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YÖNETİCİ ÖZETİ

Bu raporda, hemen hemen bütün ülkelerin sorunu olduğu gibi Türkiye’nin de üzerinde durması gereken sorunlardan 
biri olan kayıt dışı istihdam faaliyetleri ele alınmaktadır. Kayıt dışı faaliyetlerin nedenleri, ekonomik, siyasi ve sosyo-
kültürel açıdan nasıl etkilendiği ve bu bakış açısı ile coğrafi, ekonomik ve sosyal açıdan Türkiye’de önemli bir yeri olan 
Gaziantep ilinin sorunlarını tespit ederek bunları önlemek için alınması gereken tedbirler üzerinde durulmaktadır. 
Raporda öncelikle Türkiye’de kayıt dışı istihdam faaliyetlerinin nedenleri, etkileri ve çözüm önerileri ele alınmaktadır. 
Daha sonra Gaziantep ili açısından kayıt dışı istihdam incelenmektedir. Bunu ele alırken öncelikle Gaziantep ilinin 
genel yapısı hakkında bilgi verilecektir. Son yıllarda Gaziantep ili sanayi alanında büyük bir gelişme göstermektedir.   
Gaziantep ilinin iş olanakları yaratması, iş arayan kişilerin buraya göç etmesine neden olmaktadır.  Hızlı kentleşme 
yaşayan Gaziantep ilinin göç potansiyelini kaldırabilmesi için daha fazla iş olanağı yaratması ve böylece göç ile gelenlere 
kayıtlı istihdam olanakları sağlaması gerekmektedir.  Ancak Gaziantep ilinin aldığı göç yoğunluğu nedeniyle  yeterince 
istihdam olanağı sağlayamamakta ve iş gücü fazlalığından dolayı da  kayıt dışı istihdamın oranı gün geçtikçe artmaktadır. 
Kalkınmanın en önemli göstergelerden biri olan istihdam politikalarını üretmek için öncelikle devlete önemli görevler 
düşmektedir. Devlet, kayıt dışı faaliyetleri önlemek için sorunun ana nedenlerini tespit etmelidir ve bu sorunlara 
göre etkin politikalar üretilmelidir.  Ayrıca bu politikaların etkin bir şekilde yürütülmesi için etkin bir mekanizma 
kurulmalıdır. Eğer politikalar etkin olarak yürütülürse kayıt dışı istihdam izlenebilir ve bu şekilde önlenebilir. Kayıtlı 
istihdam faaliyetlerini özendirmek için devlet, özel sektör, sivil toplum örgütleri birlikte el ele vermeli, vatandaşları 
bilinçlendirmek için faaliyetler yürütülmelidir. Kayıt dışı istihdam faaliyetlerini kayıt altına almak için devletin öncelikle 
bütün iş yerlerini kontrol altına alabilecek etkin bir mekanizma kurması gerekmektedir. Bu durumda işverenlerin, kayıt 
dışı işçi çalıştırmaları yapılan denetimlerle önlemiş olacaktır. Devletin bölgesel kalkınma planları ile geri kalmış illere 
ya da bölgelere yatırım yapması gerekmektedir. Çarpık kentleşmeyi önlemek için göç alan illerin yükünü hafifletmek 
için göç veren illerle o bölgenin özelliklerine göre yeni istihdam olanakları yaratması gerekmektedir. Bu şekilde göç ile 
oluşan ekonomik, sosyal ve kültürel yönden bozulmayı önlemiş olacaktır. 





ÖNSÖZ

Günümüzde ülkelerin en çok ilgilendiği ve neredeyse ülkelerin çoğunun  hala başarılı olamadığı en önemli 
meselelerinden biri kayıt dışı ekonomik faaliyetlerdir. Kayıt dışılığın nedenleri ve etkilerinin saptanması ve uygun 
politika bileşenleri ile kayıtlı faaliyetin hakim kılınması arzulanmaktadır. 
Türkiye’de yapılan araştırmalar, kayıt dışı istihdamın olumsuz etkilerinin hiç de azımsanmayacak boyutlarda olduğunu 
göstermektedir. Ekonomik ve sosyal yapı üzerindeki olumsuz etkileri göz önünde bulundurulduğunda, kayıt dışı 
istihdamın, kayıt altına alınması Türkiye ve Gaziantep  için hayati öneme sahip olmaktadır.
Konuyu Gaziantep ölçeğinde incelemeyi amaçlayan bu çalışma için, yorumları ve önerileri ile raporun genel 
değerlendirme aşamasında yardımlarını esirgemeyen Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yusuf 
BAYRAKTUTAN’a, proje sürecindeki destekleri dolayısıyla Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yusuf AKAN’a, 
proje sahibi Gaziantep Ticaret Odası yönetim kuruluna ve başta Figen ÖĞÜT ÇELİKTÜRK, Filiz HÖSÜKOĞLU, Selcan 
ASLAN ve Şenay ÇOPUR olmak üzere ticaret odası çalışanlarına, veri derleme sürecinde işbirliği içinde olduğumuz  
Gaziantep SGK Müdürü Ahmet YETİM’e  ve İŞ-KUR, TÜİK Bölge Müdürlüğü’ne teşekkürlerimizi sunarız.
Çalışmanın ülkemiz ve Gaziantep adına faydalı olması dileğiyle…
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GİRİŞ 

Son yıllarda bölgesel gelişme ve ekonomik coğrafyaya ilişkin olarak dünya ekonomisinde meydana gelen önemli 
gelişmeler, ekonomide artan yerelleşme eğilimleri ile birlikte kentsel ekonomiler olgusunu şekillendirmektedir. 21. 
yüzyılda iletişim, ulaşım ve teknolojide yaşanan gelişmeler, yerleşim teorisinin hammadde ve pazara yakınlık gibi 
geleneksel değişkenlerinin önemini azaltırken, dünyanın herhangi bir yöresinde üretilen bir ürünün, herhangi bir 
bölgesinde pazarlanma ve satılabilmesi mümkün duruma getirmiştir. Bu gelişmeler, ekonominin temel aktörleri 
sayılan sektörleri de etkilemiştir. Buna göre gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde teknolojik yenilikler, emek yoğun 
yatırımlar yerine sermaye yoğun yatırımların ağırlık kazanması ve esnekliğe dayalı yönetim biçimlerindeki gelişmelere 
rağmen, ekonomik kalkınmaya bağlı olarak istihdam alanının genişletilmesi amaçlanmaktadır.

Türkiye’de son 10 yıllık dönemde yaşanan ekonomik, sosyal ve politik dönüşümün ulusal işgücü piyasalarını, 
istihdam yapısını ve sektörel dağılımları da etkilemesi kaçınılmaz bir sonuçtur. Başka bir ifadeyle, Türkiye’nin, artan 
biçimde dünya ekonomisi ile bütünleşmesi, üretime yönelik kaynaklarından en üst düzeyde yararlanabilme yollarını 
aramasını zorunlu hale getirmiştir.

Gelişmekte olan ülkeleri ekonomik, politik ve sosyo-kültürel olarak ortak karakterize eden  bir çok özellik vardır. 
Ortak özelliklerden birisi ise hiç şüphesiz kayıt dışı istihdamın bu ülkelerde hem yüksek boyutlarda olması hem de 
artış trendine sahip olmasıdır. Bu yüzden kayıt dışı istihdam ekonomik kalkınma açısından önem taşımaktadır.
Bu raporun amacı, Gaziantep’in kayıt dışı istihdam piyasasının durumunu değerlendirmektir. Gaziantep ekonomisinde 
kayıtlı istihdamın öneminin ortaya konulması ve bu kayıtlı istihdamın amaçlanan katkıyı sağlaması önem taşımaktadır. 
Kayıt dışı istihdamın ekonomik etkileri raporu olarak bu çalışma, Gaziantep ili için yapılması düşünülen kayıtlı istihdam 
planına yönelik bir ön değerlendirme çalışmasıdır. Hemen belirtmekte yarar var ki, raporda tespit edilen bulgular ve 
öneriler, Gaziantep ili için yol gösterici bir nitelik arz etmektedir. 
Raporda, Gaziantep ilinde, gelecekteki tarımsal ve sınai üretim deseninin yeni alternatiflerinin saptanmasını, 
kullanılmayan potansiyellerinin ortaya çıkarmasını ve bunların ışığında yapılacak değerlendirmelerle uygun yatırım 
konularına ışık tutulması amaçlamaktadır. 

Aynı zamanda bu çalışma ile sosyal, coğrafi, tarihi ve ekonomik yönden önemli bir konumda bulunan Gaziantep 
için, kayıt dışı istihdamın mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerilerinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Hızlı 
bir kentleşme sürecinin yaşandığı ve buna paralel bir şekilde daha fazla sayıda sanayi kuruluşları ile  adından söz 
ettiren Gaziantep’in daha rekabetçi bir yapıya kavuşturulması, il içindeki kır-kent dengesizliklerinin giderilmesi,  
karşılaştırmalı üstünlüklerini değerlendiren faaliyetlere yönelmesi ve bu çerçevedeki sorunlara yönelik çözüm 
önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
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1. KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN TANIMI VE UNSURLARI
Günümüzde hemen hemen her ülkede sosyal ve ekonomik yapının en temel sorunlarından birisini istihdam 
oluşturmaktadır. Ülkelerin kalkınmışlık düzeyleri ile istihdam olanakları arasında karşılıklı ve yakın ilişki bulunmaktadır. 
Bu nedenle kayıt dışı istihdam kavramı gündem oluşturmaya başladığından bu yana ekonomik kalkınma ve istihdam 
politikaları literatürde büyük önem kazanmıştır. Bu konuda sürekli araştırmalar yapılmaktadır. Çünkü  kayıt dışı 
istihdam sorunu bütün ülkelerin karşılaştığı bir sorun haline gelmeye başlamış durumdadır. Kayıt dışı istihdama yol 
açan faktörler, ülkelerin ekonomik ve sosyal sistemlerinin özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Bu durum 
kayıt dışı istihdama yol açan sebeplerin karmaşık ve çok boyutlu olmasına yol açarken, kayıt dışı istihdamın kayıt 
altına alınmasını da o ölçüde güçleştirmektedir (Murat, 2002:45-46).

Kayıt dışı istihdam kavramı ilk defa 1970 yılında ILO’nun düzenlendiği Dünya İstihdam Programı kapsamındaki Kenya 
Raporunda “kayıt dışı sektör” olarak kullanılmıştır. Raporda kayıtlı sektör tarafından karşılanamayan açık işsizliğin 
kayıt dışı sektör tarafından emildiği ve kırsal alandan şehirlere göçün beklenen miktarda açık işsizliğe yol açmadığı 
saptaması yapılmıştır (Candan, 2007: 14).

Genel anlamda kayıt dışı istihdam, istihdam faaliyetlerinin tümünün resmi belgelere dayandırılmaması ve böylece 
resmi kayıtlara girmemesi, bunun sonucunda vergisel ve zorunlu sosyal yükümlülükler de dahil olmak üzere tüm 
yükümlülüklerin, mali ve sosyal güvenlik kurumlarının denetim alanı dışına bırakılması olarak tanımlanabilmektedir 
(Güloğlu, 2005: 3). 

Kayıt dışı istihdamın değişik biçimleri bulunmaktadır. Bunlar genel olarak sigortalı çalıştırıldığı halde sosyal güvenlik 
kuruluşlarına bildirilmeyenler, sigortalı çalıştırıldığı halde sosyal güvenlik kuruluşlarına eksik veya geç bildirilenler, 
aldıkları ücretten daha az bildirilenler, emekli olup da çalışanlar, yabancı ve çocuk işçilerdir. Kendi adına ve bağımsız 
ya da bir işverene hizmet akdiyle bağlı çalışanların çalışmalarının veya elde ettikleri ücret ve kazançların, ilgili kamu 
kurum ve kuruluşlarına hiç bildirilmemesi ya da gün sayısı veya ücret tutarı olarak eksik bildirilmesini ifade etmektedir 
(Yereli ve Karadeniz, 2004: 180). 

Başka bir ifadeyle, ekonomik faaliyetlerin fiilen gerçekleşmiş olmasına rağmen, faaliyetlerle ilgili kayıtların 
tutulmaması olarak nitelendirilen kayıt dışı istihdam, kamu idarelerinin denetimi dışında kalan her türlü ekonomik 
işlem ve faaliyet süreci olarak tanımlanabilmektedir (Altuğ, 1999: 3).

