederek, "OECD ülkelerine baktığımızda ülkemizin çok da iyi durumda olmadığı söylenebilir. 

Ancak bu konuda hayli mesafe aldık. 2001'de yüzde 62.1 olan kayıtdışılık 2010 Haziran 

rakamlarına göre yüzde 44.8'e geriledi.  

Bu sevindirici bir rakamdır ancak yeterli değildir. Kayıtdışı ekonomi ve kayıtdışı istihdam 

birbiriyle alakalıdır. Kayıtdışı üretim yapanlar kayıtdışı işçi de çalıştırmaktadır. Etkin sosyal 

güvenlik sistemi yoksa cezalar yetersizse, denetimler yetersizse, istihdamla ilgili kesintiler 

yüksekse yani kayıtdışı kalmanın alternatif maliyeti düşükse kişiler kayıtdışı çalışmayı tercih 

etmektedir. Kayıtdışılığın önlenmesi sadece devletin değil, çalışanların ve işverenlerin de 

görevi. Bu üçlü sacayağının gönül ve el birliği içinde sorunu çözmesi lazım.  

Kayıtdışılık bir kader değildir. Önlem alınması halinde makul seviyelerine indirilebilir. 

Kayıtdışı istihdamda OECD ortalaması yüzde 18, Avrupa Birliği ortalaması ise yüzde 5. 

Bizde ise bu rakam yüzde 43.8. Aradaki farkı düşünecek olursanız bu anlamda dersimize epey 

çalışmamız lazım. Devlet olarak gereğini yapacağız. Çalışanlar olarak sizler ve işverenler 

gereğini yapacak.  

Kayıtdışı ekonomiden her kesim zarar görüyor. İşsizlikte artışa neden oluyor, yüksek 

enflasyonla mücadeleyi zorlaştırıyor, ekonomide kurumlaşma eğilimini zayıflatıyor, 

verimliliği azaltıyor.  

 
Kaynak: www.haberler.com , tarih: 13 Ekim 2010 
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5. KAYITDIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELEDE GELİŞTİRİLEN STRATEJİLER 

 

Günümüzde ülkelerin sosyo-ekonomik yapılarını olumsuz yönde etkileyen kayıtdışı istihdam, 

kayıtdışı ekonominin bir parçası olarak ülke ekonomisindeki gelişmeler ışığında kendi sosyal 

dokusunu oluşturmaktadır. Karışık ve çok boyutlu bir yapıya sahip olan kayıtdışı istihdama 

karşı ülkeler, yeni politika ve stratejiler geliştirmektedirler. Gelişmiş ülkeler, kayıtdışı 

istihdamla mücadele çalışmaları kapsamında sadece bir politikaya ağırlık vermemekte, 

“karma politika yaklaşımı” ile birçok politikayı eş zamanlı olarak hep birlikte 

uygulamaktadır. Karma politika yaklaşımı, hem kayıtdışı istihdamı önleyici hem de kayıtlı 

istihdamı artırıcı tedbirleri birlikte içeren politikalardır. 

 

 
KOBİ destek hizmetleri 

Dünyada ve Türkiye’de kayıtdışı istihdamla mücadele çalışmaları kapsamında geliştirilen stratejiler şu 

başlıklar altında toplanabilir. 

● Sistemin Değiştirilmesi 

● Kayıtlı Sisteme Girişe Zorlama 

● Sosyal Diyalog Mekanizması 

● Aktif İstihdam Politikaları 

● Davranışları Değiştirme 

● İşsizlik Enflasyon ve Yoksullukla Mücadele 

● Sosyal Güvenlik Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi 

5. 1. Sistemin Değiştirilmesi 

Kayıtdışı istihdamın yoğun olduğu ülkeler de, mevcut sosyo-ekonomik sistemin kendisi kayıtdışı 

istihdama neden oluyorsa, hükümetler ve ülke yönetimleri için öncelikli olarak uygulanması gereken 

strateji, mevcut sosyo-ekonomik sistemin değiştirilmesidir. Bu stratejiyi uygulayabilmek için 

izlenmesi gereken politikalar aşağıdaki gibi sıralanabilir. 
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5.1.1. İstihdamdaki Mali Yüklerin Azaltılması 

İstihdam üzerindeki mali yüklerin yüksek olması bir yandan istihdam artışını frenleyerek işsizlik 

sorununu beslemekteyken, diğer yandan da kayıtdışı istihdamı teşvik ederek devlet için önemli gelir 

kayıplarına neden olmaktadır. Bu kapsamda Türk Sosyal Güvenlik Sistemi istihdam üzerindeki mali 

yüklerin yüksekliği güzel bir örnektir. Türkiye’de işe yeni başlayacak işçiler, işverenlerinden "brüt 

ücret" üzerinden değil de, net ücret üzerinden çalışma talebinde bulunmaktadırlar. Çünkü asgari ücret 

üzerinden geçimini sağlayan işçinin eline gecen net ücrete yakın bir tutar, işverence sigorta primi, gelir 

vergisi ve damga vergisi olarak ilgili kamu kurumlarına aktarılmaktadır. Bu nedenle ülkede kayıtdışı 

istihdam oldukça yüksektir.  

 

OECD üyesi ülkelerde kamu gelirleri, gelir vergisi ve kurumlar vergisi gibi doğrudan vergilere 

dayanmaktadır. “Tax Foundation” adlı kuruluşun 2005 yılında yaptığı çalışmaya göre; OECD üyesi 

ülkelerde kamu gelirleri içerisinde tüketim vergilerinin payı %32 düzeyindeyken, bu oran Türkiye’de 

%47’dir. OECD üyesi ülkelerde toplam vergi gelirleri içinde, gelir vergisinin payı %26, kurumlar 

vergisinin payı %9 ve servet vergilerinin payı %6’dır. 

 

Türkiye, ücretten yapılan vergi ve sigorta prim kesintilerinin en yüksek oranda uygulandığı ülkelerden 

biridir. Ücretten yapılan vergi ve sigorta prim kesintilerinin toplamının iş gücü maliyetine oranını 

gösteren vergi takozu (tax wedge) Türkiye’de istihdam üzerindeki mali yüklerin çok ağır olduğunu 

göstermektedir. 2004 yılında istihdam vergileri acısından Türkiye, vergi takozu değerlendirmesi 

kapsamında, OECD üyesi ülkeler içerisinde en kötü koşullara sahip ülke konumundaydı. Ancak son 

yıllarda yapılan vergi ve sigorta prim indirimleri ile bu durum az da olsun iyileştirilmiştir. 
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Türkiye’de en son yapılan düzenlemelere göre, asgari ücretle çalışan bir işçinin işverene toplam 

maliyetinin %35’i işverence kamuya yapılan ödemelerden oluşmaktadır. OECD üyesi ülkelerde ise 

sanayi kesiminde çalışan bir işçinin işverene toplam maliyetinin %27’sini işverenin kamuya yaptığı 

ödemeler oluşturmaktadır. Kayıtlı ekonomi içerisinde vergi ve sigorta prim oranlarının yüksekliği 

işgücü maliyetlerini yükseltmekte, bu da kayıtdışı istihdamın artış göstermesine neden olmaktadır.  

 

Örneğin, Türkiye’de asgari ücretin net değeri ile brüt değeri arasında oldukça büyük bir fark 

bulunmaktadır. Bu farkın nedeni; asgari ücret üzerindeki vergi (gelir vergisi, damga vergisi) ve sigorta 

primleri ile çeşitli adlar altında alınan fonlar (zorunlu tasarruf ve işsizlik fonu) için yapılan kesintiler 

oluşturmaktadır (Bkz. Tablo 6). Bu kesintiler nedeniyle, brüt ücretin ortalama %65’i işçinin eline 

geçmektedir. Buna ilişkin olarak aşağıdaki tabloda Türkiye’de asgari ücretin net hesabı ve işverene 

maliyeti gösterilmiştir. 
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Tablo 6. Asgari Ücret (01.01.2011- 30.06.2011) 
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Eurostat’ın 27 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeyi kapsayan 2007 yılına ait asgari ücret araştırmasında, 

Avrupa Birliği üyesi ülkelerde en yüksek asgari ücret aylık 1.570 Euro ile Lüksemburg’a, en düşük 

asgari ücret ise aylık 92 Euro ile Bulgaristan’a aittir. Türkiye aylık 298 Euro olan asgari ücret düzeyi 

ile 9 AB üyesi ülkesini geride bırakmaktadır. Bu ülkeler ve aylık asgari ücretleri aşağıdaki tabloda 

verilmiştir. . 27 Avrupa Birliği üyesi ülke arasında aylık en yüksek asgari ücrete sahip olan ülkeler ise; 

Lüksemburg 1.570 Euro, İrlanda 1.403 Euro, İngiltere 1.361 Euro, Hollanda 1.301 Euro, Belçika 

1.259 Euro ve Fransa 1.254 Euro’dur. 

 

Tablo 7: Avrupa Birliği Ülkelerinde Asgari Ücret (2007) 

Ülke Euro 
Belçika 1 259 
Bulgaristan 92 
Çek Cumhuriyeti 288 

Estonya 230 
Yunanistan 668 
İspanya 666 
Fransa 1 254 
İrlanda 1 403 
Letonya 172 
Litvanya 174 
Lüksemburg 1 570 

Macaristan 258 
Malta 585 
Hollanda 1 301 
Polonya 246 
Portekiz 470 
Romanya 114 
Slovenya 522 
Slovakya 217 
Birleşik Krallık 1 361 

Kaynak: http://www.finfacts.ie/irishfinancenews/article_1010361.shtml, erişim tarihi: 04.12.2010 

 

5.1.2. Bürokrasinin Azaltılması 

Bürokratik işlemlerin fazlalığı kayıtdışı istihdama neden olan en önemli sorunlardan biridir. Örneğin; 

işyeri acarken alınması gereken izin belgelerinin, yerli veya yabancı işçi çalıştırırken yapılması 

gereken işlemlerin fazlalığı, işvereni ve çalışanı kayıtdışı istihdama yöneltmektedir. Kayıtlı istihdamın 

artırılması için bürokratik işlemlerin azaltılması gerekmektedir. Bu politika değişikliği hem çalışan ve 

işverenin, hem de devletin menfaatinedir. 
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5.2. Kayıtlı Sisteme Girişe Mecbur Bırakma 

Kayıtdışı istihdamla mücadele çalışmalarında uygulanması gereken bir diğer önemli strateji, kurallara 

uyma konusundaki isteksizlik ve yetersizlikleri gidermek ve kayıtdışı işçi istihdam eden işletmeleri 

kayıtlı sisteme girişe zorlamaktır. Bu stratejiyi gerçekleştirebilmek için izlenmesi gereken politikalar 

aşağıdaki gibi sıralanabilir. 

 

5.2.1. Denetimin Artırılması 

Sigortasız işçi çalıştırmanın önlenmesi ve prim gelirlerinin artırılması etkin bir denetim sisteminin 

işleyişi ile sağlanabilir. Günümüzde kayıtdışı istihdam sorunu, denetim yetkisine haiz teftiş 

kurullarının etkin denetim süreçlerine kavuşturulamamasından dolayı mevcut durumunu korumakta ve 

her gecen gün artış göstermektedir. Bu nedenle denetimde etkinlik sağlanmadığı sürece sisteme 

yönelik en köklü reformların dahi amacına ulaşması olanaksızdır. 

  

   

İşyeri ziyaretleri 
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İşyeri Ziyaretleri 

2004 yılında denetim bekleyen yaklaşık 54.000 işin analizi SGK Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı 

tarafından yapılmış ve bunların yaklaşık yarısının hiç denetim gerektirmeyen işler olduğu sonucuna 

varılmıştır. 2006 yılında genel denetimler kapsamında, dört ve beş yıldızlı oteller, şehirlerarası kara 

yolu yolcu taşımacılığı yapan işyerleri, dershane ve sürücü kursları teftişe alınmıştır. Bu kapsamda 

2006 yılında genel denetim yapılan 645 işyerinde tespit edilen kacak prim matrahı 62.331.994.- TL 

iken, klasik denetime tabi tutulan 20.407 işyerinde tespit edilen kacak prim matrahı 46.047.553.- 

TL’dir.  
 

5. 2. 2. Kamu Kurum ve Kuruluşları Arasında Koordinasyonun Güçlendirilmesi 

Kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyon eksikliği, kayıtdışı istihdamın artış göstermesinin 

en temel sebeplerinden biridir. Bu eksiklik kayıtdışı istihdamın kayıt altına alınmasını zorlaştırmakta 

ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan kayıt ve hesaplamaların mükerrer sonuçlar vermesine 

neden olmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşları arasında var olan bu koordinasyon ve işbirliği eksikliği 

çapraz kontrol denetimlerini de engellemektedir. 
 

 
Kayıtdışı istihdamın kayıt altına alınabilmesi, vergi ve sigorta prim kayıplarının önlenebilmesi için, 

başta Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir İdaresi Başkanlığı olmak üzere ilgili tüm kamu kurum ve 

kuruluşlarının etkin bir koordinasyon ve işbirliği sağlaması gerekmektedir. 
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5. 2. 3. Cezaların Caydırıcı Olması 

Kayıtdışı istihdamla mücadele çalışmaları kapsamında yasal yükümlülüklerini zamanında yerine 

getirmeyen işverenlere yönelik cezaların caydırıcı kılınması gerekmektedir. Türkiye’de yasal 

yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeyen işverenlere yönelik sadece idari para cezası 

uygulanmaktadır. Oysaki gelişmiş ülkelerde yasal yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeyen ve 

kayıtdışı işçi istihdam eden işverenlere yönelik idari para cezaları yanında, işyeri ruhsat iptali, işyeri 

faaliyetinden men, hapis cezası, meslekten ihraç ve kamu ihalelerine katılmama gibi birçok cezai 

yaptırım uygulanmaktadır. Türkiye’de kayıtdışı istihdamla mücadele çalışmalarının daha etkin ve 

başarılı olabilmesi için cezaların çeşitlendirilmesi ve artırılması gerekmektedir. 

 
 

5.3. Sosyal Diyalogun Artırılması 

Kayıtdışı istihdamla mücadelede çalışmaları kapsamında başvurulması gereken bir diğer önemli 

strateji, sosyal diyalog mekanizmalarının etkin kılınması gerektiğidir. ILO tarafından yapılan 

tanımlamaya göre sosyal diyalog; kamu yetkilileri, işçiler ve işverenler arasında, ekonomik ve sosyal 

politikaya ilişkin tarafların ortak ilgi alanına giren konular üzerinde gerçekleştirilen her turlu müzakere 

ve görüş alışverişidir.  
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Sosyal diyalogun temel hedefi, üç taraflı işbirliğini geliştirerek, demokratik katılım mekanizmasını 

etkin kılmaktır. Sosyal diyalog mekanizması, ekonomik ve sosyal sorunları çözme, iyi yönetişimi 

teşvik etme, sosyal ve sınaî barış ve istikrarı geliştirme ve ekonomik gelişmeyi güçlendirmede önemli 

bir rol üstlenmektedir.  

Kamu otoriteleri, sosyal taraflar ve sivil toplum örgütleri arasında var olan işbirliği surecinin 

artırılmasını amaçlayan sosyal diyalog, kayıtdışı istihdamla mücadele çalışmalarında başvurulması 

gereken önemli bir stratejidir. Gelişmiş ülkeler özellikle Hollanda, İspanya ve Portekiz kayıtdışı 

istihdamla mücadele çalışmalarında, sosyal diyalog mekanizmalarına olabildiğince geniş yer 

vermektedirler. Uluslararası rekabette üstünlüğü sağlamak ve kayıtdışı istihdamla mücadele etmek 

isteyen diğer gelişmiş ülkeler de, aynı yolu izleyerek ülkelerinde sosyal diyalog mekanizmalarına 

başvurmaktadırlar. 

 

Son yıllarda Türkiye’de de toplumsal mutabakat içerecek işbirliği ve koordinasyon çalışmalarına hız 

verilmiştir. Ülkede sosyal diyalog mekanizmasını geliştirmek amacıyla ulusal ve yerel düzeyde bazı 

kurullar oluşturulmuştur. Bunlar merkezi düzeyde, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Üçlü (işçi, işveren ve 

devlet) Danışma Kurulu, Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Koordinasyon Kurulu, Yüksek Hakem 

Kurulu ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu’dur. Yerel düzeyde ise, İl İstihdam Kurulu, İl Mesleki 

Eğitim Kurulu, İl ve İlce Halk Eğitimi Planlama ve İş Birliği Komisyonu şeklindedir. 

 

5.4. Aktif İstihdam Programlarının Uygulanması 

Aktif İstihdam Programları (AİP), işgücünün mesleki eğitimi, beceri kazandırma, mesleki rehberlik, 

kariyer danışmanlığı, iş kurmaya destek sağlama ve mesleki rehabilitasyon tedbirlerini içermektedir. 

AİP’ler, devletin ulusal ve uluslar arası kuruluşlarca sağlanan hibe ve kredi gibi transfer harcamalarını 

çalışma ve eğitim faaliyetlerine yönlendirmeyi esas alan programlardır. AİP’lerin temel amacı; 

istihdam edilebilirliği artırmak için işsizlere iş arama konusunda yardım ve mesleki eğitim 

sağlamaktır. 
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AİP’ler, gelişmiş ülkelerde, özellikle de ABD’de ve Kuzey Batı Avrupa ülkelerinde, ekonomik gücü 

bulunmayan işsiz insanların, işgücü piyasasına kayıtlı olarak iştirak etmelerini teşvik etmek amacıyla 

uygulamaya konulmuştur. Günümüzde Hollanda, Danimarka, Fransa, Almanya, Belçika, Finlandiya, 

İrlanda ve İsveç başta olmak üzere birçok gelişmiş ülkede aktif istihdam programları başarıyla 

uygulanmaktadır. Bu ülke hükümetleri, aktif istihdam politikalarının sürekliliğini sağlamak amacıyla 

her yıl GSYİH’larının en az %1’ini bu iş için ayırmaktadırlar. 

İŞKUR’ca uzun yıllardır uygulana gelen işgücü yetiştirme, mesleki eğitim ve işgücü uyum 

programları Aktif İşgücü Programları Projesi (AİPP) ile daha da güçlendirilmiştir. Türkiye, Avrupa 

Komisyonu’nun desteği ile 20 Ekim 2003 tarihinde Aktif İşgücü Programları Projesi’ni uygulamaya 

koymuştur. AİPP, Avrupa İstihdam Stratejisi'ne uygun etkin istihdam tedbirleri ile hizmetlerin 

planlanması, geliştirilmesi ve uygulanması hususunda İŞKUR’a teknik yardım sağlayarak kurumsal 

kapasitesini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. 

 
 

5.5. Davranışları Olumlu Yönde Değiştirme 

Kayıtdışı istihdamın yaratacağı olumsuzluklar konusunda yeterli bilgi sahibi olmayan insanlar, sosyal 

güvenceden yoksun olarak sigortasız çalışmakta veya çalıştırılmaktadır. Uzun zamandır uygulana 

gelen kayıtdışı iş ve işlemler kayıtdışı istihdam ilişkilerinin zamanla toplumda meşru görülmesine 

neden olmuştur.  
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Kayıtdışı istihdamla mücadele çalışmaları kapsamında davranışları değiştirmeye yönelik uygulamalar 

son derece önemlidir. Çünkü kayıtdışı istihdam, sadece sigortasız çalışan bireyi ve ailesini değil, 

toplumu ve devleti de olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle kayıtdışı istihdam ilişkilerinin önlenmesi ve 

azaltılabilmesi için sigortasız çalışmanın olumsuzlukları konusunda halkın ve kayıtdışı çalışanların 

bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Bu uzun vadede, halkta kayıtdışı istihdam 

konusunda bir takım davranış değişikliklerine neden olacaktır. 

 

 
Gelişmiş ülkelerde, kayıtdışı istihdamı önlemek ve azaltmak amacıyla eğitim ve öğretim 

müfredatlarında sigortalılık ve sosyal güvenlik bilincini artırıcı konulara olabildiğince geniş yer 

verilmekte, basın ve yayın organları aracılığıyla kayıtdışı istihdam ve yabancı kacak işçi istihdamı 

sürekli olarak ülke gündeminde tutulmaktadır. Ayrıca ulusal ve yerel düzeyde bilgilendirme ve 

bilinçlendirme kampanyaları düzenlenmekte, kayıtdışı çalışanların kayıt altına alınması için özendirici 

ve teşvik edici uygulamalara başvurulmaktadır. Yasal yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeyen 

işverenlere karşı da ağır cezai yaptırımlar uygulanmaktadır. 

 

5.6. İşsizlik, Enflasyon ve Yoksulluğu Azaltmak 

İşsizlik, enflasyon ve yoksulluk, kayıtdışı istihdama neden olan en temel sorunlardan bir kaçıdır. 

İşsizlik ve enflasyonun yüksek olduğu ülkelerde, kayıtdışı istihdam da yüksektir. Çünkü işsizlik ve 

yüksek enflasyonun olduğu dönemlerde evine ekmek götüremeyen işsiz insanlar hayatlarını devam 

ettirebilmek amacıyla kayıtdışı çalışmak zorunda kalmaktadırlar. 
 

Kayıtdışı istihdamla mücadele çalışmalarında sosyal güvenlik yardımlarından hak eden, gerçekten 

yoksul insanların yararlanabilmesi için yoksulluk tanımının objektif kriterlere göre yapılması 

gerekmektedir.  

 

Dünya Bankasınca yapılan tanımlamaya göre yoksulluk; maddi nitelikteki mahrumiyetler nedeniyle 

kaynaklara ve üretim faktörlerine erişememe ve asgari yaşam düzeyini sürdürecek gelirden yoksun 

olma halidir. Gelir dağılımından adaletsiz pay alan ve her turlu sosyal korumadan yoksun bırakılan 

kesimler, kayıtdışı istihdama yönelmektedirler.  



 99 

5.7. Sosyal Güvenlik Hizmetlerinin Daha Etkin Olması 

Sosyal güvenlik sisteminin iyi işletilemediği ülkelerde kayıtdışı istihdam oldukça yüksektir. 

Günümüzde sosyal güvenlik sisteminin iyi yönetildiği gelişmiş ülkelerde bile sosyal güvenlik 

sistemlerinde değişikliklere gidilmektedir. Örneğin, başta Almanya, Fransa ve İngiltere olmak üzere 

gelişmiş Batı Avrupa ülkelerinde sosyal güvenlik sistemlerinin yeniden düzenlenmesi gereksiniminin 

temelinde, gittikçe yaşlanan nüfusa karşılık, sisteme yeni giren gençlerin azlığı, sistemin aktif/pasif 

dengesinin aktif aleyhine bozulması, yabancı kaçak işçiliğin ve kayıtdışı istihdamın sürekli artış 

göstermesi gelmektedir. 

 

 
 

Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminin iyi işletilememesine neden olan bir çok unsur bulunmaktadır. 

Örneğin, yeşil kart, isteğe bağlı sigortalılık, erken emeklilik, borçlanma yasaları, sigorta prim afları ve 

vergi afları ülkede kayıtdışı istihdamın artış göstermesine neden olmaktadır. Yaşlılık ve emeklilik 

aylığı alıp da kayıtdışı çalışmaya devam eden insanlar devletin sağladığı sosyal güvenlik 

hizmetlerinden de (sağlık yardımları) yararlanmaya devam ettikleri için devlet maliyesine çok büyük 

bir yük oluşturmaktadırlar.  

Ayrıca sigorta primi ödeyen işveren ve çalışanlar, yasal yükümlülüklerini zamanında yerine 

getirdiklerinden dolayı bir maliyete katlanmakta ve bu maliyet karşılığında da devletten iyi bir hizmet 

sunumu beklemektedirler. Katlandıkları bu mali yükün karşılığı olarak yetersiz ve kalitesiz hizmet 

sunumu ile karşılaşan işveren ve çalışanlar, bu durumdan rahatsızlık duymakta, bu nedenle sistem 

dışına çıkarak kayıtdışı çalışmaktadırlar. Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminin iyi işlememesinden 

kaynaklanan sorunları gidermek amacıyla 2006 yılında Sosyal Güvenlik Reformu gerçekleştirilmiştir. 