Kayıt dışı istihdamın sorun olarak algılanması olarak görülmesi sonucunda kayıt dışı istihdamın nedenleri, sonuçları ve 
işleyişi önem kazanmıştır. Bu nedenle, kayıt dışı istihdamın kayıt altına alınması hem gelişmekte olan ülkeler hem de 
gelişmiş ülkeler için vazgeçilmez bir faktör olmuştur. Tablo1.1’de İstihdam faaliyetlerinin bileşenleri gösterilmektedir: 

Tablo 1.1: Kayıt Dışı İstihdamın Bileşenleri

 

  İstihdam faaliyetleri 

  Kayıtlı istihdam 

Kamu sektörü Özel sektörü 

    Kayıt Dışı İstihdam 

Beyan Dışı 
İstihdam 
 Yasa Dışı 

İstihdam 
 

     
Enformel  
İstihdam 
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Tablo 1.1’e göre istihdam faaliyetleri, kayıtlı istihdam ve kayıt dışı istihdam olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kayıtlı 
istihdam kamu sektörü ve özel sektör; kayıt dışı istihdam da,  beyan dışı istihdam, yasa dışı istihdam ve enformel 
istihdam olarak ayrılmaktadır.  Kayıt dışı istihdamı oluşturan grupların büyük bir çoğunluğu emek piyasasının en 
savunmasız kesiminden oluşmaktadır. Çocuk işçiler, yasa dışı göçmenler, mevsimsel işçiler, işsizler ve sokak satıcıları 
işgücü piyasasının en kırılgan gruplarıdır.

2. TÜRKİYE’DE KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN BOYUTU 
Türkiye’de kentsel ve bölgesel işgücü piyasaları arasında ücretli çalışan, işgücüne katılım ve işsizlik gibi değişkenler 
açısından önemli farklılıklar bulunmaktadır. Her şeyden önce kentler ve bölgeler arasındaki gelişmişlik farklılıkları, 
ücretli çalışan grupların oransal dağılımını da farklılaştırmaktadır (Karagöl ve Akgeyik, 2010: 18).

Ekonomik büyüme kavramı, ülkelerin kalkınma performanslarında başlıca gösterge olarak kabul edilmektedir. 
Ekonomik büyüme olgusu istihdam olgusu ile birlikte ele alınması halinde, istihdamın da ancak ekonomik büyüme 
ile arttırılabileceği düşüncesini yaygın olarak dile getirilmektedir. Ancak böyle bir bakış açısı ekonomik büyümenin 
niteliği ile niceliği arasındaki ayrımı yok saymaktadır. Büyümenin niceliksel olarak sürekli biçimde artış göstermesinin 
işsizlik sorununa bir çözüm sunamadığı, birçok ülkede olduğu gibi bugün Türkiye’nin de içinde bulunduğu durum göz 
önüne alındığında açıkça anlaşılmaktadır (Kılıçbay, 1994: 268).

Tablo:2.1. Türkiye’nin  İşgücü  Piyasasının Genel Görünümü (15+Yaş Bin Kişi)

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Çalışma Çağındaki Nüfus 48 359 49 174 49 994 50 772 51 686 53,051

İşgücü 22 455 22 751 23 114 23 805 24 748 25,505

İstihdam 20 067 20 423 20 738 21 194 21 277 22,461

Tarım Dışı İstihdam 14 913 15 516 15 871 16 178 16 023 16 911

Ücretsiz Aile İşçisi Hariç İstihdam 17 225 17 745   18 110 18 510 18 407 19 511
Tarım 5 154 4 907 4 867 5 016 5 254 5 683
Sanayi 4 178 4 269 4 314 4 441 4 130 4 496

Hizmetler 10 735 11 247 11 557 11 737 11 893 10 986
İnşaat 1 107 1 196 1 231 1 241 1 249 1 431
İşgücüne Katılım Oranı (Yüzde) 46,4 46,3 46,2 46,9 47,9 48,1
İşsiz 2 388 2 328 2 376 2 611 3 471 3,044
İstihdam Oranı (Yüzde) 41,5 41,5 41,5 41,7 41,2 42.3
İşsizlik Oranı (Yüzde) 10,6 10,2 10,3 11,0 14,0 11.9
Tarım Dışı İşsizlik Oranı (Yüzde) 13,5 12,7 12,6 13,6 17,4 14,7
Genç Nüfusta İşsizlik Oranı(Yüzde) 19,9 19,1 20,0 20,5 25,3 21,7

Eksik İstihdam 702 776 689 779 801* 752*
Kaynak: (www.tuik.gov.tr, 12.02.2011) 

Türkiye’de istihdamın çok önemli bir niteliğini kayıt dışı istihdamın büyüklüğü oluşturmaktadır. Toplam işgücü içinde 
tarım sektöründe kayıt dışı istihdam oranının yüksekliği ve bu sektörde esas itibariyle üretimin ücretsiz aile işçisi 
tarafından sürdürülmesi ve çalışma ilişkilerinin hiçbir iş ve sosyal güvenlik yasasına tabi olmaması kayıt dışı istihdamın 
profili belirleyen önemli unsurlardır. Tablo 2.1 Türkiye iş gücü piyasasının genel görünümünü göstermektedir:
1990  yıllara kadarki dönemde Türkiye’deki toplam istihdamın önemli bir bölümü tarım sektöründen sağlanmaktaydı 
ancak küreselleşmenin etkisiyle birlikte, tarımın toplam istihdam içindeki payı gittikçe gerilemektedir. Bunun nedeni 
tarımsal istihdamda, gizli işsizlik yaşanmış olması ve buna bağlı olarak işgücü verimliliğinin düşük olmasıdır.  2010 
yılında ise tarım sektörü istihdamında bir artış görülmektedir. Hizmetler sektörünü incelediğimizde de daha önceki 
yıllara göre azalma görülmektedir. Özellikle hizmetler sektöründeki istihdam oranında meydana gelen bu azalışta 
mali kurumların etkili olduğu anlaşılmaktadır. İşverenler, işçiler veya kendi hesabına çalışanlar özellikle vergi, sigorta 
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primi vb. mali yükümlülüklerinden kaçınmak, bürokratik işlemlerden kurtulmak amacıyla kayıt dışı faaliyetlerde 
bulunmakta ve elde ettikleri geliri kayıt dışında bırakmaktadırlar. İşte bu konumda devreye birincil etken olarak 
giren kayıt dışı istihdam; kendi adına ya da bağımlı çalışmaların ve/veya elde ettikleri ücret ve kazançların ilgili kamu 
kurum ve kuruluşlarına hiç bildirmemesini ifade etmektedir. Türkiye’de istihdam performansının genel anlamda 
düşük olduğu kabul edilmektedir. Türkiye’de yaşanan ekonomik istikrarsızlıkların ve buna bağlı olarak meydana 
gelen ekonomik krizlerin ekonomik büyüme hızını düşürmesi, işgücü piyasasını da düşüreceğinden işsizlik oranında 
da sürekli bir artışa yol açtığını söylemek de mümkündür. Kayıt dışı istihdam, kamu açıklarının ve borçlarının 
artmasına, enflasyonun beslenmesine, üretim, ihracat ve yatırımın düşmesine, beyin göçüne, işsizliğin artışına, 
rekabet gücünün azalmasına, kurumsallaşama kültürü tam yerleşememiş olması, sendikal sistemden uzaklaşmaya, 
verimsiz ve kalitesiz üretime, sosyal güvenlik kapsamının daralmasına ve iş sağlığı koşullarının kötüleşmesine neden 
olabilmektedir. Kayıt dışı ekonominin varlığının Türkiye ekonomisi ve işgücü piyasası üzerinde önemli etkilerinin 
olmasının yanı sıra; öncelikle ekonomik istatistiklerin sağlıksız olmasına sebep olmakta ve bu verilere dayanılarak 
uygulanan politika ve tedbirlerden istenilen sonuçların alınamaması riskine yol açmaktadır.

Kayıtlı ekonomide faaliyette bulunmanın kayıt dışı ekonomide faaliyette bulunmaya göre alternatif maliyeti arttığı 
için, bireyler kayıt dışı ekonomide faaliyette bulunmayı tercih ederler. İşverenler maliyetlerini en aza indirmek 
için ya sermaye yoğun üretime geçmekte ya da düşük ücretlerin geçerli olduğu kayıt dışı ekonomik faaliyetlere 
yönelmektedirler. Sermaye yoğun üretime geçmenin maliyeti çok yüksek olduğu için işverenler genellikle düşük 
ücretlerin geçerli olduğu kayıt dışı ekonomik faaliyetlere yönelirler. Ayrıca, nüfusun hızlı bir şekilde artmasına karşın 
yatırımların aynı hızla arttırılamaması işsizliğin her geçen gün artmasına neden olmakta, dolayısıyla birçok kişi işsiz 
kalmamak için kayıt dışında çalışmak zorunda kalmaktadırlar (Sarılı, 2002: 40).

Kayıt dışı istihdamın boyutlarını ölçmek için çeşitli araştırma yöntemlerinden faydalanılmaktadır. Bunlar; istihdam 
verileri ile sosyal güvenlik kurumlarının kayıtları arasındaki ilişkilerden hareket edilerek yapılan çalışmalar, anket 
çalışmaları, GSMH verilerinden hareket edilerek yapılan çalışmalar, ücretli ve maaşlılardan yapılan vergi kesintileri 
ve para fiskal gelirler içerisindeki sosyal güvenlik ödemeleri gibi istihdamla ilgili büyüklüklerin karşılaştırılmasına 
dayanan çalışmalardır. Ancak, yapılan çalışmaların hiçbirisi kayıt dışı istihdamın boyutları hakkında tam anlamıyla 
bilgi verememektedir. Bu çalışmalar belki de kayıt dışı istihdamın alt sınırını verebilir. Türkiye’de kayıt dışı istihdamın 
boyutlarının belirlenmesinde birçok güçlük bulunmaktadır. Çalışma hayatına ilişkin verilerin yeterli olmaması ve bu 
mevcut verilerin güvenirliliğinin düşük olması bunun başlıca nedenleridir. Bu nedenle çeşitli verilerden hareketle 
tahmini sonuçlar ortaya konulmaya çalışılmaktadır.

2.1. Türkiye’de Kayıt Dışı İstihdamın Nedenleri

Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı istihdamla mücadele Türkiye’nin en önemli sorunları arasında yer almaktadır. Türkiye, 
kayıt dışı istihdamla mücadele de sadece bir kurumun alacağı tedbir ve yapacağı denetimlerle değil, aynı zamanda 
devletin tüm kurumları arasında işbirliği ve bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesi ile gerçekleştirilebilmektedir. 
Türkiye’de istihdamın en önemli boyutunu, kayıt dışı istihdamın büyüklüğü oluştur maktadır. Toplam işgücü içinde 
tarım sektörünün oranının yüksekliği ve bu sektörde esas itibariyle üretimin ücretsiz aile işçisi tarafından sürdürülmesi 
ve çalışma ilişkile rinin hiçbir iş ve sosyal güvenlik yasasına tabi olmaması, Türkiye’de kayıt dışı istihdamın boyutunu 
arttıran en önemli unsurlarından biri olarak kabul edilmektedir. Kayıt dışı istihdamın 1980’li yıllardan sonra artmaya 
başladığı ve bu artışın en önemli nedenin ise  kırsal kesimlerden büyük kentlere yaşanan göçlerin artmasından 
kaynaklandığı tahmin edilmektedir. Bununla birlikte 1980’li yıllarda artma eğilimine giren göç olgusu, büyük 
şehirlerde işgücünün yaklaşık yarısının kayıt dışı çalışma olarak kabul edilen kayıt dışı istihdam biçimlerine yöneltmiş 
ve buna bağlı olarak genellikle  seyyar satıcılığın ya da işportacılığın yaygınlaşan bir meslek alanı haline dönüşmesine 
yol açmıştır.

Günümüz dünyasında kayıt dışı istihdamın mali, ekonomik, politik, sosyal, psikolojik ve hukuki birçok sebebi 
bulunmaktadır. Bu çerçevede, ülkenin ekonomik sisteminin ve yapısal özelliklerinin kayıt dışı istihdamı oluşturmada 
rol oynadığı görülmektedir. Bir ülkede ekonomik sebeplerle birlikte hızlı nüfus artışının, köyden kente göç ile birlikte 
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oluşan işsizlik ve çarpık kentleşmenin işgücü piyasasında olumsuzluklara yol açarken, kayıt dışı istihdamın oluşumuna 
temel teşkil ettiği görülmektedir.