Bu reformun yapılmasındaki temel gaye, tüm vatandaşları kapsayıcı bir sosyal güvenlik sisteminin 

oluşturulması ve hizmet sunumunda tekdüzeliğin, norm ve standart birliğinin sağlanmasıdır. 
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BÖLÜM 2: YASAL DÜZENLEMELER VE TARAFLARIN 
YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 

 

6. TÜRKİYE’DE KAYITDIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELEDE UYGULANAN 

POLİTİKALAR VE GELİŞTİRİLEN STRATEJİLER 
 

6.1. Kayıtdışı İstihdamla Mücadelede Uygulanan Politikalar 

Kayıtdışı istihdam, ülkelerin mevcut sosyo-ekonomik yapılarından kaynaklanarak ortaya 

çıkmakta ve gelişmektedir. Ülkeler için kayıtdışı istihdamın bir anda önlenmesi ve azaltılması 

mümkün değildir. Uzun vadede ortadan kaldırılabilecek bir olgu olan kayıtdışı istihdam ancak 

sistematik plan ve programlar çerçevesinde azaltılabilir. Kayıtdışı istihdamla mücadele 

çalışmaları kapsamında yürütülen faaliyetlerin istenilen sonuçlara ulaşabilmesi için, yasal ve 

idari anlamda yapılan düzenlemelerin etkin politika araçları ile desteklenmesi, sorunun 

çözümüne ilişkin karar ve uygulamalarda kamu kurum ve kuruluşlarının, sosyal tarafların ve 

sivil toplum örgütlerinin toplumsal mutabakatı gerekmektedir. Türkiye’de kayıtdışı istihdamla 

mücadele çalışmaları kapsamında uygulamaya konulan yasal ve idari düzenlemeler, yürütülen 

faaliyetler ve uygulanan projeler aşağıdaki gibidir. 
 

6.1.1. Yasal ve İdari Düzenlemeler 
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— 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile yapılan düzenlemeler 

İşsizlik sigortası, işsiz kalınan dönemde geçici gelir kaybını kısmen de olsa ortadan kaldıran, 

zorunlu bir sigorta uygulamasıdır. Sigortalı işsiz, işsiz kaldığı bu dönem için işsizlik ödeneği 

ile çaresiz bırakılmamakta ve kayıtdışı istihdama yönelmesi önlenmektedir. İşsizlik sigortası, 

mesleki yetersizlikleri nedeniyle işsiz kalan insanların bu eksikliklerini gidermeyi 

amaçlamaktadır. Sigortalı işsizler işsiz kaldıkları bu dönem içerisinde kişisel yetkinliklerini 

artırmak için bir takım mesleki eğitimlere yönlendirilmektedir. İşsiz kaldıkları dönem 

içerisinde sigortalı işsizlere İŞKUR’ca işsizlik ödeneği, hastalık ve analık sigortası primleri, 

yeni bir iş bulma, meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimleri hizmetleri 

sunulmaktadır. 
 

—  İşverenin sigortalıyı önceden kuruma bildirme yükümlülüğü 

4447 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanunun 8. maddesinde yapılan değişiklik ile “işveren 

çalıştıracağı kimseleri, işe başlatmadan önce örneği Kurumca hazırlanacak işe giriş 

bildirgeleriyle Kuruma doğrudan bildirmekle yükümlüdür. İnşaat, balıkçılık ve tarım 

işyerlerinde işe başlatılacak kimseler için işe başlatıldığı gün Kuruma veya iadeli-taahhütlü 

olarak postaya verilen işe giriş bildirgeleri, yabancı ülkelerde sefer yapan ulaştırma araçlarına 

sefer esnasında alınacak çalıştırılanlar ile Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verilen işyerlerinde 

işe alınan işçiler için, en geç bir ay içinde Kuruma verilen veya iadeli taahhütlü olarak 

gönderilen işe giriş bildirgeleri de, süresi içinde verilmiş sayılır." şeklinde yeniden 

düzenlenmiştir.  

    

   
İşyeri Ziyaretleri 
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İşyeri Ziyaretleri 

 

Yeni düzenleme ile işverene, işe aldığı işçiyi işe başlatmadan önce Sosyal Sigortalar 

Kurumuna bildirme yükümlülüğü getirilmiştir. Böylece “Yeni işe aldım, bildirim süresi 

dolmadı.” gibi mazeretlerin önüne geçilerek, işçilerin işe başlatıldıkları andan itibaren sigorta 

kapsamına alınmaları sağlanmıştır. 
 

— Yeni aylık bağlama sistemi 

4447 sayılı Kanun ile emekli aylıklarının hesaplanmasında, katsayı gösterge sistemi 

kaldırılmış yerine enflasyon ve GSMH büyüme oranlarına göre güncelleştirilmiş prime esas 

kazanç tutarı getirilmiştir. Prime esas kazancın alt sınırı, asgari ücrete eşitlenmiştir. Böylece 

işveren üzerindeki asgari ücret ile sigorta primine esas kazanç arasındaki farktan kaynaklanan 

prim yükü kaldırılmış ve istihdam maliyetleri azaltılmıştır. 
 

— 4857 Sayılı İş Kanunu 

4857 sayılı İş Kanunu ile kısmi sureli çalışma, çağrı üzerine çalışma, geçici (ödünç) iş ilişkisi, 

telafi çalışması, belirli sureli çalışma, belirsiz sureli çalışma kavramları ilk defa çalışma 

hayatına girmiştir. İş Kanununun esnekleştirilmesi ile çalışma hayatında kayıtdışı istihdamın 

önlenmesine yönelik bir takım düzenlemeler getirilmiştir. Ancak uygulamada bu yeni hizmet 

sözleşmelerine sıklıkla rastlanılmamaktadır. 

 

— 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun 

Türkiye’de 2003 yılına kadar yabancıların çalışmaları hakkında 71 Kanun ve 10 Kanun 

Hükmünde Kararname doğrudan veya dolaylı olarak uygulama alanı bulmuş bu da 

uygulamada bir takım karışıklıklara neden olmuştur. 2003 yılı Şubat ayında kabul edilen 4817 



 103 

Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ile bu karışıklık ortadan kaldırılmış ve 

çalışma izni verme yetkisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel 

Müdürlüğüne verilmiştir. Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte, ülkemizin ve işverenlerin 

gerçek ihtiyaçları çerçevesinde vasıflı yabancı çalıştırılmasına imkân sağlanmıştır. 

 

Yabancıların çalışma izinlerinin tek merkezden verilmesiyle birlikte Türkiye’de çalışan 

yabancılar ile ilgili veri bankası oluşturulmuştur. Böylece Avrupa Birliği’nin konuyla ilgili 

direktif ve yönergelerine, Avrupa Konseyi Sözleşmeleri ve Avrupa Sosyal Şartına, Birleşmiş 

Milletler ve ILO (Uluslar arası Çalışma Örgütü) tarafından kabul edilmiş sözleşmeler ve 

tavsiye kararlarına uyum sağlanmıştır. 

 

4817 sayılı Kanunun 21. maddesinde ise cezai hükümler yer almaktadır. Çalışma izni 

olmaksızın çalışan yabancıya ve bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen 

işverene idari para cezası öngörülmektedir.  

 

—5073 Sayılı Devletin Sigorta Primleri Acısından İşverenlere Katkısı Hakkındaki Kanun 

5073 sayılı Devletin Sigorta Primleri Acısından İşverenlere Katkısı Hakkındaki Kanun 

öncesinde işverenler, asgari ücretten çalıştırdıkları sigortalıların SGK’ya bildirimlerini Sigorta 

Primine Esas Kazanç (SPEK) alt sınırı üzerinden yapmak ve asgari ücretle SPEK alt sınırı 

arasındaki farkı Kuruma ödemek zorundaydılar. 
 

—5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanunla Getirilen, Sigorta Primi İşveren Payına İlişkin Teşvik Uygulaması 

Hakkındaki Kanun  

5084 sayılı Kanun ile 36 ilde vergi ve sigorta primi teşvikleri uygulamak, enerji desteği 

sağlamak ve yatırımlara bedelsiz arsa ve arazi temin etmek suretiyle yatırımların ve 

istihdamın artırılması hedeflenmiştir. 5084 sayılı Kanunun 2. maddesi aşağıdaki şekilde 

düzenlenmiştir. 
 

a) Vergi ve sigorta primi teşvikleri ile enerji desteği açısından; Devlet İstatistik Enstitüsü 

Başkanlığınca 2001 yılı için belirlenen fert başına GSYİH tutarı 1500 ABD doları veya daha 

az olan illeri,  

b) Bedelsiz arsa ve arazi temini açısından (a) bendindeki iller ile kalkınmada öncelikli yöreler 

kapsamındaki diğer illeri kapsar 
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— 5350 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki İle Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5350 sayılı Kanun, daha 

önce 36 ilde uygulanmakta olan 5084 sayılı Kanunun kapsamını genişleterek 13 yeni ili daha 

bu kapsama dahil etmiş ve yasadan yararlanan il sayısı 49’a çıkarılmıştır. 01.04.2005 

tarihinden sonra kapsam dahilinde olan toplam 49 ilde yeni işe başlayan gelir ve kurumlar 

vergisi mükellefleri, asgari 30 işçi çalıştırma koşulu ile “gelir vergisi ve sigorta primleri 

işveren hissesi teşviki” ve “enerji desteğinden ve arsa tahsisi uygulamasından” 

yararlanmaktadır. 

 

5350 sayılı Kanun ile yatırımcının yeni işe başlattığı işçiler ile yeni işyeri açıp işçi çalıştırması 

halinde; organize sanayi bölgesi ve endüstri bölgelerinde çalışan sigortalılar için tahakkuk 

eden primlerin işveren payının tamamını, diğer bölgelerde çalışan sigortalılar için ise 

tahakkuk eden primlerin işveren payının % 80’ni Hazine tarafından karşılanması 

öngörülmüştür. Anılan Kanunun uygulama süresi 31.12.2012 tarihinde sona erecektir. 

 

— 5588 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Teşviklerden daha fazla işletmenin yararlanması amacı ile 5350 sayılı Kanunla “01.04.2005 

tarihinden sonra kapsama dahil toplam 49 ilde, yeni işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi 

mükellefleri asgari 30 işçi çalıştırma koşulu ile (gelir vergisi ve sigorta primleri işveren 

hissesi teşviki) (enerji desteğinden ve arsa tahsisi) uygulamasından yararlanacaktır” hükmü 

düzenlenmiştir. 1 Mart 2007 tarihli 5588 sayılı Kanun ile 30 işçi çalıştırma şartı 10 işçiye 

düşürülmüş ve 01.04.2005 tarihinden önce kurulmuş işletmeler de teşvik kapsamına alınarak 

uygulama kapsamı genişletilmiştir.  

 

-5615 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

5615 Sayılı Kanun ile asgari geçim indirimi uygulaması getirilmiştir. Kanunun 32. maddesine 

göre; “Ücretin gerçek usulde vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulanır. Asgarî 

geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde 

çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; 

mükellefin kendisi için %50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için %10’u, 

çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için %7,5 diğer çocuklar için 

%5’idir.” 
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Asgari geçim indirimi bu oranları aşmamak kaydıyla ücret geliri elde eden aile fertlerinden 

her biri için ayrı ayrı, çocuklar içinde eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanır. 
 

— 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu 

Sosyal Güvenlik Kurumu, devredilen üç sosyal güvenlik kurumunun (SGK, Bağ- Kur, Emekli 

Sandığı) tek çatı altında birleştirilmesiyle 20.05.2006 tarihinde hizmet vermeye başlamıştır. 

Sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altında birleştirilmesi, vatandaşa hizmet sunumunda 

farklı uygulamaları giderip eşitlik ve yeknesaklığı sağlamayı amaçlamaktadır. 
 

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun organlarından birisi olarak ihdas edilen Rehberlik ve Teftiş 

Başkanlığı güçlenen denetim yapısıyla kayıtdışı istihdamın kayıt altına alınmasında ve sosyal 

güvenlik suiistimallerinin önlenmesinde önemli görevler üstlenecektir. 
 

-5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu 

5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu 07.10.2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Mesleki Yeterlilik Kurumu, ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak, teknik ve 

mesleki alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek, denetim, ölçme ve 

değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek amacıyla 

görevlendirilmiştir. 

 
5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurum Kanunu’nun 4. maddesinin (f) fıkrasında 

“Türkiye’de çalışmak isteyen yabancıların sahip oldukları mesleki yeterlilik sertifikalarının 

doğruluğunu belirlemek” görevi kuruma verilmiştir. Bu görevle kurum, yabancı işçilerin 

mesleki yeterliliklerini kontrol edecek ve yabancıların yasal olmayan bir şekilde kayıtdışı 

çalışmalarını önleyecektir.” 
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6.1.2. Türkiye’de Kayıtdışı İstihdamı Önlemeye Yönelik Yürütülen Faaliyetler 

Türkiye’de kayıtdışı istihdamla mücadele çalışmaları kapsamında yürütülen faaliyetler; 

kalkınma planları, orta vadeli programlar ve hükümet programları çerçevesinde kayıtdışı 

istihdama karşı alınan karar ve tedbirler ile yürütülen faaliyetler aşağıdaki gibidir. 

 

6.1.2.1. Kalkınma Planları, Orta Vadeli Programlar ve Hükümet Programlarında 

Kayıtdışı İstihdam 

 

6.1.2.1.1. Kalkınma Planları 

Günümüze kadar 9 tane Kalkınma Planı yapılmıştır. 1., 2., 3., 4., 5. ve 6. Beş Yıllık Kalkınma 

Planlarında ne kayıtdışı istihdam kavramına ne de kayıtdışı ekonomi kavramına her hangi bir 

atıfta bulunulmamıştır.74 7. ve 8. Beş Yıllık Kalkınma Planları ile 9. Kalkınma Planında 

(2007-2013) kayıtdışı istihdama yer verilmiştir. 

 
— Yedinci Kalkınma Planında Kayıtdışı İstihdam 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planında (1996-2000) kayıtdışı istihdam şu şekilde ifade 

edilmektedir. 

“Kayıtdışı çalışmanın yaygınlığı, endüstri ilişkilerinin tabanını daraltıcı, çalışma sorunlarını 

artırıcı bir etki yapmaktadır. Tarım-tarım dışı ve kayıtlı-kayıtdışı ayrımları nedenleriyle de 

işgücü piyasasının çok parçalı yapısı varlığını sürdürmektedir. Kayıtdışı kesimde, küçük 
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işletme boyutunu aşan faaliyetlere doğru bir genişleme gözlenmektedir. Ücretliler içinde 

kayıtdışı kesimde çalışmanın yaygınlığı çalışma ilişkilerini olumsuz yönde etkilemektedir. 

İstihdamın artırılması ve kayıtdışı ekonominin boyutlarının küçültülmesi açısından, bir çeşit 

istihdam vergisine dönüşen ücretler üzerindeki ilave yükler AB ülkelerindeki düzeye 

düşürülecektir”. 

 

— Sekizinci Kalkınma Planında Kayıtdışı İstihdam 

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında (2001-2005) kayıtdışı istihdam şu şekilde ifade 

edilmektedir. 

“İktisadi faaliyet koluna göre yoksulluk, en yaygın olarak tarım sektöründe görülmektedir. 

Tarım sektörünü, kayıtdışı istihdamın yaygın olduğu inşaat ve ulaştırma sektörleri 

izlemektedir... Ücretten kesintilerin yüksekliği, kayıtdışı çalışmanın önemli bir nedeni olmaya 

devam etmektedir. 2001 yılı başında %42,9 olan işsizlik sigortası primleri dahil sigorta prim 

kesintilerinin brüt kanuni asgari ücrete oranı; prime esas taban ücret artışı nedeniyle Nisan 

2001'de %57,3'e kadar yükselmiş, Ekim 2001 itibarıyla de %48,9 olmuştur. 

 

— Sekizinci 325 Sayılı Kanun ile kayıtdışı istihdamı önleyici düzenlemeler getirilerek, 

Kanun kapsamındaki 22 ilde, 2000 yılında kapsama ilave edilen 79.916 yeni sigortalı için 

2.770 milyar lira Hazine tarafından işveren primi olarak SGK’ya ödenmiştir. Türkiye’de hızlı 

nüfus artışı ve iç göçe bağlı olarak artan işsizlik ve düzensiz kentleşmeyle birlikte kayıtdışı 

istihdam da artmaktadır. İstihdama ilişkin yasal mali yükümlülüklerin, toplam işgücü maliyeti 

içinde önemli bir paya sahip olması da kayıtdışı istihdamı özendirmektedir... Türkiye’de 

küçük işletmelerin yaygınlığı, izlemeyi ve denetlemeyi zorlaştırdığı gibi, işletmelerin 

kayıtdışında kolaylıkla faaliyet göstermesine imkan vermektedir... Ekonomide etkinliğin 

artırılması açısından, kayıtdışı istihdamı azaltacak önlemler alınmalıdır.” 
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İşyeri Ziyaretleri 

— Dokuzuncu Kalkınma Planında Kayıtdışı İstihdam 

01/07/2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Dokuzuncu Kalkınma 

Planında (2007-2013) kayıtdışı istihdam ile ilgili olarak şu hususlara yer verilmiştir.  

“...Makroekonomik istikrar ve enflasyon konusunda gelişmeler sağlanmasına rağmen, 

işletmelerin çok büyük bölümünün küçük ölçekli olması, yoksulluk, işsizlik, yolsuzluk ve kamu 

harcamalarında israf, çarpık kentleşme, bürokratik formaliteler, ekonomide nakit 

kullanımının gelişmiş ülkelere göre yüksek olması, denetim sisteminin etkinsizliği, kamu 

kurumları arasındaki koordinasyon eksikliği, sıkça çıkarılan aflar, kayıtdışılıkla mücadelede 

toplumsal ve siyasi iradenin oluşmaması gibi yapısal ve sosyal nedenler kayıtdışı istihdamın 

boyutlarının artmasına yol açmaktadır...  
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İşyeri Ziyaretleri 

Kayıtdışı istihdamın yaygınlaşması, bu sorunun toplum tarafından meşru bir olgu olarak 

algılanmasına neden olmakta ve böylece toplumsal değerlerin zedelenmesine yol 

açmaktadır... Bürokrasinin azaltılmasına, enflasyon muhasebesi uygulamasına, gümrük, 

sosyal güvenlik ve vergi işlemlerinde otomasyona geçilmesine, kaçakçılıkla mücadeleye, fikri 

mülkiyet haklarının korunmasına ve az gelişmiş illerde istihdamın artırılmasının teşvikine 

yönelik düzenlemelerin yapılmasına rağmen; kayıtdışı istihdamın boyutunun azaltılamadığı 

belirtilmektedir. Nitekim tarım dışı sektörlerde kayıtdışı istihdam 2001 yılındaki % 29 

seviyesinden 2005 yılında % 34’e çıkmıştır.”  
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6.1.2.2. Orta Vadeli Programlar 

 

— Birinci Orta Vadeli Program 

Birinci Orta Vadeli Program’da (2006-2008) kayıtdışı istihdam ile ilgili olarak şu hususlara 

yer verilmiştir. 

“...Başta enerji olmak üzere girdi maliyetleri düşürülecek; istihdam üzerindeki vergi ve sosyal 

güvenlik prim yükü sosyal güvenliğin aktüeryal dengeleri gözetilerek azaltılacak; işgücü 

maliyetlerini artırmak suretiyle kayıtdışılığı teşvik eden diğer yükümlülükler gözden 

geçirilecek; yeni mevzuat düzenlemelerin, işletmelerin ve sektörlerin rekabet gücü üzerindeki 

etkileri dikkate alınacaktır.”  

 

- İkinci Orta Vadeli Program 

31/05/2006 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İkinci Orta Vadeli 

Program’da (2007-2009) kayıtdışı istihdama şu şekilde yer verilmiştir.  

 

“Güçlü bir toplumsal ve siyasi irade ile toplumun tüm kesimlerinin katıldığı kapsamlı bir 

kayıtdışıyla mücadele stratejisi oluşturulacaktır. Kayıtdışılıkla mücadele amacıyla öncelikle iş 

ve çalışma hayatına ilişkin mevzuatın basitleştirilmesi, kamu kurumları arasında bilgi 

paylaşımı ve koordinasyon sağlanarak kurumların teknolojik alt yapısının güçlendirilmesine 

yönelik faaliyetlere başlanacaktır. Kayıtdışı ekonomiyi ve kayıtdışı istihdamı ödüllendiren, 

kamuya olan güveni sarsan, kayıtdışılığı özendiren ve kamu gelirlerinde kayba neden olan her 

türlü af ve borç yapılandırılması beklentisinin önüne geçilecektir. Ekonomi içinde haksız 

rekabete yol açan kayıtdışılıkla etkin mücadele sonucunda oluşacak kaynaklar, işlem vergileri 

başta olmak üzere vergi ve sosyal güvenlik prim oranlarının indiriminde kullanılacaktır.” 

 

6.2.  Hükümet Programları 

 

—60. Hükümet Programı 

31/08/2007 tarihinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından TBMM’ye sunulan 60. 

Hükümet Programında kayıtdışı istihdam ile ilgili olarak şu hususlara yer verilmiştir. 

 

“...Uygulanacak vergi politikalarının temel amacı; ekonomide kayıtdışılığın azaltılması, 

rekabet gücünün artırılması, daha basit, adil ve geniş tabanlı bir vergi sisteminin 

oluşturulmasıdır. Hükümet kayıtdışılığı, işletmelerin verimliliğini azaltan, büyümesini 
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engelleyen ve rekabet edebilirliğini azaltan bir sorun olarak görmektedir. Hükümetin 

Kurumlar Vergisini %33’ten %20’ye; gelir vergisinin üst dilimini %45’ten %35’e düşürdüğü 

belirtilmekte ve önümüzdeki dönemde de kayıtdışılıkla mücadele öncelikli alanlarımızdan biri 

olacaktır”. 

 
- E-Devlet Çalışmaları Kapsamında Yürütülen İnternet Hizmetleri 

Vatandaşa etkin ve etkili bir hizmet sunma amacıyla hareket eden devlet, e-devlet hizmetlerini 

yaygınlaştırarak kamu kurum ve kuruluşlarına kolay erişilmeyi hedeflemektedir. 

 
Proje Yaygınlaştırma Faaliyetleri 

İşverenlere yönelik hizmetler; işverenler 1 Mayıs 2004 tarihinden itibaren internet ortamında 

Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden 7 gün 24 saat, sigorta müdürlüklerine uğramadan, posta 

masrafı ödemeden, sağlıklı ve güvenli bir şekilde e-bildirge, e-borcu yoktur, e-provizyon ve e-

tahsilat hizmetlerinden faydalanmaktadır. Sigortalılara yönelik hizmetler; sigortalı, emekli ve 

hak sahibi ihtiyaç duyduğu sigorta hizmetlerini 2004 Mayıs ayından itibaren internet 
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hizmetlerinden ve 2006 Ağustos ayından itibaren de SGK mobil hizmetlerinden elde 

edebilmektedir.  

7. KAYITLI ÇALIŞMANIN YASALARIMIZDAKİ YERİ VE ÇALIŞANLARIN 

SOSYAL GÜVENLİK KAYITLARININ YAPILMASI SÜRECİNDE İZLENECEK YOLLAR 

 
7. 1. İşyerini Bildirme  

4857 sayılı İş Kanunu’na madde 3’te, bu Kanunun kapsamına giren nitelikte bir işyerini 

kuran, her ne suretle olursa olsun devralan, çalışma konusunu kısmen veya tamamen 

değiştiren veya herhangi bir sebeple faaliyetine son veren ve işyerini kapatan işveren, 

işyerinin unvan ve adresini, çalıştırılan işçi sayısını, çalışma konusunu, işin başlama veya 

bitme gününü, kendi adını ve soyadını yahut unvanını, adresini, varsa işveren vekili veya 

vekillerinin adı, soyadı ve adreslerini bir ay içinde bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır 

(Değişik ikinci fıkra: 15/5/2008-5763/1 md.)  
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Bu Kanunun 2. maddesinin altıncı fıkrasına göre iş alan alt işveren; kendi işyerinin tescili için 

asıl işverenden aldığı yazılı alt işverenlik sözleşmesi ve gerekli belgelerle birlikte, birinci fıkra 

hükmüne göre bildirim yapmakla yükümlüdür. Bölge müdürlüğünce tescili yapılan bu 

işyerine ait belgeler gerektiğinde iş müfettişlerince incelenir. İnceleme sonucunda muvazaalı 

işlemin tespiti halinde, bu tespite ilişkin gerekçeli müfettiş raporu işverenlere tebliğ edilir. Bu 

rapora karşı tebliğ tarihinden itibaren altı işgünü içinde işverenlerce yetkili iş mahkemesine 

itiraz edilebilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir. Rapora altı iş günü içinde itiraz 

edilmemiş veya mahkeme muvazaalı işlemin tespitini onamış ise tescil işlemi iptal edilir ve 

alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçileri sayılır. (Ek fıkra:11/6/2003-

4884/10 md.)  
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Ancak, şirketlerin tescil kayıtları ise ticaret sicili memurluklarının gönderdiği belgeler 

üzerinden yapılır ve bu belgeler ilgili ticaret sicili memurluğunca bir ay içinde Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilgili bölge müdürlüklerine gönderilir. (Ek fıkra: 15/5/2008-5763/1 

md.) Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin kurulması, bildirimi ve işyerinin tescili ile yapılacak 

sözleşmede bulunması gerekli diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar, Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

 

7.2. Sigortalıların Bildirim Şekli ve Süresi 

5510 sayılı Yasa’da; hizmet akdine tabi çalışanlar aynı Kanunun 4. maddenin birinci fıkranın 

(a) bendi kapsamında, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar Kanunun 4. maddenin 

birinci fıkranın (b) bendi kapsamında ve kamu idarelerinde çalışanlar ise Kanunun 4. 

maddenin birinci fıkranın (c) bendi kapsamında sigortalı sayılmışlardır.  