2.2. Türkiye’de Kayıt Dışı İstihdamın Etkileri 

Globalleşme süreci ile birlikte Türkiye’de hızlı bir kentleşme süreci yaşanmaktadır. Tarım sektöründe meydana 
gelen istihdam açığı, eğitim düzeyi düşük, niteliksiz ve mesleksiz iş gücünün, daha iyi iş ve yaşam ümidiyle büyük 
şehirlere göç etmelerine neden olmaktadır. Kayıt dışı istihdamın ülke ekonomisine olan etkileri konusunda çok farklı 
yaklaşımlar bulunmaktadır. Kayıt  dışı istihdam, farklı ekonomilerde farklı boyutlarda ortaya çıkmış bir olgu olsa 
da, genelde olumsuz sonuçlarının olduğu belirtilmiştir. Kayıt dışı istihdamın olumsuz etkileri şöyle açıklanabilir: 
Kayıt dışı istihdamın büyümesi, kayıtlı istihdamın küçülmesi demektir. Kayıtlı istihdamın küçülmesi de devletin vergi 
gelirlerinin azalması anlamına gelmektedir. Kayıt dışı istihdam, istatistiki verilerin sağlıksız olmasına yol açar ve bu 
durumda alınacak ekonomik önlemlerin etkin olmasına engel teşkil etmektedir (Şengül, 1997:25).
Kayıt dışı istihdamın özellikle ülke ekonomisine, örgütlenmeye, rekabete, sosyal güvenlik sistemine, gelir dağılımına 
ve etik değerlere olan olumsuz etkilerini görmek mümkündür. Kayıt dışı istihdam faaliyetlerinin artması, toplumun 
ahlaki değerlerinin bozulmasına ve yasadışı faaliyetlerin yaygınlaşmasına neden olmaktadır. Türkiye’de özellikle 
1980’li yılların ikinci yarısından itibaren görülen kamu kesimi gelir-gider dengesindeki ciddi bozulmalar, 1990’lı 
yıllarda da seyrini devam ettirmiştir. Kamu gelirlerini artıracak sağlam esasların oluşturulamaması, ekonomide 
vergilendirilemeyen alanların akılcı ve etkin vergilendirilememesi, yeni vergi yasalarının çıkartılmasında güçlüklerle 
karşılaşılması ve mevcut vergilerin etkin bir şekilde tahsil edilememesi, kamu açıklarının giderek artış eğilimi içinde 
olması gelir cephesindeki önemli unsurlarıdır.

2.3. Türkiye’de Kayıt Dışı İstihdamın Kayıtlı Hale Getirilebilmesi İçin Alınması  Gereken Önlemler

Ekonomik anlamda istihdamın artırılmasında en temel yol ekonomik kalkınma sürecinin tamamlanmasıdır. Bu 
nedenle, sürdürülebilir ekonomik kalkınma oranını sağlamak için yerli ve yabancı sermayeyi ülkede yatırım yapmaya 
teşvik edecek makroekonomik istikrar politikaların sağlanması gerekmektedir. Üretim ve yatırımların makro 
politikalarla yönlendirilmesi sonucuyla kayıt dışı istihdamın kayıt altına alınması ve kayıtlı istihdam yaratılması 
sağlanmış olacaktır (Metin, 2003:13).

Kayıt dışı ekonominin azaltılması için alınan önlemlerden birincisi, 4369 sayılı kanunla gerçekleştirilen düzenlemelerle 
Gelir Vergisi Kanununda gelir tanımının yeniden yapılmasıdır. Gelire kazanç ve iratlar tabiri ilave edilerek geniş 
bir gelir tarifi yapılmıştır. Böylece vergiye tabi olmayan hiçbir unsur kalmamıştır (Baş ve Akay, 1998:24). Diğer bir 
düzenleme esnaf muaflığı ile ilgili olmuştur. Esnaf muaflığı müessesinin kayıt dışı ekonomiyi doğuran faktörlerin 
engellenmesi ve belge düzeninin yerleştirilmesi amacına yönelik değişiklik, esnaf muaflığından faydalananların 
faaliyetleri ile ilgili olarak satın aldıkları mal ve giderlere ilişkin aldıkları belgeleri saklama ve ibraz zorunluluğu 
getirmesi ve bu zorunluluğu yerine getirmeyenlerin esnaf muaflığından yararlanamayacaklarının belirtilmesidir. Kayıt 
dışı ekonominin kontrol altına alınması, belge düzeninin yerleştirilmesi ve vergilendirmede gerçek kazancın tespitinin 
amaçlanması sebebiyle yapılan değişiklikle götürü usulde ticari kazanç tespiti yöntemi tamamen kaldırılmakla ve 
yerine belirli şartları taşıyan mükelleflerin ticari kazançlarının basit usulde tespit edilmesi yöntemi getirilmektedir. 
Türkiye’deki genel işe alım tahminleri son derece olumlu ve iş arayanların neredeyse her sektörde orta ve uzun 
vadede mükemmel fırsatlarla karşılaşacağını göstermektedir. Kayıt dışı istihdamın kayıtlı sektöre kazandırılması için 
alınması gereken tedbirler şöyle sıralanabilir:

1. Türkiye’de mevcut olan işsizlik sigortasının daha etkin ve kapsamlı bir hale dönüştürülmesi,
2. Günümüzde küreselleşen dünyaya paralel bir şekilde hem işverenin hem de işçinin kayıt dışı çalışmaya 

yönelmesini ve çalıştırılmasını önlemek için uluslar arası normlarda bir iş güvencesinin geliştirilmesi,
3. Türkiye’de kayıt dışı istihdamın azaltılmasında polisiye tedbirler yerine teşvik edici uygulamalara ağırlık verilmesi,
4. İşgücü piyasasına ilişkin sorunların çözümünde makro ekonomik politikaların etkinliğinin arttırılması,
5. İşgücü piyasasındaki gelişmeleri izleyip ona göre politikaların güncelleştirilmesi,
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6. Sürdürülebilir bir ekonomik büyüme trendinin yakalanması,
7. Kamu açıklarının kontrol altına alınması,
8. Vergi indirimlerinin yapılması,
9. Kamu kuruluşları arasında gerekli eşgüdümün sağlanarak işbirliğinin artırılması,
10. Kayıt dışı istihdam yaptığı tespit edilen işverenlerin belirli bir süre kamu ihalelerine alınmaması,
11. Kayıt dışı istihdamın çalışana kaybettirdikleri konusunda çalışanları bilinçlendirme faaliyetlerinin yapılmasıdır.
12. İstihdam artışını sağlayabilmek için öncelikle işgücü maliyetlerinde bir düzenleme yapılmalıdır. Gelir vergisi, 

SSK vb. prim ödemeleri, kıdem tazminatı gibi ödemeler işveren üzerinde büyük baskı oluşturmakta ve girdi 
maliyetlerini arttırmaktadır. OECD ülkeleri içinde istihdam üzerindeki vergilerin en yüksek olduğu ülkelerin 
başında gelen Türkiye’de bu oranlarda yapılabilecek düzenlemeler, net ücretler aşağı çekilmeden yapılması 
gereken çeşitli indirimler istihdama bir ölçüde katkı sağlayabilecektir. Aksi halde işveren mümkün olduğunca 
yeni işçi alımından uzaklaşacak ve var olan işçiler ile maksimum üretimi sağlayabilmek için çeşitli yöntemlere 
başvuracaktır. Kayıt dışı çalışma olgusu her ülkenin kendi koşulları göz önüne alınarak değerlendirilmeli ve çözüm 
yolları da buna göre belirlenip uygulanmalıdır.
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3. DÜNYADA KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELEDE UYGULANAN POLİTİKALAR

Artan rekabet olgusu ve ileri teknoloji kullanımı, nitelikli işgücü istihdamını ve esnek üretimi beraberinde getirmekte; 
çalışma yaşamında ortaya çıkan esnekleşme kayıt dışı sektörün gelişmesinde etkili olmaktadır. Son dönemde ortaya 
çıkan, fason üretim olarak ifade edilen ve yan kuruluşlar tarafından görülen bir takım işler, evlerde istihdam alanı 
sağlamıştır. Devletin koyduğu sosyal haklar konusundaki yasal düzenlemelerden kaçabilmek kayıt dışı istihdamın 
ortaya çıkış nedenlerindendir. Uluslararası rekabetin arttığı günümüzde çalışanlara tanınan sosyal haklar işletmeler 
için maliyetleri arttırıcı uygulamalar olarak görülmektedir. Uluslararası rekabette öne geçebilmenin yollarından biri 
ise emek maliyetlerinin azaltılmasıdır (Toksöz, 1999:56).

Tablo 3.1. Dünya Üretim Düzeyi

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Dünya Üretimi 4,6 5,2 5,3 2,8 -0,6 4,8

Gelişmiş Ekonomiler 2,7 3,0 2,7 0,2 -3,2 2,7

Gelişmekte Olan 
Ülkeler 7,3 8,2 8,7 6,0 2,5 7,1

Kaynak: (www.imf.org, 01.01.2011).
Gelişmiş ülkelerde kayıt dışı ekonomik sektörün büyük boyutlara ulaştığı konusunda genel bir görüş bulunmaktadır. 
Gelişen ülkelerde kayıt dışı sektör erkekleri, kadınları, gençleri ve çocukları istihdam etmektedir. Bununla birlikte 
kayıt dışı sektörlerde istihdam edilenler yaş ve cinsiyete dayalı olarak gelir düzeylerinde, faaliyet türlerinde, verimlilik 
ve istihdam statülerinde büyük farklılıklar göstermektedirler (ILO, 1997: 181).
Tablo 3.2.’de dünyadaki  bazı ülkelerin  15 - 24 yaş arasındaki  yüzdesel olarak işsizlik oranları gösterilmektedir. 
Tabloya göre 2008 krizinden  sonra işsizlik oranlarının arttığı gözlemlenmektedir.  

Tablo 3.2. Ülkelerin İşsizlik Oranları (15 - 24 yaş/ %yüzde)

Ülkeler 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fransa 20,7 18,7 20,2 18,3 19,7 20,2 21,3 18,7 18,1 22,8

Almanya 8,4 8,3 9,8 10,6 12,6 15,2 13,6 11,0 10,4 11

Yunanistan 29,5 28 26,8 26,8 26,9 26 25,2 20,9 22,1 25,8

İtalya 29,7 27 26,3 26,3 23,5 24 21,6 20,3 1,3 25,4

Japonya 9,2 9,7 10 10,2 9,5 8,6 8 7,7 7,2 9,1

İspanya 2,3 20,0 22,2 22,7 22 19,7 17,9 18,2 24,6 37,9

Türkiye 13,1 16,2 19,2 20,5 2,6 19,9 19,1 20 20,5 25,3

OECD Ülkeleri 12 16,2 19,2 20,5 2,6 19,9 19,1 20 20,5 25,3

Kaynak: (www.oecd.org, 02.01.2011).
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Günümüz dünyasının en büyük ekonomilerinden biri olan AB için bile işsizlik sorunu gittikçe 
daha önemli hale gelmeye başlamıştır. AB’de işgücü piyasasına bakıldığında nüfusun giderek 
azaldığı ve yaşlı nüfusun arttığı gözlemlenmektedir. Dünyadaki gelişmeler göz önünde 
tutulduğunda rekabetin, ticaretin ve yatırımların değişmesi sonucu ekonomi politikalarının da 
değiştiği görülmektedir. Ekonomi politikalarındaki bu değişimin istihdam politikası üzerinde 
de belirleyici rol oynadığı bilinmektedir. Bu bağlamda, aktif istihdam politikaları uzun süreli 
işsizliğin ve sosyal dışlanmanın önlenmesinde pozitif etkiler yaratabilecektir. Özellikle kadınlar, 
gençler ve uzun süreli işsiz olanlara yönelik aktif istihdam programlarının, bu kesimlerin işsizlik 
oranlarının düşürülmesinde etkili olabileceği görülmektedir. 

Tablo 3.3. Dünya Ticaret Hacmi (Yıllık Yüzde Değişim Oranı)
 2005 2006 2007 2008 2009 2010

        Dünya Ticaret Hacmi 7,8 8,9 7,4 2,9 -11,0 11,4

Gelişmiş Ekonomilerin İhracat 6,2 8,7 6,6 1,9 -12,4 11,0

Gelişmekte Olan Ülkelerin İhracat 11,6 10,3 9,9 4,6 -7,8 11,9

Gelişmiş Ekonomilerin İthalat 6,5 7,7 5,0 0,4 -12,7 10,1

Gelişmekte Olan Ülkelerin İthalat 11,8 10,9 13,0 9,0 -8,2 14,3

Kaynak: (www.imf.org, 01.01.2011).

Tablo 3.3. dünya ticaret hacmi ile ilgili yüzdelik değişmeleri göstermektedir. 2007 yılından sonra ticaret hacminde 
önemli ölçüde bir azalma olup, 2009 yılında ise  bu oranlar eksi değerleri göstermektedir. Krizlerin etkisinin bittiği 
2010 yılında ise ticaret hacminde düzelmeler görülmektedir.

Tablo 3.4. Ülkelerin Enflasyon Oranları (% yüzde)

 Ülkeler 2008 2009 2010

Fransa 2,8 0,1 1,5

Almanya 2,6 0,4 1,1

Yunanistan 4,2 1,7 4,7

İtalya 3,3 0,8 1,5

Japonya 1,4 -1,4 -0,7

ispanya 4,1 -0,3 1,8

Türkiye 10,4 6,3 8,6

OECD ülkeleri 3,7 0,5 1,9

Kaynak: (www.oecd.org, 02.01.2011).