— Sigortalının bildirim süreleri ve bildirimi yapacaklar 

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine tabi olanlar için 

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği (SSİY) ekinde belirtilen sigortalı işe giriş bildirgelerinin 

Kurumca belirlenen şekle uygun olarak verilmesi zorunlu olup, bu hususlar aşağıda 

belirtilmiştir. 

7.2.1. 5510 Sayılı Kanunun 4. Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendi Kapsamında Sigortalı 

Sayılanlar İçin Sigortalı Bildirim Süresi 

-Sigortalıların Bildirim Süresi 

İşverenler; 

a) Tescilli işyerinden Kanunun 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı 

sayılan kişileri çalışmaya başladıkları tarihten önce, 

b) İnşaat işyerlerinde işe başlatılacak sigortalılar için en geç çalışmaya başlatıldığı gün, 

http://www.kanberkilinc.com.tr/sigortalilarin-bildirim-sekli-ve-suresi.htm
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c) Balıkçılık işyerlerinde işe başlatılacak sigortalılar için en geç çalışmaya başlatıldığı gün, 

d) İnşaat işyerlerinde işe başlatılacak sigortalılar için en geç çalışmaya başlatıldığı gün, 

e) Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verilecek işyerlerinde; ilk defa sigortalı çalıştırmaya 

başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde çalışmaya başlayan sigortalılar için, çalışmaya 

başladıkları tarihten itibaren en geç söz konusu bir aylık sürenin dolduğu tarihe kadar, 

f) Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarına sefer esnasında alınarak çalıştırılanlar, 

çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç söz konusu bir aylık sürenin dolduğu tarihe 

kadar, 

g) Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçları sefere başlamadan önce yurtiçinde alacağı 

işçileri ise işe başlamadan önce, 
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h) Kamu idarelerince yurt dışı görevde çalışmak üzere işe alınanların çalışmaya başladıkları 

tarihten itibaren bir ay içinde, 

i) Kamu idarelerince istihdam edilen 08.09.1999 tarih 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa 

göre işsizlik sigortasına tabi olmayan sözleşmeli personel çalışmaya başladıkları tarihten 

itibaren bir ay içinde, 

j) Hizmet akdi ile çalışmamakla birlikte 05.06.1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim 

Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler ile 

meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan 

öğrencilerin bildirimleri, Millî Eğitim Bakanlığı veya bu öğrencilerin eğitim gördükleri 

okullar, yüksek öğrenim sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler için ise öğrenim 

gördükleri yüksek öğretim kurumlarınca; meslek eğitime veya zorunlu staja başlayan 

sigortalıları çalışmaya başladıkları tarihten önce, 

sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirmek zorundadır. 

2- Aynı İşverenin Aynı ya da Başka Ünitede Tescil Edilmiş Diğer İşyerinde Çalışmaya 

Başlaması Sigortalıların Bildirimi 

İlk işyerindeki çalışmasına ait sigortalı işe giriş bildirgesi Kuruma verilerek tescil işlemi 

yapılmış olan sigortalının, naklen ve hizmet akdi sona ermeden aynı işverenin aynı ya da 

başka ünitede tescil edilmiş diğer işyerinde çalışmaya başlaması hâlinde, yasal süresi dışında, 

Kuruma sigortalı işe giriş bildirgesiyle yapılan bildirimler de süresinde yapılmış sayılır. 

3- Kanunda Belirtilen Sürede Kuruma Bildirilme İmkânı Olmayanlar 

Kanunda belirtilen sürede Kuruma bildirilme imkânı olmamakla birlikte; 

a) Maliye Bakanlığı vizesine bağlı olarak kamu idarelerinde çalışacak sigortalılar için vize 

işleminin gerçekleştirildiğine ilişkin yazının, ilgili kamu idaresine intikal ettiği günü izleyen 

ikinci iş günü sonuna kadar, 

b) 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu uyarınca özelleştirilen işyerlerinden 

diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanan sözleşmeli veya kapsam dışı personelin 

nakledildikleri kamu idarelerinde işe başladıkları tarihi takip eden ikinci iş günü sonuna 

kadar, 
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Kuruma sigortalı işe giriş bildirgesiyle yapılan bildirimler süresinde yapılmış sayılır. 

4- Sigortalının Kendisini Bildirmesi 

5510 sayılı kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılar, 

çalışmaya başladıklarını, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde, örneği 

SSİY ekinde bulunan sigortalı bildirim belgesi ile doğrudan veya internet ya da benzeri 

ortamda Kuruma bildirirler. 

5- Hizmet Akdine Tabi Çalışanların Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin e-Sigorta Yoluyla 

Bildirilmesi 

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıları çalıştıran 

işverenlerden aylık prim ve hizmet belgesini zorunlu olarak e-Sigorta yoluyla verenler; 

a) 01.11.2008 tarihinden itibaren sigortalı tekrar işe giriş bildirgesini, 

b) 01.12.2008 tarihinden itibaren ise sigortalı ilk işe giriş bildirgesini, 01.10.2009 tarihinden 

sonra tüm sigortalı işe giriş bildirgeleri, 

zorunlu olarak e-Sigorta yoluyla internet üzerinden vereceklerdir. 

Aylık prim ve hizmet belgesini e-Sigorta yoluyla bildirme zorunluluğu olmayan işverenler 

sigortalı ilk ve tekrar sigortalı işe giriş bildirgesini kağıt ortamında Kuruma verebilecekleri 

gibi e-Sigorta yoluyla da Kuruma bildirileceklerdir. 

7.2.2 5510 sayılı kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı 

sayılanlar için sigortalı bildirim süresi ve bildirimi yapacak olanlar 

-Sigortalıların bildirim süresi ve bildirimi yapacak olanlar 

a) Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi 

mükellefi olanların sigortalılıkları, bu mükellefiyetlerinin başlangıç tarihi itibarıyla 15 gün 

içinde vergi dairelerince, 

b) Gelir vergisinden muaf olanların sigortalılığı Esnaf ve Sanatkâr Sicil Müdürlüklerine 

kayıtlı oldukları-tescil tarihi itibarıyla 15 gün içinde Esnaf ve Sanatkâr Sicil Müdürlüklerince, 
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c)Şahıs şirketlerinde; 

 Kolektif şirketlerde vergi mükellefiyetlerinin başladıkları tarihten itibaren 15 gün 

içinde vergi dairelerince, 

 Adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortaklarının sigortalılığı vergi 

mükellefiyetlerinin başladıkları tarihten itibaren 15 gün içinde vergi dairelerince, 

 Donatma iştiraki ortaklarının sigortalılığı vergi mükellefiyetlerinin başladıkları 

tarihten itibaren 15 gün içinde vergi dairelerince, 

d) Sermaye şirket ortaklarında; 

 Limited şirket ortaklarının sigortalığı şirketin ticaret sicil memurluklarınca tescil 

edildikleri tarihten itibaren 15 gün içinde ticaret sicil memurluklarınca, 

 Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarının sigortalığı 

şirketin ticaret sicil memurluklarınca tescil edildikleri tarihten itibaren 15 gün içinde 

ticaret sicil memurluklarınca, 

 Limited şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite 

ortaklarından hisse devri alan yeni ortaklarının sigortalılıkları, ortaklar kurulunca 

devrin yapılmasına karar verildiği tarihte başlar ve bu tarih ortaklar kurulu kararının, 

hisse devrine ilişkin tanzim edilen noter devir sözleşmesinin, devrin yapıldığının 

işlendiği pay defterinin birer sureti veya devir ticaret sicil memurluğunca tescil edilmiş 

ise ticaret sicil gazetesinde ilan edildiği nüshasının ibraz edilmesi kaydıyla şirket 

yetkililerince 15 gün içinde, 

e) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının yönetim kurulu üyeliğine 

seçildikleri tarihten itibaren 15 gün içinde şirket yetkililerince, 

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde 

belirtilen anonim şirketlerin kurucu ortaklarından daha önce 1479 sayılı Kanunun 24. 

maddesine tabi olarak sigortalı olanlardan sigortalılıklarını devam ettirmek isteyenlerin bu 

maddenin yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde yazılı talepte bulunmaları halinde 

sigortalılıkları aynen devam ettirilir. Bu süre içerisinde talepte bulunmayanların 

sigortalılıkları ise bu Kanunun yürürlük tarihi itibariyle sona erer. 
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f) Köy ve mahalle muhtarları için seçildikleri tarihten itibaren sigortalılıkları 15 gün içinde il 

veya ilçe mülki amirliklerince, 

5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce 2108 sayılı Yasa’nın 4. maddesine göre muhtar 

seçildikleri tarih itibarıyla 1479 sayılı Kanuna göre kayıt ve tescilleri yapılan köy 

muhtarlarından; 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) 

numaralı alt bendi hükümlerine göre sigortalılıklarını devam ettirmek isteyenlerin bu 

maddenin yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde yazılı talepte bulunmaları halinde 

sigortalılıkları aynen devam ettirilir. Bu süre içerisinde talepte bulunmayanlar hakkında ise bu 

Kanun hükümleri uygulanır. 

g) Kanunun 4. maddesinin birinci fıkranın (b) bendi gereğince 10.07.1953 tarihli ve 6132 

sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna tabi jokey ve antrenörlerin sigortalılığı lisans belgesine 

istinaden fiilen çalışmaya başladıkları tarihten itibaren-kaydın yapıldığı tarihten itibaren bir ay 

içinde Türkiye Jokey Kulübünce, 

h) Kanunun 4. maddesi birinci fıkrası (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan tarımda 

kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların sigortalılıkları, tarımsal faaliyetlerinin kanunla 

kurulu ilgili meslek kuruluşlarına - bağlı oldukları ziraat odalarınca veya kendilerince bir yıl 

içinde bildirilmesi halinde odaya kaydedildiği tarihten, bu süre içinde bildirilmemesi halinde 

ise bildirimin Kuruma yapıldığı tarihten itibaren ve bu tarih meslek kuruluşuna kayıtlarının 

yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde ziraat odalarınca veya ziraat odalarının bulunmadığı 

yerlerde tarım il/ilçe müdürlüklerince, sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirmek 

zorundadır. 

-Sigortalılığın Tekrar Başlaması Halleri 
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a) Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamındaki 

sigortalılardan-tarımsal faaliyette bulunanlar- Kanunun 6. maddesinin (ı) bendi-Kamu 

idareleri hariç olmak üzere, tarım işlerinde veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz 

işlerde çalışanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan; tarımsal 

faaliyette bulunan ve yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinden, bu faaliyete ilişkin masraflar 

düşüldükten sonra kalan tutarın aylık ortalamasının, bu Kanunda tanımlanan prime esas 

günlük kazanç alt sınırının otuz katından az olduğunu belgeleyenler sigortalı sayılmazlar- 

kapsamına girmeleri nedeniyle sigortalılıkları sona erenlerden muafiyet şartlarının ortadan 

kalktığını, ziraat odalarından, ziraat odalarının bulunmadığı yerlerde tarım il/ilçe 

müdürlüklerinden alacakları belge ile birlikte bir yıl içinde Kuruma bildirenlerin 

sigortalılıkları belgenin düzenlendiği tarihten, bu süreyi geçirenlerin sigortalılıkları ise 

bildirimin Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihten itibaren sigortalılarca ve ilgili kuruluşlarca 

sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma e-sigorta yoluyla bildirilmek zorundadır. 

b) Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılardan gelir 

vergisinden muaf olup, Kanunun 6. maddesinin (k) bendi kapsamına-kendi adına ve hesabına 

bağımsız çalışanlardan gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı 

olanlardan, aylık faaliyet gelirlerinden bu faaliyetine ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan 

tutarı, prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından az olduğunu belgeleyenler sigortalı 

sayılmazlar- bu kapsama girmeleri nedeniyle sigortalılıkları sona erenlerden muafiyet 

şartlarının ortadan kalktığını esnaf ve sanatkârlar odaları birliğinden alacakları belge ile 

birlikte 15 gün içinde Kuruma bildirenlerin sigortalılıkları, belgenin düzenlendiği tarihten, 15 

günlük süreyi geçirenlerin ise, bildirimin Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihten itibaren 

sigortalılarca ve ilgili kuruluşlarca sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma e-sigorta yoluyla 

bildirilmek zorundadır. 

c) Muafiyet şartlarının ortadan kalktığına ilişkin olarak ilgili kuruluşlardan alınan belgenin adi 

posta veya kargo ile gönderilmesi hâlinde Kurum kayıtlarına intikal tarihi, taahhütlü, iadeli 

taahhütlü veya acele posta ile yapılan bildirimlerde postaya veriliş tarihi Kuruma intikal tarihi 

olarak kabul edilir. 
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— Merkez birimlerince sigortalılığın bildirimi 

Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılarla ilgili bildirim 

yükümlülüğü bulunan kurum ve kuruluşlar, bildirimlerini merkez birimlerince yapmaları 

durumunda, bildirim zorunluluğu yerine getirilmiş sayılır. 

— Sigortalının Kendisini Bildirmesi 

Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendinde belirtilen 

tarımsal faaliyette bulunanlar faaliyetlerine başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde 

sigortalılıklarını sigortalı bildirim belgesi ile doğrudan veya internet ya da benzeri ortamda 

Kuruma bildirirler. 

5-Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışanların Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin e-Sigorta 

Yoluyla Bildirilmesi 

7.2.3. 5510 Sayılı Kanunun 4. Maddesinin Birinci Fıkrasının (C) Bendi Kapsamında Sigortalı 

Sayılanlar İçin Sigortalı Bildirim Süresi 

Kanunun 4. maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri 

çalıştıracak işverenler; 

a) Kamu idarelerinde bu kapsamda ilk defa veya tekrar çalıştırmaya başlattıkları kişileri, 

b) Harp okulları ile fakülte ve yüksek okullarda Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına okuyanlar 

ile polis akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına 

okuyanlar öğrenime başladıkları, 

c) Yukarıda belirtilen okullarda kendi hesabına okumakta iken Türk Silahlı Kuvvetleri veya 

Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya başlayanlar ise Türk Silahlı Kuvvetleri veya 

Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya başladıkları tarihten itibaren 15 gün içinde 

sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma e-sigorta yoluyla bildirmekle yükümlüdürler. 

5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı olarak Kuruma yapılacak bildirimlerde dikkat 

edilmesi gereken hususlar yukarıda belirtilmiştir. 
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5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sosyal güvenlik kurumlarına tescili 

yapılan (Eski SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı sigortalıları) ve Kanunun yürürlüğe girdiği 

tarih itibariyle sigortalılığı devam edenlerin sigortalıların eski tescil bilgileri, sosyal güvenlik 

sicil numarası altında güncellenerek, bunlar için ayrıca sigortalı işe giriş bildirgesi talep 

edilmeyecektir. 

Ayrıca; 

a) 08.05.1985 tarihli ve 3201 sayılı Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında 

Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun 

uyarınca yapılan hizmet borçlanmalarında, Türkiye’de Kanuna veya Kanunla yürürlükten 

kaldırılan sosyal güvenlik kanunlarına tabi hizmetleri bulunmayanların, 

b) Kanunun geçici 20. maddesinde belirtilen sandıklardan devir alınan sandık üyelerinin tescil 

işlemleri Kurumca resen sonuçlandırılacaktır. 

Türkiye’de, Kanuna veya Kanunla yürürlükten kaldırılan sosyal güvenlik kanunlarına tabi 

hizmetleri bulunmayanların, 3201 sayılı Kanun uyarınca yapılan hizmet borçlanmalarında 

tescil işlemleri, sigortalı işe giriş bildirgesi düzenlenmeden sonuçlandırılacaktır. 

Kanunun 8. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen sigortalı işe giriş bildirgesini, Kanunda 

belirtilen süre içinde SSİY ile belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler veya Kurumca 

internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan 

ortamda göndermeyenler hakkında Kanunun 102. maddesinde belirtilen tutarlarda idari para 

cezası uygulanmakta olup, idari para cezalarının uygulanması işe giriş bildirgesinin verilme 

yükümlülüklerin yerine getirmesini ortadan kaldırmayacaktır. 
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-(4/1-a-b kapsamındaki sigortalılar için) Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi 
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1. Bu belge, hizmet akdine tabi çalışanlar ile muhtar ve kendi adına ve hesabına bağımsız 

çalışan sigortalıların 5510 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre Kuruma bildirilmesi 

amacıyla kullanılır. 

 

2.Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Kuruma internet, elektronik veya benzeri ortamda verilir. 

İşverenler bilgisayarlarından alacakları Kurumca üretilmiş barkod numaralı çıktıların bir 

nüshasını sigortalıya verir, bir nüshası da işverence sigortalı dosyasında saklanır. Ancak, 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanlar hakkında 

Kuruma yapılacak bildirimler, söz konusu sigortalıları bildirmekle yükümlü kurum ve 

kuruluşlar ile Kurum arasında internet ve elektronik alt yapı oluşturuluncaya kadar kağıt 

ortamında yürütülür. 

 

Tarımsal faaliyette bulunanlara ait sigortalı işe giriş bildirgesi,  ziraat odasınca, ziraat odası 

bulunmayan yerlerde tarım il/ilçe müdürlüklerince veya kendileri tarafından  kayıt  tarihinden  

itibaren 30 gün içinde Kuruma bildirilir. Ziraat odaları, tarım il/ilçe müdürlükleri işe giriş 

bildirgesini elektronik veya benzeri ortamda bildirebileceği gibi  postayla da gönderilebilirler. 

 

3. “Sosyal Güvenlik Sicil Numarası” hanesine, T.C kimlik numarası, yabancı uyruklular için 

ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen kimlik numarası yazılır. Bu alan 

en soldaki kutucuktan başlamak üzere her kutuya bir rakam gelecek şekilde doldurulur. 

 

4. Bu bildirgenin bütün haneleri, nüfus cüzdanına ve sigortalı tarafından işverene ibraz edilen 

diğer resmi belgelere göre tam, doğru ve okunaklı olarak doldurulur. Noksan ve hatalı 

düzenlenen bildirge işleme alınmaz ve sigortalının tescil işlemi yapılmaz. Bundan 

doğabilecek tüm sorumluluklar işveren, ilgili kurum ve kuruluş ile sigortalıya  aittir.  

 

5. "Belgenin Mahiyeti" bölümünde ilk defa sigortalı olacak kişi için düzenlenen bildirgenin 

üst bölümündeki “İlk”, daha önce sigorta olanlar ise “Tekrar” kelimesinin yanındaki kutu (X) 

ile işaretlenir.   

 

6.  1 ila 14 numaralı alanlar sigortalının nüfus cüzdanı bilgileri ile uyruk, öğrenim, askerlik 

durumu ve adres bilgilerine göre doldurulur. 
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7. 15 numaralı alanda belirtilen sigortalılık türü alanı, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 

birinci fıkrasının (a) veya (b) bendi kapsamında olup olmadığına göre işaretlenir. Sigortalılık 

kodları;  

 
(a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için;  (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için; 
(0) Mecburi sigortalı (1) Muhtar 
(2) Sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan 
ülkelerde çalışan                   Türk işçileri        

(2) Vergi mükellefleri olanlar 

(5) Göçmenler   (3) Vergiden muaf olanlar 
(6) Yurtdışı borçlanması yapanlar  (4) Şirket ortakları 
(7) Çıraklar ve stajyer öğrenciler (5) Tarımsal faaliyette bulunanlar 
(8) Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar      (6) İsteğe bağlı sigortalılar 
(7) Jokey ve antrenörler (8) Avukatlar 
(10) Cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklular                                              (9) Noterler 
(11) Sanatçılar, düşünürler ve yazarlar  
(12) Sözleşmesiz ülkeler yabancı uyruklu 
sigortalılar 

 

(13) 4081 Sayılı Kanuna göre çalışanlar  
(14) Umumi kadınlar  
(15) Usta ve sözleşmeli öğretici  
(16) Sendika konfederasyon başkanlıkları, yönetim 
kurulu üyeleri     

 

(17) 657 sayılı Kanunun 4/b kapsamında çalışanlar  
(18) 657 sayılı Kanunun 4/c kapsamında çalışanlar        

 

8. Yaşlılık aylığı almakta iken yeniden çalışmaya başlayanlardan; aylıklarının ödenmesine 

devam edilmesini isteyenler için bu bildirgenin 18 numaralı alandaki “Sosyal Güvenlik 

Destek Primi”, aylıklarının kesilmesini isteyenler için ise aynı alandaki “Tüm Sigorta Kolları” 

sözcüğünden sonraki kutu (X) ile işaretlenir. 

 

9.  Kanunun 4 ve 5 inci maddeleri gereğince hizmet akdine tabi olarak sigortalı çalıştıran 

işverenlerle 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince sigortalıları sigortalılık 

başlangıcından itibaren kendi mevzuatlarına göre kayıt veya tescil yapan ilgili kurum, kuruluş 

ve birlikler veya vergi dairelerinden sigortalı işe giriş bildirgesini yasal süresi içinde Kuruma 

vermeyenlere her bir sigortalı için idari para cezası uygulanır. Belgenin Kuruma yasal 

süresinde verilip verilmediğinin tespitinde adi postayla gönderilmesi halinde Kurum 

kayıtlarına intikal ettiği tarih, iadeli taahhütlü veya acele posta ile gönderilmesi halinde 

postaya veriliş tarihi esas alınır. 
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8. KAYITDIŞI İSTİHDAMIN TESPİTİNDE UYGULANAN CEZAİ MÜEYYİDELER 

8.1. 5510 Sayılı Kanunu ile  Kayıtdışı İstihdam önlemek için getirilen müeyyideler 

5510 sayılı Kanunla, kayıtdışı istihdamın önlenmesi konusunda önemli hükümler getirilmiştir. 

Şöyle ki; 

1) Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanların (4/b sigortalıları) sigortalılık bildirim 

yükümlülüğü, bu sigortalıların tescillerini yapan kurum ve kuruluşlara verilmiş ve bu 

bildirimin hiç yapılmaması veya zamanında yapılması durumunda bu kurum ve kuruluşlara 

idari para cezası uygulanması müeyyidesi getirilmiştir. 

2) Kamu idareleri ve bankalara, Kurumca belirlenecek işlemlerde, işlem yaptıkları kişilerin 

sigortalılık bakımından tescillerinin kontrol edilmesi ve tescili olmayanların Kuruma 

bildirilmesi yükümlülüğü getirilmiş ve bu yükümlülüğü yerine getirmeyen banka ve kamu 

idarelerine idari para cezası uygulanması öngörülmüştür. 

3) Bankalar, döner sermayeli kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişilere, Kurumca istenen 

bilgi ve belgelerin elektronik ortamda da verilmesi yükümlülüğü getirilmiş ve yine istenen 

bilgi ve belgelerin Kurumca belirlenen süre içerisinde verilmemesi halinde idari para cezası 

öngörülmüştür. 