Tablo 3.4. bazı ülkelerin ve Türkiye’nin  yıllar itibariyle enflasyon değerlerini göstermektedir. Türkiye’nin enflasyon 
değerlerinin diğer ülkeler arasında en yüksek  enflasyon değerlerine sahip olduğu gözlemlenmektedir. 
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4.GAZİANTEP’İN SOSYO-EKONOMİK PROFİLİ VE SORUNLARI
            4.1.Gaziantep’in Coğrafi Özellikleri  

Gaziantep ili Akdeniz Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin birleştiği noktada konumlanmaktadır. İslahiye, 
Barak, Araban, Yavuzeli ve Oğuzeli ilin önemli ovalarını, Fırat Nehri, Nizip Çayı, Afrin Çayı, Merziman Çayı ve Alleben 
Deresi ise ilin önemli akarsularını oluşturmaktadır. Gaziantep’te Dülükbaba, Sam, Gani Baba ve Sarıkaya Dağları da 
yer almaktadır. Gaziantep ili ziraata elverişli toprakları zeytin, fıstık, meyve, sebze bahçeleri üzüm bağları, pamuk 
ve buğday tarlaları ile kaplıdır. Gaziantep, Akdeniz ve kara ikliminin geçiş noktasında yer almaktadır. Gaziantep ili 
Akdeniz ikliminin etkisinde olmakla beraber, genel olarak yazları sıcak ve kurak, kışları ise soğuk ve yağışlı olmaktadır. 
Gaziantep’te yağış en çok kış ve ilkbahar aylarında görülmektedir (www.gso.gov.tr:22.01.2011).
Gaziantep’in sanayileşmede bu noktaya gelişinin arkasında yatan temel nedenlerden biri, coğrafi konumudur. Zira 
Gaziantep, Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da stratejik bir pozisyona sahiptir. Kara ve demir yoluyla Güneydoğu, Doğu 
Anadolu ile Suriye ve Irak’a bağlantısı olması, Gaziantep’i önemli bir pazar merkezi haline getirmiştir. Gaziantep 
ili sanayileşmeyi gerçekleştirmede, ulaşım ve üretim alt yapısı açısından önem kazanmaya başlamıştır. Türkiye’de 
tarıma dayalı bir büyüme stratejisinin uygulandığı 1980’li yıllarda, tarımsal üretim ve gelirdeki artışa paralel olarak, 
sanayi mallarına olan talep de genişlemiştir. Gaziantep sanayisi de bu gelişmeden yararlanmış ve gıda sanayinin yanı 
sıra, diğer sektörlerde de gelişmeler sağlanmıştır. 

           4.2. Gaziantep’in Ekonomik Durumu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük, Türkiye’nin ise 6. büyük şehri olan Gaziantep, nüfusu, ekonomik 
yapısı, turizm potansiyeli ve büyükşehir statüsü ile bir metropol şehirdir. Gaziantep ili, ekonomik açıdan, oldukça 
sanayileşmiş olan iki merkez ilçeleri ile Nizip ilçesi hariç, diğer ilçeleriyle tarım ve hayvancılığa bağlı durumdadır. 
Bu nedenle il merkezinin mevcut durumu, potansiyeli ve sorunları diğer ilçelerden önemli ölçüde farklılık 
göstermektedir. Dolayısıyla, mevcut durumun iyileştirilmesi ve sektörlerin çeşitlendirilmesi açısından getirilecek 
öneriler her iki kesim için farklılaşmaktadır. Bununla birlikte, kırsal kesimde tarım ve hayvancılığın desteklenmesi, 
mevcut ürünlerin değerlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi, bir yandan merkeze göçü önlerken, diğer yandan da kırsal 
kesimdeki halkın refahını artırarak gelir dağılımındaki farkı azaltacaktır. Temel ekonomik göstergelerden en önemli 
olan sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına bakıldığında Gaziantep ili 33. sırada gelmektedir.

          Tablo 4.1. İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması (2010) 

Sıra-yıl 
2010 İl Endeks Sıra-yıl 

2003 İl Endeks

33 Gaziantep 0.4191 20 Gaziantep 0.46175

59 Kilis -2.4608 54 Kilis -0.41175

66 Diyarbakır -3.7639 63 Diyarbakır -0.66993

67 Adıyaman -3.8313 65 Adıyaman -0.77647

74 Mardin -5.3043 72 Mardin -0.98944

78 Şırnak -6.3983 ---- ---- -----

79 Hakkari -6.4263 77 Hakkari -1.13956

Kaynak: (www.tuik.gov.tr, 23.02.2011).

2003 yılına göre sıra kaybeden illerden en önemli düşüşler Gaziantep ilinde görülmektedir. Gaziantep Türkiye’deki 
2. Derece Gelişmiş İller olarak sınıflandırılan iller arasındadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesinden 2. Derece Gelişmiş 
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İller arasındaki tek ilimiz olan Gaziantep, bu başarısıyla bölgesinin en gelişmiş ili olarak ilan edilmiştir. Ancak Kilis’in 
Gaziantep ilinden ayrılmasının, Gaziantep’in sıralamadaki konumunu düşürdüğü tespit edilmiştir.
Bölgelerarası sosyo-ekonomik gelişmişlik farklılıkları, diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de görülmektedir. Genel 
olarak Türkiye’nin batısında yer alan Marmara, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri göreli olarak gelişmiş bölgeler 
olarak tanımlanabilir. Diğer yandan özellikle Doğu Anadolu’nun, Karadeniz’in dağlık bölgelerinin ve Güneydoğu 
Anadolu’nun bazı yörelerinin gelir, istihdam ve genel olarak refah bakımından, Türkiye ortalamalarının oldukça 
altında kaldığı görülmektedir.
 Grafik 4.1. Gaziantep ilinin 2002–2010 yılları arasında toplam ihracatını göstermektedir. Tabloya göre 2002 yılından 
itibaren toplam ihracat miktarı giderek artış göstermektedir. Ancak 2008 yılından sonraki yıllarda, 2008 yılına göre 
toplam ihracatında bir azalma olduğu gözlemlenmektedir.

Grafik  4.1. Yıllara Göre Gaziantep İlinin Toplam İhracatı (000 US Doları)
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Kaynak: (www.tuik.gov.tr ve www.dpt.gov.tr, 23.02.2011).
Gaziantep’ten en çok ihracat yapılan ülke olan Irak ile 2009 yılında yapılan ihracat 1 milyar 300 milyon dolara 
ulaşmıştır. Türkiye’nin Irak’a yapmış olduğu ihracatın % 28’ini Gaziantep tek başına gerçekleştirmektedir.

 Tablo 4.2. İthalatçı Firmaların İllere Göre  Yıllar İtibariyle Dağılımı

İhracatçı firma sayısı İhracat değeri (Bin Dolar)

İL ADI 2009 2010 2011 
Ocak- Mart 2009 2010 2011 

Ocak- Mart

DİYARBAKIR 105 128 75 105.128 115.388 38628

GAZİANTEP 1046 1084 770 3.520.545 3.520.545 1.013.894

HAKKARİ 122 107 54 399.111 239.426 308.794

MARDİN 177 207 142 549.972 564.64 158.384

ŞIRNAK 220 219 170 607.255 625.346 199.3

ŞANLIURFA 123 131 90 128.893 173.583 43.159

KİLİS 34 29 20 16.456 23.457 5481

Kaynak: (www.tuik.gov.tr, 23.02.2011).

Günümüzde Gaziantep’in yatırıma ve üretime dönüştürülebilecek yeterli bir sermaye birikimi, zengin yeraltı ve 
yerüstü kaynakları ve gelişmiş bir beşeri altyapısı vardır. Bu nedenle yerel kaynakları yerinde yatırıma dönüştürmeyi 
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kolaylaştıracak fiziki ve sosyal altyapı olanaklarının sağlanması önem kazanmaktadır.

 Tablo 4.3.İthalatçı Firmaların İllere Göre  Yıllar İtibariyle Dağılımı
 
 

İthalatçı firma sayısı İthalat değeri (Bin Dolar)

İL ADI 2009 2010 2011 
Ocak- Mart 2009 2010 2011 

Ocak- Mart

DİYARBAKIR 80 113 80 23,810 39,575 22,045

GAZİANTEP 852 986 670 2,128,417 3,430,176 1,200,689

HAKKARİ 24 34 10 8587 19771 4970

MARDİN 107 108 76 59619 93013 34579

ŞIRNAK 22 31 16 7214 9493 1840

ŞANLIURFA 217 241 157 195541 247,412 80541

KİLİS 36 31 15 25,840 49,700 7201

Kaynak: (www.tuik.gov.tr, 04.04.2011).

Tablo 4.3. incelendiğinde, tabloda yer alan iller içinde Gaziantep ilinin endeks değerlerinin, diğer illerin endeks 
değerlerinden oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Diğer taraftan illerin coğrafi yerleşimleri ile gelişmişlik düzeyleri 
arasında açıkça görülebilen bir ilişki söz konusudur. Gaziantep tek başına bu bölgede yaratılan katma değerin % 65’ni 
üretirken, bölgede yer alan tesislerin % 85’i Gaziantep’te yer almaktadır. Bölgede imalat sanayi tesislerinde çalışan 
işgücünün % 75,8’i de yine bu ilimizde istihdam edilmektedir. Başka bir ifadeyle Gaziantep ulaştığı sanayileşme 
düzeyi ile bölgenin homojen yapısına benzememektedir. Gaziantep ilinin bu bölgemiz içerisindeki payı düşürüldüğü 
zaman, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin bölgelerarası dengesizliklerden daha fazla etkilendiği ortaya çıkmaktadır 
(www.kalkinma.com.tr, 23.01.2011).

Tablo 4.2. Yıllara Göre Gaziantep İlinin Toplam İthalatı (000 US Dolar )

 Grafik 4.2. Yıllara Göre Gaziantep İlinin Toplam İthalatı (000 US Dolar)
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Kaynak: (www.dpt.gov.tr ve www.tuik.gov.tr, 23.02.2011).
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4.3. Gaziantep’in Eğitim Durumu
Eğitimin, işgücü arzı ve talebi açısından büyük önem taşıdığı görülmektedir. Bütün ülkelerin en belirgin sorunu, işgücü 
arz ve talebi arasındaki eğitimli iş gücü açığının meydana gelmiş olmasıdır. Bu anlamda, işgücünün ekonomik ve 
sosyal anlamda etkinliğinin, eğitim ile bağlantılı olduğu görülmektedir (Karabulut, 2007:26). Türkiye’nin bulunduğu 
coğrafi konum ve uyguladığı politikalar itibarı ile değişimin en hızlı yaşandığı ülkelerden biri olduğu söylenebilir. 
Hızlı değişime ayak uydurabilecek, gelişimi yaratıp yönlendirebilecek bilinçli nesilleri yetiştirmek, ancak aynı oranda 
bilinçli, sürekli gelişme ve yenilenmeyi benimsemiş eğitim kurumları ile mümkün olabilmektedir (Ögel ve Dursunkaya, 
2001:206). 

Tablo 4.4. Gaziantep’teki Okul, Anasınıfı, Derslik, Şube, Öğrenci Sayıları

Kurum adı Okul sayısı Anasınıfı sayısı Derslik sayısı Şube sayısı

Okul öncesi 29 365 156 389

İlköğretim 595 - 7042 10.759

Ortaöğretim 97 - 1892 2425

Toplam 721 365 9090 13.573

Kaynak: (www.gto.org.tr, 12.02.2011).

Günümüz dünyasında gelişimin göstergelerinden birisi de hiç kuşkusuz eğitim olmaktadır. Bireyin elde ettiği eğitim, 
hem ekonomik faaliyetlerin niteliğini hem de işgücüne katılım oranlarını etkileyen bir faktördür. Eğitim düzeyi 
yükseldikçe işgücüne katılım oranlarının da yükseldiği görülmektedir. Eğitim düzeylerine göre işgücüne katılım 
oranları arasındaki fark, kadınlarda erkeklerden daha fazla olan işgücüne katılım yönünden kadınlarla erkekler 
arasındaki farkın eğitim kademeleri yükseldikçe azaldığı görülmektedir. (Genç, 2003: 196).

Tablo 4.5. Gaziantep’in Eğitim İle İlgili Veriler
Mezuniyet

Yılı  İlk Öğretim-Mezun Sayısı
Kayıt
Yılı

Ortaöğretim -Yeni kayıt sayısı

Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam

2007 2450 2936 5386 2007 7995 11096 19091

2008 12794 15129 27923 2008 8854 12467 21321

2009 13654 15942 29596 2009 10211 12881 23092

Kaynak: (www.meb.gov.tr, 23.02.2011).