4) 5510 sayılı kanunun 102. maddesinin 1. bendinin 2. fıkrasına göre, Kurumca belirlenen 

yükümlülüklerinin yerine getirilmemesinde uygulanan idari para cezalarının miktarları 

artırılmış, ayrıca, yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmemesini denetleyen Kurumun 

denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının görevlerinin yerine getirilmesinde engel 

veya zorluk çıkaranlara, yükümlülüğün yerine getirilmemesi dışında ayrıca idari para cezası 

uygulanması ve Türk Ceza Kanununun 265 inci maddesine göre hapisle cezalandırılmaları 

öngörülmüştür. 

5) Çalışanların, ücretlerinin bankaya yatırılması zorunluluğu getirilerek, “Hizmet Akdi İle 

Çalışanların Ücretlerinin Banklar Yoluyla Tahsili Hakkında Yönetmelik” gereğince ücretlerin 

kayıt altına alınması öngörülmüştür. 

Sosyal Güvenlik Reformunun 1 Ekim 2008 tarihinde uygulamaya girmesiyle birlikte çalışma 

yaşamında önemli değişiklikler olmuştur. Bu değişikliklerden birisi de idari para cezalarıdır.  

Halk arasında “sigortasız çalıştırma” olarak bilinen ve teknik olarak “tescilsiz çalışma” 
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şeklinde adlandırılan kayıtdışı çalıştırmaya yönelik idari para cezaları artış gösterecektir. 

Bilindiği üzere, sigortasız işçi çalıştıran işverenlere çalıştırdıkları her sigortalı için asgari 

ücretin bir katı tutarında idari para cezası uygulanıyordu. Örneğin; 10 sigortasız işçi çalıştıran 

işveren asgari ücretin 10 katı tutarında para cezasına çarptırılıyordu. 

1 Ekim 2008’den sonra sigortasız çalıştırmanın cezasında değişiklikler yapılmıştır. İşveren 

sigortasız işçi çalıştırdığını kendisi kuruma bildirirse uygulanacak ceza tutarı eskiden olduğu 

gibi bir asgari ücret olacak. Ancak, kurumun haberi olmadan kendiliğinden yaptığı bildirim 

nedeniyle böyle bir indirim yapılacaktır. İşveren kendisi değil de kurumun denetim elemanları 

veya başka bir şekilde tespit edilen sigortasız çalıştırma ile ilgili her bir işçi için uygulanacak 

ceza miktarı asgari ücretin iki katı olacak.  

Sigortasız çalıştırmanın tekrarı halinde ise ceza miktarı katlanıyor. Kanun hükmüne göre, 

sigortasız işçi çalıştıran işverenler, bir yıl içinde tekrar sigortasız çalıştırmaları halinde 

uygulanacak ceza tutarı sigortasız her bir işçi için asgari ücretin beş katı olarak uygulanacak. 

Açıklamaya yukarıdaki örnekle devam edilirse; 16 Ekim 2008 tarihinde 10 işçiyi tescilsiz 

çalıştırdığı tespit edilen işverene her bir işçi için asgari ücretin iki katı tutarında ceza 

uygulanacağını belirtmiştik. Aynı işverenin takip eden bir yıl içinde, yani 16 Ekim 2009 

tarihine kadar sigortasız çalıştırdığı tespit edilen her bir işçi için beş asgari ücret ceza alacak.  

Sigortasız işçi çalıştıranlar, yakalanmaları halinde ağır yaptırımlar ile karşılaşacaklardır. 

Ayrıca kayıtdışı işçi çalıştırana %5 prim indirimi yapılmayacaktır. Yani, istihdam teşviki 

uygulamalarına göre, prim indiriminden yararlanabilmek için kayıtdışı işçi çalıştırmamak 

gerekiyor. Sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edilen işverenler bir yıl süreyle istihdam 

teşvikinden yararlanamayacaklardır.  

8.2. 01.01. 2011 – 30.06.2011 Döneminde 5510 Sayılı Kanunu’na Göre Uygulanacak 

İdari Para Cezaları Tutarları 

1-Sigortalı işe giriş bildirgesini ve Genel Sağlık Sigortasi giriş bildirgesini süresinde ve 

Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler hakkında, her bir sigortalı için aylık 

asgari ücret tutarında, (796,5 TL). 

2-Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, mahkeme kararından veya Kurumun denetim 

ve kontrol ile görevli memurlarınca yapılan tespitlerden ya da diğer kamu idarelerinin 

denetim elemanlarının kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve 
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incelemelerden  veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan 

kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde, bildirgeyi vermekle 

yükümlü olanlar hakkında her bir sigortalı için aylık asgari ücretin iki katı tutarında, (1.593 

TL.).  

3-İşyeri esas alınmak suretiyle bildirgenin verilmediğine ilişkin; mahkemenin karar 

tarihinden, Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarının tespit tarihinden, diğer kamu 

kurum ve kuruluşlarının denetim elemanlarının rapor tarihinden, bankalar, döner sermayeli 

kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi veya 

belgelerin Kuruma intikal tarihinden itibaren bir yıl içinde sigortalı işe giriş bildirgesinin 2 

numaralı kısımda sayılan durumlardan biriyle tekrar verilmediğinin anlaşılması halinde, 

bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında bu defa her bir sigortalı için asgari ücretin beş 

katı tutarında, (3.982 TL). 

4-İşyeri bildirgesini yasal süresinde Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenlere: 

— Kamu idareleri ile bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin üç 

katı tutarında, (2.389,5 TL). 

— Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin iki katı tutarında, 1. 1.593 — 

Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için asgari ücret tutarında, (796,5 TL). 

5-Aylık prim ve hizmet belgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekil ve usulde 

vermeyenlere her bir fiil için;    

— Belgenin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki katını (1.593 TL’yi) geçmemek üzere, 

belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin beşte biri tutarında, (1.593 TL). 

— Belgenin ek olması halinde aylık asgari ücretin iki katını (1.593 TL’yi) geçmemek üzere, 

her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında, 

(95,06 TL). 

— Ek belgenin sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin süresi 

içinde verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli sayılmamasına bağlı 

olarak Kurumca re’sen düzenlenmesi halinde aylık asgari ücretin iki katını (1.593 TL’yi) 

geçmemek üzere, her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin yarısı 

tutarında, (398,25 TL). 
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— Belgenin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca 

yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan soruşturma, 

denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri 

ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden hizmetleri veya 

kazançları kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması 

halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği 

dikkate alınmaksızın, aylık asgari ücretin iki katı tutarında (1.593 TL). 

6- Kurumun defter ve belge incelemeye yetkili denetim ve kontrolle görevlendirilmiş 

memurları tarafından veya SMMM ile YMM’lerce düzenlenen raporlara istinaden Kuruma 

bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik tutarının mal edildiği her bir ay için, aylık asgari 

ücretin iki katı tutarında, (1.593 TL). 

7- İşyeri defter, kayıt ve belgelerinin Kurumun denetim ve kontrol memurlarınca incelenmek 

üzere Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen 15 gün içinde mücbir sebep olmaksızın tam 

olarak ibraz edilmemesi halinde: — Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için 

aylık asgari ücretin on iki katı tutarında 9.558 — Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar 

için aylık asgari ücretin altı katı tutarında 4.779 — Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için 

aylık asgari ücretin üç katı tutarında (2.389,5 TL). 

 

8- Defter ve belgelerin tümünü verilen süre içinde ibraz etmekle birlikte, defter kayıtlarının 

geçersiz sayılması halinde,7 nolu bölümde belirtilen ceza tutarlarını aşmamak kaydıyla, 

geçersizlik hallerinin gerçekleştiği her bir takvim ayı için,aylık  asgari ücretin yarısı tutarında, 

(398,25 TL). 
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9- Bilanço esasına göre defter tutulması gerekirken işletme hesabı esasına göre defter 

tutulması halinde, aylık asgari ücretin on iki katı tutarında (9.558 TL). 

 

10- Kullanılmaya başlanmadan önce tasdik ettirilmesi zorunlu olduğu halde tasdiksiz 

tutulmuş olan defterler geçerli sayılmaz ve tutmakla yükümlü bulunulan defter türü dikkate 

alınarak aylık asgari ücretin on iki katı tutarında ya da altı katı tutarında, (en fazla 9.558- 

4.779 TL). 

11- İbraz edilen ücret tediye bordrolarının Kanunun 102.maddesinin birinci fıkrasının (e) 

bendinin 5. alt bendinde sayılan hususları ihtiva etmemesi halinde geçersiz sayılan her bir 

ücret tediye bordosu için aylık asgari ücretin yarısı tutarında (398,25 TL). 

12- Asgari işçilik uygulaması ile ilgili olarak Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yazılı 

olarak en geç bir ay içinde vermeyen kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla 

kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalara, aylık asgari ücretin iki katı tutarında (1.593 TL). 

13- Aylık prim ve hizmet belgesinin işyerine asılmaması halinde, aylık asgari ücretin iki katı 

tutarında, (1.593 TL). 

14- 4/b kapsamında sigortalıların kayıt veya tescilini yapan ilgili, kurum,kuruluş, ve birlikler 

veya vergi daireleri  tescil ettikleri kişileri Kuruma bildirmemeleri veya tarımsal faaliyette 

kendi nam ve hesabına çalışanların yasal süre içinde kendilerini bildirmemeleri halinde aylık 

asgari ücret tutarında, (796,5 TL). 
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15- Faaliyetinin sona erdiğini bildiren 4/b sigortalılarını Kuruma bildirmeyen kuruluşlar ve 

vergi daireleri ile kendilerine, aylık asgari ücret tutarında (796,5 TL). 

16- Vazife malûllüğüne sebep olan olayı süresi içinde Kuruma bildirmeyen kamu idarelerine, 

aylık asgari ücret tutarında (796,5 TL). 

17- İhale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların adreslerini süresi içinde 

Kuruma bildirmeyen kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlara ve 5411 sayılı Bankacılık 

Kanunu kapsamındaki kuruluşlara, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlara, aylık asgari ücret 

tutarında (796,5 TL). 

 

18- Kurumca belirlenecek işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli 

olup olmadığını kontrol edip, sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri Kuruma bildirmeyen 

kamu idareleri ile bankalara, sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri tutarında (796.5 

TL). 

19- Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini 

ticaret sicili memurluklarına bildiren işverenlerin, bu bildirimlerini süresinde Kuruma 

bildirmeyen Ticaret sicili memurluklarına, her bir bildirim yükümlülüğü için aylık asgari 

ücret tutarında, (796,5 TL). 

20- Yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve 

belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri, süresinde Kuruma 

bildirmeyen valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel 

kişilerine, her bir bildirim yükümlülüğü için aylık asgari ücret tutarında, (796,5 TL). 
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21- Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının 5510 sayılı Kanun’dan 

doğan inceleme ve soruşturma görevlerini yerine getirmeleri sırasında görevlerini yapmasına 

engel olan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişilere, aylık asgari 

ücretin beş katı tutarında, (3.982,5 TL). 

22- Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının görevlerini yapmasını 

engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle 

ilgili diğer kişilere, aylık asgari ücretin on katı tutarında (7.965 TL). 

23- 5510 sayılı Kanunun 100. maddesi kapsamında Kurum tarafından istenen bilgi ve 

belgeleri belirlenen süre içinde mücbir sebep olmaksızın vermeyen kamu idareleri, bankalar, 

döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel 

kişiler hakkında, aylık asgari ücretin beş katı tutarında, (3.982,5 TL). 

24- 5510 sayılı Kanunun 100. maddesi kapsamında Kurum tarafından istenen bilgi ve 

belgeleri geç veren kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş 

kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında, aylık asgari ücretin iki katı 

tutarında (1.593 TL). 

25- 5510 sayılı Kanunun 4/a kapsamındaki sigortalılığı sona erenlere ilişkin bildirim ile 506 

sayılı Kanunun geçici 20. maddesinde yer alan sandıklara, sandık iştirakçiliğinin başlama 

veya sona ermesine ilişkin bildirimi, süresi içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule 

uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda 

göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında, her bir 

sigortalı veya sandık iştirakçisi için aylık asgari ücret tutarında, (796,5 TL). 

26- 5510 sayılı Kanunun 100. maddesinin altıncı fıkrasına göre genel sağlık sigortalılarının 

bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait bilgi girişlerini süresinde yapmayanlar ile bakmakla 

yükümlü olunan kişi olmayanlara ait bilgi girişi yapanlara asgari ücretin yarısı tutarında idari 

para cezası uygulanır (398,25 TL). 
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SONUÇ 

 

Türkiye’de kayıtdışı istihdam ekonomimizin en önemli sorunlarının başında gelmektedir. Bu 

sorunun çözümü için ise günden güne gelişen bir irade ortaya çıkmaktadır. Özellikle Avrupa 

Birliği üyesi olmak isteyen ülkemizin kayıtdışı istihdam sorununa kalıcı çözümler üretmesi 

gerekmektedir. Ancak bu uzun süreli ve kararlı bir mücadeleyi gerektirmektedir.  

 

 
KOBİ Destek Hizmetleri 

Bu mücadelenin verilmesinde sosyal taraflara önemli görevler düşmektedir. Kayıtdışı 

istihdam sorununun çözümü için gösterilecek olan mücadelede; sadece Sosyal Güvenlik 

Kurumu’nun çabaları ile alacağı tedbir ve yapacağı denetimlerin yanında, devletin tüm 

kurumları, işveren kuruluşları ve işçi kuruluşları arasındaki işbirliğini ve bu konuda gerekli 

hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.  

 
Proje Yaygınlaştırma faaliyeleri kapsamında afişleme çalışmaları 
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Devletin kayıtdışılığı çözücü önlemleri alması ve kayıtdışı istihdamın üzerine kararlı bir 

şekilde gitmesi, işverenlerin kayıtdışı istihdam konusunda duyarlı olmaları ve kısa vadeli 

çıkarlar peşinde olmak yerine uzun vadeli düşünerek kayıtdışı istihdam eğiliminden 

vazgeçmesi, işçilerin de kayıtdışı çalışmayı kabul etmemesi ve kayıtlı olmayı işvereninden 

talep etmesi ve kendi haklarını etkin bir şekilde aramaları ulaşılabilecek ideal durum olarak 

ifade edilebilir.  
 

Kayıtdışı istihdam çok boyutlu bir sorundur. Dolayısı ile onu önlemek için alınacak 

önlemlerin de çok boyutlu olması gerekmektedir. Kayıtdışı istihdam sorununu çözebilmek 

için sosyal, kültürel ve ekonomik adımlar atmak gerekmektedir. Sorunun çözümü için ayrıca 

kayıtlı istihdamın özendirilmesi de oldukça önemlidir. Zira cezalar ne kadar artırılırsa 

artırılsın, insanlarda kayıtlı istihdama yönelik gerekli eğilim oluşmadıkça kayıtdışı istihdam 

sorunu devam edecektir.  

 
Kişisel İş Meslek Danışmanlığı Faaliyetleri 

Kayıtdışı istihdamın zararlarını anlatan ve kayıtlı istihdamın neden gerekli olduğunu anlatan 

gerekli bilinçlendirme çalışmalarının yapılması da bu sorunun çözümü için oldukça önem 

taşımaktadır. Kayıtdışı istihdamın zararlarını anlatan reklamlar, televizyon programları, 

kampanyalar, projeler, broşürler ve kitapların sayısının artması da kayıtlı istihdamı olumlu 

yönde etkileyecektir.  

   
İşyeri Ziyaretleri 
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Kayıtdışılıkla mücadelede atılması gereken ilk adım kayıtdışılığı ortaya çıkaran nedenlerin 

tespit edilmesidir. Sorunun kaynağı doğru olarak ifade edildikten sonra alınacak önlemler 

tartışılmalıdır. Kayıtdışılık bir sonuçtur, bunu ortaya çıkaran nedenlerin üzerine gidilmeden 

sonuç alınamayacağı unutulmamalıdır.  

    

   

   
İşyeri Ziyaretleri 

Bununla birlikte kayıtdışı istihdamla mücadelede %100 başarı sağlamak mümkün 

olamayabilir. Zaten dünyadaki hiçbir ülke %100 başarı elde edememiştir. Kayıtdışı istihdamla 

mücadele uzun soluklu bir çabayı gerektirmektedir ve önemli olan belli bir zaman diliminde 

kayıtdışı istihdamı bulunduğu noktadan daha aşağıya çekebilmektir. Türkiye’de yaklaşık 

olarak %45 olarak gerçekleşen kayıtdışı istihdamı yavaş yavaş ve kararlı bir şekilde aşağıya 

çekmek gerekmektedir.  
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Kayıtdışı istihdamla mücadele aynı zamanda kayıtlı çalışmanın artırılması ile ilgili çabalar 

anlamına gelmektedir. Kayıtdışı istihdamla mücadele sözcüğü negatif bir anlam ifade etmekte 

ve toplumdaki bir soruna karşı gösterilen bir çabayı ifade etmektedir. Bu ifade yerine kayıtlı 

istihdamı teşvik ve kolaylaştırma çabaları daha olumlu anlam yüklenilecek bir çabadır. 

Olumsuz durumla mücadele yerine olumlu durumu geliştirme ve bu konuda çaba sarf etmek 

daha motive edici bir yöntem olarak ifade edilebilir.  

 

 
Kişisel İş Meslek Danışmanlığı Faaliyetleri 

Kayıtdışı istidam sadece ülkemizin sorunu değildir. Bu sorun aynı zamanda tüm dünyanın bir 

sorunudur. Dolayısı ile belki de daha önceden pek de üzerinde durulmayan kayıtdışı 

istihdamın önlenmesi ve kayıtlı istihdamın teşviki ile ilgili olarak uluslar arası bir mücadele 

ve kararlılık göstermek gerekmektedir. Nasıl terör sorununun çözümü için uluslararası 

düzeyde çabalar gösteriliyor ve bu konuda irade ortaya konuluyorsa kayıtdışı istihdam 

konusunda da ülkeler farklı tecrübelerini ve deneyimlerini diğer ülkelere aktararak bu konuda 

uluslararası bir bilinç oluşturmaları gerekmektedir.  
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YENİLİKÇİ YÖNTEMLERLE KAYILI İSTİHDAMIN ARTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA 
DÜZENLENEN ÇALIŞTAYLARIMIZA ve PROJE FAALİYETLERİMİZE KATILARAK 

GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ İLE KATKIDA BULUNANLAR 
Enver SALİHOĞLU Gümüşhane Valisi 
Hasan ERKAL Gümüşhane Vali Yardımcısı 
Armağan ÖNAL Gümüşhane Vali Yardımcısı 
Mustafa CANLI Gümüşhane Belediye Başkanı 
M. Bilal ÖZDENER Gümüşhane Belediye Başkan Yardımcısı 
İsmail AKÇAY Ticaret ve Sanayi Odası  

Yönetim Kurulu Başkanı 
Turan TUĞLU Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı 

Kuşakkaya Gazetesi 
Yusuf KULLUKÇU Sanatkarlar Odası Başkanı 
İsmail YALÇIN İl Özel İdare Genel Sekreteri 
Aytaç ÜZÜLMEZ SGK İl Müdürü 
Dilek Şehnaz AŞICI İş-Kur İl Müdürü 
Alpay EKİCİ Defterdar Yardımcısı 
Altan EKMEN İl Milli Eğitim Şube Müdürü 
Coşkun OKUR Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü 
Hasan TAŞ Halk Eğitim Merkezi Müdürü 
Hasan IRKIN Tarım İl Müdürü 
Yusuf KILIÇ Uzmanlar Özel Eğitim Merkezi 
Recep ERGİN İl Özel İdare Müdürlüğü 
Süleyman KÖPRÜLÜ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkan Yardımcısı 

Gümüşbağ Ltd. Şti. 
Azmi ARITAN Odamız Yönetim Kurulu Üyesi 

Arıtan İnşaat Ltd. Şti. 
Elbeyi GERGİN Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi  

Gerginler Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. 
Mustafa  AKBULUT Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi 

Ak-Nur Gıda Ltd. Şti. 
A.Murat AKÇAY Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi 

GÜSİAD Şube Başkanı 
Kamuran GÜNDÜZ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi 

Gümüş Tavukçuluk Ltd. Şti. 
Şevki FERAH Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi 

Tadlan Pide Salonu 
Ali ŞİŞMAN Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi 

Gümüş Hazır Beton Ltd. Şti. 
Münir DORUK Ticaret ve Sanayi Odası Disiplin Kurulu Üyesi 

Doruk Elektrik 
Halit OKUR Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komitesi Üyesi 

Oto Okur Yedek Parça 
Mehmet AKÇAY Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komitesi Üyesi 

Akçay İnternet 
Ömer ERGİN Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komitesi Üyesi 

Siler Tem. San. Tic. Ltd. Şti. 
Şemsettin KELEŞ Tarım Orman Balıkçılık Meslek Komitesi Üyesi 

Alabalık Üretimi 
Mustafa ERGÜN Tarım Orman Balıkçılık Meslek Komitesi Üyesi   

Karadağ İnşaat Ltd. Şti. 
Nadir Özer KAYA İmalatçılar Meslek Komitesi Başkanı   

Nadir Özer Bitki ve Meyve Çayları Ltd Şti 
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Cafer HİRİK Kelkit Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Sinan ARTUN Gümüşhane S.M.M.M Odası Başkanı 
Rıfat ÇİLENK Gümüşhane Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatif Başkanı 
Temel AĞAÇ Gümüşhane Ziraat Odası Başkanı 
Şerafettin ALEMDAR Gümüşhane Bakkallar Odası Başkanı 
Mahin ŞAHİN Şiran Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı 
Turan ERDEM Şiran Ziraat Odası Başkanı 
F.Uğur ATALAY Şiran Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı 
Gürbüz DEMİR Gümüşhane Otelciler,Lokantacılar ve Kahvehaneciler Odası Başkanı 
Feridun SANCAR Köse Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı 
Abdulkadir KARABULUT Tarım İl Müdür Yardımcısı 
Ali Ülkü DOĞAN Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Temsilcisi 
Onur ÇAK Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Temsilcisi 
Erdoğan GÖK Türk-İş Temsilcisi 
Şevki AŞKIN Kamu-Sen Temsilcisi 
Mehmet Selim ULUTAŞ Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü Şube Müdürü 
Selahattin KOCAMAN İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Birim Müdürü 
Murat OZULU Ticaret Lisesi Muhasebe ve Finans Öğretmeni 
Sebahattin ŞEKER Gümüşhane Belediyesi Zabıta Müdürü 
Yaşar KÖSE Köse İç Giyim 
Aysun DALGIÇ Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı 
Akın ÜSTÜN Gümüşhane Genç Girişimciler Kurulu Başkanı 
Mustafa DALTABAN Genç Girişimciler Kurulu Üyesi 
Gazi KAANOĞLU Gümüşhane İli Arı Yetiştiricileri Birliği Yön. Kur. Üyesi 
Kadir KARAKOÇ Gümüşhane Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı 
Ekrem Sebat TURAN Muhtarlar Derneği Başkanı 
Fazlı ATAK Koza Altın İşletmeleri AŞ İşletme Müdür Yardımcısı 
Malik DEVRAN Koza Altın İşletmeleri AŞ İnsan Kaynakları Sorumlusu 
Şahinde TURHAN Ekin Gazetesi 
Alişan ERGİN Demokrat Gümüşhane Gazete ve Matbaası 
Recep ERGİN İl Özel İdaresi Basın Danışmanı 
Mustafa KARSON Arazlar Ltd. Şti. 
Muammer TAŞ Taşmar Ltd. Şti. Yöre Pestil 
Mehmet GENÇ Gençler Ticaret Oto Yedek Parça 
Raif Turgay AKGÜL Mavi Restaurant 
Osman ŞEKER S.S Fatih Dolmuş Mot. Taş. Koop. 
Candan AYTEKİN Canay Gıda Ürünleri 
Sebat KELEŞ Altınbağ Pestil 
Talip DURAKOĞLU Durakoğlu Mühendislik 
Bayram DURMUŞ Bayram Ticaret 
Cahit ERDOĞAN Bulamadım Çarşısı 
Hasan OCAKLI S.S Çamlıköy  Kalkınma Kooperatifi 
Temel Yaşar NEBİOĞLU Dörtkonak Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 
Osman Zeki ÇAM Benlitaş İnşaat Ltd. Şti. 
Şerafettin EMİN Eminler Mermer Ltd. Şti. 
Abuzer YAPAR Kuşakkaya Gazetesi 
Osman YETİM  Gümüşkoza Gazetesi 
Temel TUNÇ Gümüşkent Gazetesi 
Hayati YALÇIN Doğan Haber Ajansı 
Seyit ÜNAL Zaman Gazetesi 
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