Gaziantep ilinde, Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı özel ve devlet ilköğretim okullarından 2009 yılı sonu itibariyle 
29.596 öğrenci mezun olmuştur. Bununla birlikte 23.092’si ortaöğretim okullarına kayıt yaptırmıştır.
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Gaziantep’te ODTÜ’ye bağlı olarak yürütülen yüksek öğrenim, 27.06.1987 tarihinde Gaziantep 
Üniversitesi’nin kurulması ile tüzel kişilik kazanmıştır. Bünyesinde 10 Fakülte, 3 Enstitü, 1 Devlet 
Konservatuarı, 4 Yüksek Okul, 9 Meslek Yüksek Okulu, 1 Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi olmak üzere 
toplam 27 eğitim kurumu ve 763 öğretim elemanı ile hizmet vermektedir. Bölüm ve program sayısı 
104 olan üniversitenin 2009 yılı sonu itibariyle 13.580 öğrenci mevcudu olup 1.297 öğrenci mezun 
olmuştur. 2009–2010 öğretim yılında kayıt yaptıran 6.826 öğrencinin 4.064’ü (% 60’ı) erkek, 2.762’si de 
(% 40) kız öğrencidir.

Tablo 4.6. Yükseköğrenim Verileri (Bölümler İtibarıyla Yüksek Okulda Kayıtlı ve Mezun Öğrenci 
Sayısı)  

Gaziantep Üniversitesi Mezun Olan Öğrenci Sayısı
Yeni kayıt 
olan öğrenci 
sayısı

Bölümler

Fak./Y.Okul/Enstitü

2006–2007 2007–2008 2008–2009 2009–2010 
Yılı

Mevcut Mezun Erkek Kız
01-Mühendislik 2321 261 2624 198 3214 168 715 254
02-Diş Hekimliği - - - - - - 13 8
03-Tıp Fak. 450 38 510 62 606 17 97 57
04-Fen Edebiyat 1328 240 1454 205 1727 49 280 353
05-İkt.ve İdari Bil. 502 174 1055 122 1156 72 210 148
06-Eğitim 198 39 244 46 388 55 185 204
07-İslahiye İkt.İd.Bil - - - - - - 51 53
08-TMD Konservatuar 251 35 285 39 314 7 48 31
09-Beden Eğt.S.Y.O 190 41 189 42 185 45 29 16
10-Turizm Otel. Y.O 227 38 240 34 296 45 144 89
11-Sağlık Y.O. 260 58 287 65 319 10 41 62
12-GMYO 3311 441 3419 546 3445 422 1228 509
13-SHMYO 169 53 154 37 156 47 94 156
14-Nizip MYO 188 135 566 140 801 169 326 292
15-Nurdağı MYO - - - - - - 18 12
16-Oğuzeli MYO 190 79 220 50 226 82 140 92
17-İslahiye MYO - - - - - - 18 12
18-Naci Topç.MYO - - 24 - 122 - 159 170
19-Fen Bil.Enstitüsü 167 36 170 36 256 34 121 79
20-Sos.Bil.Enstitüsü 281 45 205 77 330 60 136 121
21-Sağlık Bil.Enstitü. 25 12 21 5 39 15 11 44
TOPLAM 10058 1725 1167 1704 13580 1297 4064

Kaynak: (www.gantep.edu.tr.02.05.2011). 
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Tablo 4.7. Bitirilen Eğitim Düzeyi ve Cinsiyete Göre Nüfus ( 15 +yaş )
Gaziantep 2008 2009

Erkek Kadın Erkek Kadın

Okuma yazma bilmeyen 23 824 106 232 22 175 102 402

Okuma yazma bilen fakat bir 

okul bitirmeyen

40 279 60 708 35 972 59 327

İlkokul mezunu 183 691 162 491 186 543 166 569

İlköğretim mezunu 75 288 67 151 86 853 76 212

Ortaokul mezunu 30 105 13 569 29 583 13 448

Lise veya dengi okul mezunu 85 291 55 109 89 942 57 924

Yüksekokul veya fakülte mezunu 26 973 14 762 33 175 19 357

Yüksek lisans mezunu 1 400 743 1 522 876

Doktora mezunu 469 175 474 182

Bilinmeyen 51 777 42 730 45 758 39 492

Toplam 1 042 767 1 067 786

Kaynak: (www.tuik.gov.tr, 23.01.2011).

Gaziantep ilinin 2008 yılı eğitim düzeyine göre nüfusuna bakıldığında, nüfusun çoğunluğunun ilkokul mezunlarından 
oluştuğu görülmektedir. İlkokul mezunlarından sonra nüfusun yaklaşık % 14’ünü ilköğretim mezunlarının, yaklaşık 
% 13’ünü lise veya dengi okul mezunlarının oluşturduğu görülmektedir. 2009 yılına bakıldığında ise yine nüfusun 
çoğunluğunu sırasıyla ilkokul, ilköğretim, lise veya dengi okul mezunlarının oluşturduğu görülmektedir. Ayrıca okuma-
yazma bilmeyenlerin sayılarına bakıldığında bir düşüşün olduğu; lise mezunlarının, fakülte mezunlarının, yüksek 
lisans mezunlarının ve doktora mezunlarının sayılarında ise 2008 yılına göre 2009 yılında artış olduğu görülmekte 
ve bu da eğitim seviyesinin yükseldiğini göstermektedir. Kısacası eğitim, insanlara toplumda iş gören kurumsal, 
ekonomik, sosyal, politik ve teknolojik güçlerle ilgili bir anlayış kazandırmaktadıır. Bu anlayış da durağan ve geri 
kalmış sosyo politik yapıların ve sistemlerin yıkılarak dinamik, sağlıklı büyüyen bir ekonominin ortaya çıkarılabilmesi 
için gerekli bir koşuldur. Bilgi teknolojilerinin üretimi ve yurtdışından ithal edilen üretim tekniklerinin benimsenmesi 
ve bunlara uyum sağlanması, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile desteklenmiş eğitim faaliyetleri ile yakından 
ilgilidir. Eğitim işgücü verimliliğini arttırarak ekonominin büyümesine katkı sağlamaktadır. Artan verimlilik, değişik 
eğitim düzeylerindeki işgücünün elde ettiği kazançlarda farklılaşma ve artış şeklinde sonuçlanmaktadır.

4.4.Gaziantep’in Sağlık Yapısı
Gaziantep ilinde sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla yapılan çalışmalarda önemli 
aşamalar kaydedilmiştir. Son yıllarda Gaziantep ilinde kamu ve özel sektöre ait sağlık yatırımlarında büyük artışlar 
görülmektedir.  Gaziantep’teki sağlık kuruluşları sadece bölge illerinden gelen hastalara değil, komşu ülkelerden 
gelen hastalara da hizmet verme durumuna gelmektedir.  Türkiye’de sağlık hizmetleri sistemi gerek hizmet arzı, 
gerekse hizmet talebi açısından önemli çeşitlilik göstermektedir. Yani sağlık hizmetlerinde gerek birinci, gerekse 
ikinci basamak hizmetleri, özel ve kamu sektöründeki değişik kurumlar tarafından sunulmaktadır. Gaziantep’te 
hem kamu sektörü hem de özel sektöre ait sağlık yatırımlarının hızlı bir şekilde arttığı görülmektedir. Aynı zamanda 
mevcut hastanelerde yeni bölümlerle hizmet alanlarının genişlediği de görülmektedir.
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Tablo 4.8. Yıllara Göre Demografik Veriler

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Kaba Doğum Hızı (Binde) 29.05 29.22 30.20 30.80 29.43 28.27

Doğurganlık Hızı (Binde) 50.73 72.44 88.16 87.80 87.98 109.57

Kaba Ölüm Hızı (Binde) 3.08 3.17 3.45 3.46 3.51 3.62

Bebek Ölüm Hızı (Binde) 19.74 23.15 20.11 18.19 18.36 16.26

Beş yaş altı ölüm hızı (Binde) 22.40 24.00 20.94 18.43 18.28 14.87

45 Yaş Üzeri Ölüm Oranı (Binde) 64.45 63.41 64.77 67.77 68.70 70.41

Ana Ölüm Hızı (Yüz binde) 20.32 21.00 24.28 23.57 22.09 29.04

Doğal Nüfus Artış Hızı (Binde) 25.97 26.04 26.75 27.33 25.91 24.65

Erken Neonatal Ölüm Hızı (Binde) 11.62 14.65 10.83 9.96 13.06 10.41

Geç Neonatal Ölüm Hızı (Binde) 1.91 3.61 3.66 2.93 1.76 2.45

Neonatal Ölüm Hızı (Binde) 13.53 18.27 14.50 12.91 14.84 12.88

Postneonatal Ölüm Hızı (Binde) 6.22 4.87 5.61 5.29 3.53 3.38

Ölü Doğum Hızı (Binde) 8.38 6.20 4.23 5.31 5.17 8.98

Düşük Oranı (Binde) 1.91 2.54 3.39 3.62 6.65 27.1

Kaynak: (www.gaziantepsaglik.gov.tr, 12.02.2011).

Tabloya göre doğal nüfus oranında görülen artış  hem doğurganlık oranında hem de ölüm oranlarında bir artış 
görüldüğü anlaşılmaktadır.

Tablo 4.9.Gaziantep İli Sağlık Kurumlarının Dağılımı

Kamu Sektörü Özel Sektörü  

Sağlık Bakanlığı Hastanesi 10 Özel Hastane 8

Üniversite Hastanesi 1 Hemodiyaliz Merkezi 7

Sağlık Ocağı 99 Tıp Merkezi 11

Verem Savaş Dispanseri 4 Özel Poliklinik 7

Köy Sağlık Evi 99 Muayenehane 94

Halk Sağlığı Laboratuvar 1 Eczane 394

Acil Yardım Kurtarma İstasyonu 20 Fizik Laboratuvarı 8

Hemoglobinopati Merkezi 1 Röntgen Laboratuvarı 3

Adölesan Merkezi 1 Sağlık Kabini 29

Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi 2 Güzellik Merkezi 4

Kaynak: (www.gaziantepsaglik.gov.tr, 12.02.2011).

Tabloya göre kamu sektörün ağırlığı görülse de son yıllarda Gaziantep’te özel sağlık sektörün etkinlik alanı genişlediği 
görülmektedir.
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Tablo 4.10. Gaziantep İlinde Sağlık Başına Düşen Nüfus

İlçe Adı Nüfus* Sağlık Ocağı Sayısı Sağlık Ocağı Başına Düşen Nüfus

Şahinbey 693.736 34 20.404

Şehitkamil 549.037 31 17.711

Nizip 127.469 16 7.967

İslahiye 63.472 5 12.694

Araban 30.668 3 10.223

Oğuzeli 26.643 4 6.661

Yavuzeli 20.145 2 10.073

Nurdağı 33.751 3 11.250

Karkamış 9.537 1 9.537

Toplam 1.554.458 99 15.701
Kaynak: (www.gaziantepsaglik.gov.tr, 12.02.2011).

Gaziantep ili sağlık sektöründe her geçen yıl ön plana çıkmaktadır. Çok sayıda sağlık hizmetlerinin sunulması Gaziantep 
halkının sağlık alanındaki ihtiyaçlarına cevap verebilmektedir.  Gaziantep ilinde son yedi yıllık zaman zarfında sağlık 
merkezlerinin, yatak kapasitesi, ambulans sayısı, muayene sayısı, personel sayısındaki artış sonucunda nüfus başına 
düşen sağlık hizmetleri gittikçe önemli bir iyileşme olduğu görülmektedir. 

4.5. Gaziantep’in Sosyo-Kültür Yapısı
Gaziantep ilinin sosyo-ekonomik alanında göstermiş olduğu gelişmenin, gerek zaman gerekse alan açısından birtakım 
farklılıklar gösterdiği ve illerin gelişmişlik düzeylerinin zaman içinde değiştiği bilinen bir gerçektir. Sosyo-ekonomik 
gelişmişliğin çeşitli ülkeler arasında olduğu gibi, aynı ülke bütünü içinde de farklı hızlarla geçekleşmesi nedeniyle 
ortaya çıkan dengesizlikler denildiğinde genel olarak nüfus, sanayi ve tarımsal yapı, gelir dağılımı, mali ve finansal 
yapılar, eğitim düzeyi ve sağlık hizmetlerindeki etkinlik ve yaygınlık, altyapı, konut ve coğrafi konum ve yapılarındaki 
farklılıklar anlaşılmaktadır.

Tablo 4.11.Gaziantep’in Sosyo Ekonomik Durumu

İl ve ilçeler Toplam nüfus 0-14 yaş grubu 15-64 yaş grubu 65+ yaş grubu Nüfus artış 
hızı (%„)

Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam

İl Toplamı 821759 831911 1653670 288468 299484 587952 494730 501585 996315 41561 30842 72403 25,38

1 ARABAN 16169 15780 31949 5281 5641 10922 9563 9196 18759 1325 943 2268 5,6

2 İSLAHİYE 32762 32759 65521 9894 10141 20035 20336 20665 41001 2532 1953 4485 4,6

3 NİZİP 66941 65467 132408 22190 23366 45556 40022 38697 78719 4729 3404 8133 2,9

4 OĞUZELİ 14782 14531 29313 4682 4776 9458 8650 8727 17377 1450 1028 2478 -4,08

5 YAVUZELİ 10710 10562 21272 3696 3903 7599 6169 6051 12220 845 608 1453 6,81

6 ŞAHİNBEY 358481 363501 721982 128937 132282 261219 216137 219446 435583 16407 11773 28180 3,13

7 ŞEHİTKAMİL 297432 304845 602277 106318 111541 217859 178662 183541 362203 12452 9763 22215 3,53

8 KARKAMIŞ 5862 5543 11405 1670 1760 3430 3612 3345 6957 580 438 1018 -3,83

Kaynak: (www.tuik.gov.tr.02.05.2011)
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Genel anlamda ekonomik kalkınma, bir ülkede toplumun sosyo-kültürel yapısının değişmesi ve nüfus başına düşen 
üretim hacminde meydana gelen önemli reel artış ve refah seviyesinde meydana gelen artış olarak kabul edilmektedir. 
Gelişmişlik düzeyi bir şehrin yatırımcılar için cazibe merkezi olması ülke ve bölgenin gelişmişliği yanında kendi özel 
konumuna da bağlıdır. Gaziantep ilinin en büyük avantajı hem Gaziantep Sanayi Odasının aktif atılımları, hem de 
Gaziantep Ticaret Odasının yatırımlara öncülük etme konusundaki deneyimleri ile Gaziantep ili cazibe merkezi 
haline getirilmiştir. Çünkü Türkiye’de bazı iller kamunun özel desteğine rağmen bir gelişim seyri arzu edildiği oranda 
meydana gelmemektedir. Ancak, Gaziantep gibi bazı iller kendi iç dinamizmini harekete geçirerek büyük atılımlar 
gösterebilmektedir. Bunun en önemli nedeni yerel ve global bazda Gaziantep ilinin bütün yöneticilerinin aktif ve 
atılgan olmalarına bağlamak gerekmektedir.
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5. GAZİANTEP‘TE KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN GENEL GÖRÜNÜMÜ

İstihdama ilişkin sorunlar, ülkelerin sosyo-ekonomik yapıları ve gelişmişlik düzeylerinin farklı olması nedeniyle her 
ülkede, her bölgede farklı ekonomik ve sosyal etkiler yaratmasına rağmen tüm ülkelerin gündeminde öncelikli sorun 
olarak yer almaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin ekonomik gelişmelerini tamamlaması sadece ekonomik kalkınma 
süreci ile gerçekleştirilememektedir. Genel olarak gelişmekte olan ülkelerin eğitim, verimlilik, sosyal yapıda iyileşme 
gibi değerleri de içine alan ekonomik kalkınma hedefleri göz önüne alınarak politikaların geliştirilmesi gerekmektedir. 
Ekonomik kalkınma ve sürekli ekonomik istikrar için ise temel olarak iktisadın istihdam politikaları ile birlikte ele 
alınması gerekmektedir.
         5.1. Gaziantep’in İşgücü Piyasasına Genel Bir Bakış
Bir ilin ekonomisinin temel kaynağı, o ildeki işgücü miktarı ve niteliğinden oluşmaktadır. Piyasada işgücü ve ekonomik 
etkinlik genel olarak nüfusun, üretim ve hizmet süreçlerine doğrudan katılmanın ya da katılma isteğinin bir neticesi 
olarak kabul edilmektedir. Nüfustaki gelişmelere bağlı olan toplam işgücü arzı ve ekonomik şartların bir sonucu olan 
işgücü talebi, işgücü piyasasının dinamiklerini oluşturmaktadır. İşgücü, istihdam edilenler ve işsizlerden meydana 
gelmekte olup, işgücü seviyesi bir ülkenin veya bir ilin nüfusunun toplamı olarak potansiyel işgücü arzını ifade 
etmektedir (Zaim, 1997:124).

Tablo 5.1. Bölgesel İstihdam Oranları (Eğitim Düzeyi Açısından )

Bölgeler
okuma  

yazma bilmeyenler
Lise altı  
Öğretim

Lise  
ve Dengi Okullar Yüksek Öğretim

İstanbul 6,1 36,5 47,2 68,7

Batı Marmara 14,3 43,6 50,6 70,3

Ege 11,1 39 48,3 66,9

Doğu Marmara 10,1 39,1 55,7 70,2

Batı Anadolu 10,5 36,1 46,9 68,2

Akdeniz 17,5 43,1 47,1 69,4

Orta Anadolu 10,4 33,6 44,1 74,7

Batı Karadeniz 35,8 51,1 53,8 73,1

Doğu Karadeniz 40,7 59,5 57,7 76,8

Kuzey Doğu Anadolu 36,6 49 52,6 79,3

Orta Doğu Anadolu 17,6 35,8 45,3 69,5

Güney Doğu Anadolu 12,1 34,8 43,3 71,7

Kaynak: (www.tuik.gov.tr, 02.05.2011).

TUİK istihdam edilenleri; yevmiyeli, ücretli, maaşlı, kendi hesabına, işveren ya da ücretsiz aile işçisi olarak 
referans dönemi içinde en az bir saat bir iktisadi faaliyette bulunanlar ve işi olanlardan değişik sebeplerle referans 
döneminde işlerinin başında bulunmayan ancak işleri ile ilişkileri devam eden 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus olarak 
tanımlamaktadır (www.tuik.gov.tr, 02.02.2011).

Tablo 5.2.   Gaziantep Bölgesel İstihdam Oranları(%)

İlin Adı İşgücüne Katılım Oranı İşsizlik Oranı İstihdam Oranı

GAZİANTEP % 43,9 % 16,4 % 36,5

Kaynak: TUİK 2009 yılı ADNKS nüfus verilerinden yararlanılmıştır.
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2009 yılı sonu itibariyle 42.928 kayıtlı işgücüne sahip Gaziantep, % 43,9’luk işgücüne katılım oranı  ve % 36,5’luk 
istihdam oranı ile Türkiye ortalamasının biraz altındadır. Ancak buna karşılık % 16,4’lük işsizlik oranında ise Türkiye 
ortalamasının yaklaşık 5 puan üstündedir. İşsizlik oranının beklenenden yüksek çıkmasının bir sebebi de 2000 yılından 
beri % 25,4’lük nüfus artış hızı ile Türkiye’de en çok nüfus artış hızı olan 2. il durumunda olmasıdır.

5.2. Gaziantep’te Kayıt Dışı İstihdamın Genel Sebepleri
Türkiye’de işsizlik hızlı nüfus artışı, kırdan kente göç, sanayi ve hizmetler sektörünün yeterince gelişmemesi, istihdam 
yaratıcı yatırımların ve istihdam politikalarının yetersizliği gibi nedenlerden dolayı yapısal bir sorun haline gelmektedir. 
Türkiye’de işsizlikle ilgili temel sorun, işsizlik olgusunun giderek bir istihdam sorununa dönüşmüş olmasıdır. Gaziantep 
ilinde de Türkiye’de geçerli olan kayıt dışı istihdamın genel sebepleri hemen hemen aynı özellikleri göstermektedir.

 5.2.1. Toplumsal Sebepler
Yüksek işsizlik durumunun söz konusu olduğu durumlarda, kayıt dışı ekonomiye giriş ve çıkışların, daha az maliyetle 
gerçekleşeceği varsayımı altında, kayıt dışı istihdamda artış olması beklenmektedir. Türkiye’de yaşanan yapısal 
işsizlik ve ekonomik krizlerde, istihdamda daralmaya ve bir kısım işgücünün işini kaybetmesine neden olmaktadır. Bu 
bağlamda, ekonomik istikrarsızlığın işsizliği arttırıcı bir etki yarattığı görülmektedir (Kazgan, 2002:19).

Tablo 5.3. İstatistiki Bölge Birimi Sınıflamasına ve Yaş Grubuna Göre Boşanmalar

(Gaziantep 
 Adıyaman , 

Kilis) 
2009 Total 16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+

A  2 552   6   153   543   585   404   289   197   145   68   53   26   20   19

B  2 552   72   447   528   449   310   188   154   89   66   26   12   6   8

2008               

A  2 145   10   145   482   477   374   222   148   106   68   35   17   20   11

B  2 145   62   408   464   353   241   173   116   57   49   22   8   5   4

2007               

A  2 003   4   159   483   452   313   241   136   98   53   30   14   10   10

B  2 003   67   414   495   379   246   175   87   75   30   16   9   6   4

2006               

A  2 034   7   138   517   458   324   207   138   104   61   33   22   11   14

B  2 034   76   414   499   365   219   199   105   74   41   17   15   7   3

2005               

A   2 235    9    167    489    515    340    255   145   126   79   49   34   14   13

B   2 235    80    437    503    424    264    196   125   83   54   28   27   7   7

Kaynak: (www.tuik.gov.tr, 24.01.2011).

Gaziantep’te işgücü piyasasındaki kayıt dışı istihdamın bir boyutu, istihdam olanaklarının hızla artan nüfusu 
karşılayamayışı ve bu çerçevede gelişen köyden kente hızlı göç ve bu göçün sonucunda da çarpık bir kentleşmenin 
meydana gelmesidir. Bunun sonucu olarak niteliksiz işgücü ve emek sahiplerinin daha az ücretle ve sosyal güvenceye 
sahip olmaksızın çalışmaya razı olması neticesinde ortaya çıkan kayıt dışı ekonomik faaliyetler olduğu görülmektedir. 
Tabloya göre, Gaziantep ilindeki boşanma oranlarına bakıldığında gittikçe bir artış olduğu görülmektedir. Özellikle 
ekonomik sorunların çok olduğu yıllarda bu orandaki artış kendini daha fazla hissettirmektedir.            

5.2.2. Ekonomik Nedenler
Günümüzde genel anlamda ekonominin gelişme unsurlarını olumsuz yönde etkileyen en önemli etmenlerden 
biri şüphesiz kayıtdışı istihdamdır. Özellikle ekonomik kalkınmaya yönelik bir ekonomik raporda, özenle üzerinde 
durulması ve mücadele mekanizması oluşturulması gereken konu kayıtdışı istihdam olarak meydana gelmektedir. 
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Kayıt dışı istihdamın yoğun bir şekilde yaşandığı Gaziantep ilinin en önemli ekonomik sorunlardan birisi Türkiye’de 
de olduğu gibi enflasyondur. Enflasyon genel anlamda, mükelleflerin karlarının da vergilendirilmesine neden 
olmaktadır. Özellikle artan oranlı gelir vergisi tarifesine sahip olan ülkelerde gelir dilimi kaymasıyla mükellefler, reel 
gelirleri artmasa  da daha üst bir gelir dilimine kayarak vergi yükleri hızlı bir artış trendine girmektedir. Bu durum da 
enflasyon oranının artmasına ve bunun sonucunda da  toplumda gelir dağılımının olumsuz yönde etkilenmesine yol 
açmaktadır.

Tablo 5.4. Gaziantep İlin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Verileri 2000 Yılı

Toplam GSYİH İlin GSYİH İlin Toplam GSYİH İçindeki Payı İlde Kişi Başına Düşen Ortalama 
GSYİH

124.583.458.000 1.741.987 % 1,4 2.102 $

Kaynak: (www.sanayi.gov.tr ve www.dpt.gov.tr, 12.02.2011).
         
5.3. Gaziantep’te Kayıt Dışı İstihdamın Etkileri 

5.3.1. Kayıt Dışı İstihdamın Sosyo-Kültürel Etkileri
Gaziantep’e yönelik göçün beraberinde getirdiği nüfus artış hızında son yıllarda bir artış görülmektedir. 1980 sonrası 
yaşanan yoğun göç politikaları Gaziantep kenti açısından olumsuz sonuçlar doğurmuştur. Bu olumsuz sonuçların 
ekonomik, sosyal ve kültürel boyut açısından değerlendirilmesi gerekmektedir.  Gaziantep ilinde kayıt dışı istihdamın 
sosyo-kültürel açısından etkileri genel olarak şöyle incelenebilir: 
        
• Şehirlerde gecekondulaşma oranındaki artış, 
• Yerel yönetimlerin hizmetlerini yerine getirilmesinde sıkıntıların oluşması, 
• İşsizlik oranındaki artış,
• Büyük şehirlere göç edenlerin şehir hayatına uyum sağlamalarındaki zorluklar,
• Kültürler arası çatışmaların meydana gelmesi. 

Gaziantep ili 1980’li yıllardan itibaren hızla gelişmekte ve sanayileşmektedir. Bu gelişime rağmen çarpık kentleşme 
ve işsizlik insanları hırsızlığa, madde bağımlılığına ve çeşitli suçlara itmektedir. 
Dünyada ülkeden ülkeye değişmekle birlikte suçlar genel olarak artış eğilimi göstermektedir. Suçun önlenmesi, 
bireylerin emniyet ve güvenliğini sağlamasının yanı sıra ülkelerin gelişmesinde de etkili olmaktadır. Bu nedenle suçu 
önleme konusu öncelik kazanmakta, suç araştırmaları önem taşımaktadır.

Tablo 5.5. Gaziantep İlinin  Yıllar İtibariyle Göç Durumu 

Yıllar İlin Aldığı Göç İlin Verdiği Göç Net Göç Net Göç Hızı

2009-2010 40,380 36,327 4,053 2,39

2008-2009 36,075 34,125 1,950 1,18

2007-2008 37,184 36,229 955 0,59

Kaynak: (www.tuik.gov.tr, 23.02.2011).

Tablo 5.5’e göre, Gaziantep İlinin yıllar itibariyle göç durumunu göstermektedir. 2007 yılından itibaren 2010 yılına 
doğru net göç hızında artış gözlemlenmektedir. Göçle meydana gelen nüfus daha çok hizmet ve inşaat sektöründe 
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çalışmaktadır. Özellikle büyük şehirlere göç eden insanların suça yönelme eğilim oranları gittikçe artmaktadır. 
Meydana gelen bu suçları önlemek için daha ağır cezalar uygulanmış ve anayasada değişiklikler yapılmıştır. Yapılan 
bu değişikliler dahilinde 0-11 yaş gurubundaki çocuklar ne suç işlerlerse işlesin ceza sorumluluğu yok. Suça meyilli 
olan aileler de hukuktaki bu boşluktan yararlanıp çocuklarını suça itiyorlar. Hukuktaki bu boşluk doldurulmalı, yeni 
kanunlar yapılmalı ve çocukların işledikleri suça karşı hem sosyal hem hukuksal yaptırımlar olmalıdır. Çocukların 
istismar edilmesi önlenmelidir. Gaziantep ili geçmişten günümüze kendi öz güveni kullanarak bölgede sanayi ve 
endüstri alanların yanında kültürel zenginliğiyle önemli bir yere gelmektedir. Gaziantep ilinin ekonomik alanındaki 
gelişmelere paralel olarak emniyet ve yerel yönetimlerin  katkılarıyla güvenli ve huzurlu bir il olmaya devam 
etmektedir. 

Tablo 5.6. Gaziantep İlinin kent-kır Nüfus dağılımı

 KIR KENT TOPLAM

 Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam 

2000 3.731 6.746 10.477 2.070 9.034 11.104 5.801 15.780 21.581

2001 3.896 6.553 10.449 2.074 9.002 11.076 5.970 15.555 21.525

2002 3.855 6.387 10.242 2.267 8.845 11.112 6.122 15.232 21.354

2003 3.629 6.231 9.860 2.261 9.026 11.287 5.890 15.257 21.147

2004 2.552 4.579 7.131 2.495 10.006 12.501 5.047 14.585 19.632

2005 2.423 4.518 6.941 2.685 10.441 13.126 5.108 14.959 20.067

2006 2.405 4.500 6.905 2.853 10.666 13.519 5.258 15.166 20.424

2007 2.409 4.565 6.974 2.947 10.817 13.764 5.356 15.382 20.738

2008 2.478 4.706 7.184 3.117 10.892 14.009 5.595 15.598 21.193

2009 2.619 4.819 7.438 3.252 10.587 13.839 5.871 15.406 21.277

2010 2.850 4.981 7.665 3.492 10.904 14.996 6.079 15.882 22.161

Kaynak: (www.tuik.gov.tr, 26.01.2011).

Tablo 5.6’ da görüldüğü üzere Gaziantep ili, 2000 yılından bu yana sık sık göç alan bir il konumundadır. Bunun doğal bir 
sonucu olarak işsizlik olgusunda da bir artış gözlenmektedir. Gözlenen işsizliğin önemli bir bölümü, istihdam daraltıcı 
ileri teknoloji ürünlerinin kullanımı ve aşırı göç olgusundan kaynaklanmaktadır. Bilgisayarlaşma olarak da ifade edilen 
bu durumda, insan emeğine olan ihtiyacın azalması sonucunda işsizlik kendiliğinden meydana gelmektedir. Günümüz 
dünyasında da kadın ve çocuğun işgücüne katılma oranlarının son 20 yıldaki gelişimi incelendiğinde, kadın işgücünün 
dünyanın genelinde sergilediği artış sürecinin Türkiye için de geçerli olduğu görülmektedir. Günümüzde ekonomik 
kalkınma sürecini tamamlayan ülkeler çocuk işçiliği sorununa  önemli ölçüde çözüm bulmaktadırlar. Bununla birlikte 
gelişmekte olan ülkelerde bu sorun halen devam etmektedir (Baştaymaz, 1998: 62).

Gaziantep’te kadının işgücüne katılım oranını olumsuz yönde etkileyen faktörler genel olarak şöyle sıralanabilir: 
• Küçük çocukların bakımı,
• Kadının eğitim düzeyinin düşüklüğü, 
• Piyasa koşullarının elverişli olmayışı,
• Kısmi çalışma olanaklarının sağlanamayışı, 
• Çalışmayla ilgili yasal mevzuattaki eksiklikler, 
• Gelenek ve göreneklerde, kadının çalışması ile ilgili algılamadaki problemler biçiminde belirtilebilinir (Küçükkalay, 

1998:40).

İşsizlik geçmişten günümüze geri kalmış ülkelerin yanı sıra gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sorunu 
haline gelmeye devam etmektedir. Bireylerin çalışma isteği ve yeteneğinde olup da işsiz kalmaları, yaşamları üzerinde 
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derin etkiler bırakmaktadır. Çalışmak ve bunun sonucunda bir karşılık almak bireyi hem sosyal hem de psikolojik 
olarak rahatlatmaktadır. Bu nedenledir ki çalışmak bireyin hayatının önemli bir parçasıdır. Çalışmak bireye kendine 
güven ve saygı duymasını sağlamakta, toplumun bir parçası olma hissini kazandırmaktadır. Aksi takdirde bireyin 
toplumdan uzaklaşmasına ve kendine olan güvenini kaybetmesine neden olmaktadır (Çiftçi, 2010: 42).

Tablo 5.7. Gaziantep İşgücü Piyasasının Görünümü

İlin Adı İşgücüne Katılım Oranı İşsizlik Oranı İstihdam Oranı
GAZİANTEP % 43,9 % 16,4 % 36,5

Kaynak: (www.tuik.gov.tr.02.05.2011)

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2010 yılı tahmini verilerine göre, sanayi kenti olarak bilinen Gaziantep’te işsizlik oranı 
yüzde 16.4 olarak açıklanmıştır. Gaziantep’te işgücüne katılım oranı yüzde 43.9 olarak belirlenirken, işsizlik yüzde 
16.4 düzeyinde gerçekleşmiştir. İstihdam oranı ise yüzde 36,5 olarak tespit edilmiştir. İşsizlik, istihdam ve işgücüne 
katılma oranları üzerinden il bazında açıklanan göstergelere göre, geçen yıla göre işsizlik oranında bir azalma 
istihdama katılma oranında da bir artış görülmektedir. Bunun en önemli sebebi Gaziantep ekonomisinin, küresel 
ekonomik krizi başarıyla atlatmış olmasıdır. Bu başarı Yerel Yönetimler, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret 
Odası, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, Gaziantep Sosyal Güvenlik Müdürlüğü, İş Kur İl Müdürlüğü’nün fedakar ve 
karşılıklı dayanışma içinde çalışmalarının bir sonucu olarak kabul edilmektedir. Özellikle Gaziantep Sosyal Güvenlik 
Müdürlüğü bünyesinde KADİM’in (Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele)  açılmış olması bu sorunun çözümüne ne kadar 
önem verildiğinin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Tabloya göre, istihdama ilişkin sorunların, ülkelerin sosyo-
ekonomik yapıları ve gelişmişlik düzeylerinin farklı olması nedeniyle Gaziantep ilinde farklı ekonomik ve sosyal etkiler 
yaratmasına rağmen tüm ülkelerin gündeminde öncelikli sorun olarak yer aldığı görülmektedir.
Son yıllardaki Gaziantep ilinde yaşanan artan göç, ildeki işgücü piyasasında yapısal sorunların meydana gelmesine 
neden olmaktadır. Bu durum istihdam ve gelir güvencesini tehlikeye düşürmekte; işsiz ve geçim kaynağından yoksun 
kalma korkusu içinde yaşamaktansa işveren tarafından sunulacak çalışma koşullarının işçi tarafından kabul edilmesine 
yol açmaktadır. Bu koşullar, işverenin yasal çalışma sürelerinin dışında işgücü istihdamını da kolaylaştırmaktadır.                
Türkiye’de çarpık kentleşme sorunu, bütün kentlerde farklı bir yerleşim sorunu oluşturmuştur. Gaziantep’te bu yönde 
değişim gösteren kent dokusu artık bir çok yönden çarpıklık doğurmuştur. Çarpık kentleşme olgusu, nüfusun belli 
bir alanda yoğunlaşmasıdır. Yani çarpık kentleşme kent sayısının ve kentlerde yaşayan nüfusun artışını içermektedir. 
Genel anlamda kentleşme sadece demografik bir olay değildir. 

Tablo 5.8. Türkiye’de Nüfusun Gelişimi ve Kentsel Nüfus

2010 yılı Toplam Nüfusu Köy Nüfusu Kentleşme Oranı %
Türkiye   72.561.312 17.754.093 75.53
Gaziantep  1653.670 199.579 87.9

Kaynak: (www.tuik.gov.tr, 02.02.2011).

Çarpık kentleşme olgusu daha çok nüfus artışı veya kırsal kesimden  kentsel alanlara göç yoluyla gerçekleşen bir 
süreç olarak algılanmaktadır (www.ekodiyalog.com. 23.12.2010). Genel anlamda çarpık kentleşmenin nedenleri 
şöyle sıralanabilir:
• Nüfus artış hızı ve bunun sonucunda meydana gelen göç hareketleri,
• Gecekondulaşma,
• Yerel ve İdari Kurumların bunun ilgili alt yapı hazırlıklarını tamamlamamış olmaları,

Kentlilik bilinci ve kültürünün yeterince gelişmemiş olması veya gelişmesi için yeterli çalışmalarının yapılamamasıdır.
Genel anlamda kırsal alandan büyük şehre göç edenler daha önceki davranış ve alışkanlıklarını, örf ve adetlerini 
de beraberinde getirmektedirler. Şehre göç edenlerin bazıları şehir yaşamına uyum sağlarken bazıları da  uyum 
sorunu nedeniyle şehirde ayrı gruplar oluşturmaktadırlar.  Gelenek ve göreneklerinin çoğu zaman şehre uymayışı 
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nedeniyle şehir değerlerini yadırgayan ve zaman zaman şehirle çatışan kendine has bir gecekondu kültür çevresi 
oluşmaktadır. Kırsaldan şehre göç edenlerin şehirleşmesi ve şehre entegre olmaları için uzun bir zaman geçmesi 
gerekmektedir. İşgücü piyasalarında bütün işçilerin istihdam edilebilirlikleri her zaman aynı değildir. Bazı işçiler 
kolayca iş bulabilirlerken, bazılarının iş bulabilmeleri ise emek piyasasının koşulları, işverenlerin ön yargılı tutumları, 
kurumsal müdahaleler ve bilgi eksikliği gibi  sebeplerden dolayı zor görünmektedir. Kayıt dışı istihdam genel anlamda 
halk tarafından iyice kabul görmüş, kayıt dışı çalışan kişilere hiçbir şekilde sosyal bir yaptırım uygulanmamıştır. Bu 
kişilerin kendilerini geçindirmeye çalıştıkları düşünülmekte ve gerek devlet gerekse de toplum tarafından buna ses 
çıkarılmamaktadır.

Tablo 5.9.  İstatistiki Bölge Birimi Sınıflamasına ve Yaş Grubuna Göre Boşanmalar

(Gaziantep 
 Adıyaman, 
Kilis) 2009

Toplam 16-
19

20-
24

25-
29

30-
34

35-
39

40-
44

45-
49

50-
54

55-
59

60-
64

65-
69

70-
74 75+

A  2 552   6   153   543   585   404   289   197   145   68   53   26   20   19

B  2 552 72    447   528   449   310   188   154   89   66   26   12   6   8

2008               

A  2 145 10    145   482   477   374   222   148   106   68   35   17   20   11

B  2 145  62   408   464   353   241   173   116   57   49   22   8   5   4

2007               

A  2 003   4   159   483   452   313   241   136   98   53   30   14   10   10

B  2 003  67   414   495   379   246   175   87   75   30   16   9   6   4

2006               

A  2 034   7   138   517   458   324   207   138   104   61   33   22   11   14

B  2 034  76   414   499   365   219   199   105   74   41   17   15   7   3

2005               

A   2 235    9   167   489    
515

   
340

   
255   145   126   79   49   34   14   13

B   
2 235

 
80

   
437

   
503

   
424

   
264

   
196   125   83   54   28   27   7   7

Kaynak: (www.tuik.gov.tr, 05.02.2011).

Tablo 5.9. Gaziantep, Adıyaman  ve Kilis illerinde  2005–2009 yılları arasındaki boşanma oranlarını göstermektedir. 
Tablodaki boşanma oranları incelendiğinde  genel olarak  yıldan yıla artış gösterilmektedir. Bunun en önemli nedenleri 
ekonomik, sosyal, kültürel faktörler olarak sıralanabilmektedir.

5.3.2.Kayıt Dışı İstihdamın Ekonomik Etkileri
Günümüz dünyasında ekonomik kalkınma faaliyetlerinin önündeki en önemli engellerden birisi işgücü piyasalarında 
meydana gelen olumsuzluklardır. İşgücü piyasaları, ister kırsal kesimde yaşayan insanların isterse kentsel kesimde 
yaşayan insanların olsun, genel olarak ekonomide meydana gelen pek çok sorunun kaynağını oluşturmaktadır (Yüceol, 
2007:109).  Bu nedenle genel anlamda istihdamın sektörel dağılımı, bir ülkenin ekonomik kalkınmışlık düzeyinin 
göstergesi olarak değerlendirilebilmektedir. Gelişmiş ülkelerde ekonomik kalkınmaya bağlı olarak istihdamın sektörel 
dağılımında değişmeler olduğu gözlenmektedir. Günümüzde ekonomik kalkınma ile birlikte sanayi ve hizmetler 
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sektöründe istihdam artarken, tarım sektöründe istihdam azalmaktadır (Biçerli, 2000:135). Türkiye’de ise yıllar 
itibariyle inşaat, sanayi ve hizmetler sektöründe artan istihdama karşılık, tarım sektöründe de istihdamın arttığı 
görülmektedir. 
Ekonomik kalkınma kavramı 1980’li yıllara kadar sadece ekonomik yönüyle algılanmış ve GSMH ile ölçülmeye çalışılan 
iktisadi büyüme hedefi ile birlikte düşünülmüştür. Genel anlamda, gelir dağılımında artan eşitsizlik, geniş kitlelerin 
yoksullaşması, bölgesel dengesizlikler ve eşitsizlikler, doğal çevrenin ve doğal kaynakların uzun dönemli büyümeyi 
gerçekleştirme olanağını azalttığı görülmektedir (Çabuk, 2003: 45).
Genel anlamda istihdam politikalarının amaçlarının başında beşeri kaynakları geliştirmek ve ekonomik büyümeyi 
teşvik ederek işgücünün yapısal değişmelere uyum sağlamasını kolaylaştırmak gelmektedir. Ekonominin faaliyet alanı 
olarak küçük ölçekli bir ekonomi olmasının en önemli etkisi, ekonomik büyümenin sağladığı istihdam artışının kayıtlara 
tam olarak geçmesine engel olmaktadır. Bununla birlikte mevcut ekonominin küçük ölçek özelliği olması, Türkiye’de 
çalışma sürelerine uyulmasının denetimini zorlaştırması yanında; örgütlenme güçlüğü nedeniyle sendikacılığın yasal 
çalışma sürelerine uyulmasının sağlanmasındaki etkinliğini de sınırlandırmaktadır. Türkiye ekonomisinin sanayileşme 
sürecini yavaş yavaş tamamlamak için gerekli politikaların uygulanmış olması, çalışma sürelerinin uzun tutulmasında 
bir yapısal neden olarak algılanabilir. Bununla birlikte, emek yoğun üretim teknolojilerinin uygulandığı sektörlerde, 
yasal çalışma sürelerine uyulmasının sağlanması, ekonomik büyümeye ve istihdama yansımasına katkı sağlayacaktır.
Sosyal güvenlik, bir toplumda ekonomik kalkınmaya paralel olarak sosyal refah düzeyinin korunması ve sürdürülmesi 
bakımından en önemli ihtiyaçlardan birini oluşturmaktadır. Bunun önemli nedeni sosyal güvenlik, toplumun tüm 
kesimlerini çeşitli risk ve tehlikelere karşı korumakla kalmayıp aynı zamanda geleceklerini güvence altına almak 
yönünden de önem taşımaktadır. Bununla birlikte bir ülkedeki sosyal güvenlik sisteminin yapısı, o ülkenin ekonomik 
ve sosyal koşulları ile doğrudan ilişkilidir. Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminde meydana gelen sorunlar, sistemin 
sürdürülebilir bir seviyeye ulaşmasını engellemekte ve makro ekonomik dengelerin bozulmasına yol açmaktadır. 
Sosyal güvenlik sisteminin etkin ve verimli çalışabilmesi mevcut sorunların en az düzeye indirgenmesiyle mümkün 
olabilmektedir  (Egeli ve  Özen, 2009: 3).

Tablo  5.10.Gaziantep İlinde 2010 Yılı 4/a Sigortalı Sayısı

2010-Aylık Sigortalı Sayısı Bildirge Veren İşyeri Sayısı
Ocak 143.780 18.822
Şubat 149.587 19.400
Mart 150.819 19.749
Nisan 155.996 20.474
Mayıs 154.308 19.814
Haziran 160.733 20.933
Temmuz 163.116 20.896
Ağustos 164.988 20.967
Eylül 164.032 21.003
Ekim 165.897 21.224
Kasım 167.553 21.546
Aralık 172.732 21.974

Kaynak: Gaziantep Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, 03.02.2011.

Tabloya göre Gaziantep ilinde sigortalı sayısı ile bildirge veren işyeri sayısında önceki yıllara göre bir artış olduğu 
görülmektedir. Bunun en önemli nedenleri ise ekonomide meydana gelen iyileşme havası sonucunda, ihracat 
miktarında bir artış meydana gelmiş olması, Gaziantep Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nün gayretli çalışmaları 
ve bünyesinde kurulan KADİM aracılığıyla gerekli bilgilendirmelerin yapılması, işçi-işverenlerin bu konuda 
bilinçlendirilmesidir.
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6. GAZİANTEP İLİNDE KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN AZALTILMASINA İLİŞKİN YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR
Kayıt dışı istihdamın en önemli nedenlerinin, gelir dağılımındaki adaletsizlik, yoksulluk, işsizlik oranının yüksekliği, 
sosyal güvenlik kurumu ile diğer kamu kurumları arasındaki koordinasyon ve işbirliği eksikliği, yabancı kaçak işçiliğin 
varlığı, eğitim düzeyinin düşüklüğü, sendikal örgütlenmenin yetersizliği, istihdam üzerindeki mali yükümlülükler, 
evde çalışma, taşeron işçiliği ve bölünme, fason imalat, sigortalılık konusundaki bilgi ve bilinç yetersizliği olduğu 
açıkça görülmektedir (Olgac, 2009: 32).
Gaziantep ilinde kayıt dışı istihdamın azaltılmasına ilişkin yapılması gereken çalışmalardan en önemli olanları, kayıtlı 
istihdam faaliyetlerini özendirmek, denetim kapasitesini güçlendirmek, yaptırımların caydırıcılığının arttırmak, 
kurumsal bir birlikteliği benimsemek, göçün azaltılmasına yönelik önlemleri almak şeklinde ifade edilmektedir.
6.1. Kayıtlı İstihdam Faaliyetlerinin Özendirilmesi
Genel anlamda kayıtlı istihdamı arttırmaya yönelik politikaların başında sübvansiyon paket programları gelmektedir. 
Bu anlamda günümüzde üç tür sübvansiyon paket programının uygulandığı görülmektedir. Bunlar; ücret ve istihdam 
sübvansiyonu, kendi işini kuranlara yardım programları ve doğrudan kamu sektöründe istihdam programlarıdır. 
Ücret ve istihdam sübvansiyonu uygulamasında hükümetler işverenlere program kanalıyla desteklendiği duyurulan 
veya belgelenen işçileri işe alma karşılığında ücretin belirli kısmını karşılayacağını veya bu işverenlerin ödeyecekleri 
vergilerde indirim yapacağını ifade edilmektedir. İşgücü maliyetini ucuzlatarak istihdam artışını teşvik etmeyi 
amaçlayan bu uygulama Türkiye’nin uluslar arası rekabet gücünü arttırdığından aynı zamanda ihracat sübvansiyonu 
işlevi de görebilmektedir (Biçerli, 2005:6-7). 

Tablo 6.1. Gaziantep İli Kayıt Dışı İstihdamla İlgili Servise Gelen Sorgulama Sonuçları

2010 yılı
Sorgulama 
yapılan kişi 

sayısı

Sorgulama 
yapılan 

işyeri sayısı

Kayıt dışı olduğu tespit 
edilen sigortalı(4/a’lı)

sayısı

Kayıt dışı olduğu tespit 
edilen sigortalı(4/b’li)

sayısı

Kayıt dışı 
olduğu 
tespit 
edilen 

işyeri sayısı

Uygulanan 
idari para 
cezası(TL)

Ocak 4270 815 56 41 46 81.531

Şubat 6862 725 230 46 2 335.040

Mart 4265 735 87 51 1 128.079

Nisan 5930 876 67 49 1 99.144

Mayıs 4016 723 76 30 2 113.724

Haziran 2739 825 116 82 21 193.671

Temmuz 6974 1589 130 88 11 294.306

Ağustos 5088 1059 73 120 9 117.381

Eylül 5059 874 27 77 2 55.404

Ekim 4054 963 63 111 2 93.312

Kasım 4716 825 38 64 8 67.140

Aralık 8357 3842 92 68 5 150.174

TOPLAM 62330 13851 1055 827 110 1.728.870

Kaynak: Ahmet Yetim, (www.gaziantepsmmmo.org, 26.12.2010).

Tablo 6.1. Gaziantep ilinin kayıt dışı istihdamla ilgili gelen sorgulama  sonuçlarını göstermektedir. Sosyal güvenlik 
kurumu açısından kayıt dışı istihdam genellikle üç şekilde görülmektedir: 

• Sigortalıların Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemesi,
• Çalışma gün sayılarının eksik olarak bildirilmesi,
• Sigorta primine esas kazanç tutarlarının eksik bildirilmesi.
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Genel anlamda kayıtlı istihdamı arttırmak için kayıt dışı istihdamın meydana geliş biçimlerini irdelemek 
gerekmektedir. Bunları mümkün olduğunca en az düzeye indirgeyecek politikaların uygulanması gerekmektedir. 
Nitekim Gaziantep Sosyal Güvenlik Müdürlüğü bünyesinde kurulan KADİM’de bu doğrultuda önemli bir politika 
aracı olarak görülmektedir. Türkiye’de kayıt dışı istihdamın fazla olmasının önüne geçilmesi için Sosyal Güvenlik 
Kurumu’nun etkin çalışmalarının büyük önem taşıdığı görülmektedir. Gaziantep Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nün 
etkin çalışmalarına, yerel yönetimler ve sivil örgütler destek ve önem vermektedirler.

6.2. Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi
Kayıt dışı istihdamla mücadelede, devlet organlarının gösterdikleri hassasiyet ve çaba, önemli bir eşiğin aşıldığını da 
kanıtlamaktadır. Bir sorun olarak ekonomik kalkınma, rekabet şartlarının iyileştirilmesi ve kaynakların etkin tahsisi 
ile sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma hedefi içerisinde, kayıt dışı istihdamın kayda alınmasını gerektirmektedir. 
Kayıt dışı istihdamı meydana getiren en önemli etkenlerden biri de, etkin bir vergi idaresinin olmayışı ve vergi 
denetiminin yetersizliğidir. Gerçek ve tüzel kişilerin bulundukları ekonomik faaliyetler sırasında, vergi kanunlarına 
uygun hareket edip etmediklerinin, diğer bir anlatımla yasalara uyulup uyulmadığının tespit edilmesi vergi denetimi 
olarak adlandırılabilir. Denetimin başarısı ve denetimden beklenenin gerçekleşmesi, ancak etkin bir denetimle 
mümkündür. Denetimin varlığı kişileri yasalara uygun hareket etmeye zorlar. 
Denetim arttırmak için çalışma hayatına yeni bir düzen getiren 4857 sayılı İş Kanunu’nun 90. maddesi gereği 
düzenlenen İş-Kur Yasası, Özel İstihdam Büroları’nın (ÖİB) kuruluşuna da imkân tanımıştır.  ÖİB’lerin temel amacı 
işsizliğe ve kayıt dışılığa karşı resmi istihdam kurumlarına yardımcı bir çözüm ortağı olarak işgücü piyasasının genel 
görünümüne ilişkin bilgilere de katkıda bulunarak, tüm kesimlere yaygın istihdam ve danışmanlık, eğitim olanakları 
sağlanması olarak öngörülmüştür. Özel İstihdam Büroları’nın, Türkiye İş Kurumu’na yardımcı bir destek mekanizması 
olarak düşünülmesi önem taşımaktadır. Buna benzer Gaziantep Sosyal Güvenlik Müdürlüğü bünyesindeki KADİM’de 
bu destek birimlerinden biri olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

6.3. Yaptırımların Caydırıcılığı
Türkiye’de kayıt dışı istihdamın özellikleri, genel olarak kayıt dışı istihdamın yapısal bir sorun olduğu ve bunu 
önlemek için sadece denetim ya da yaptırımların arttırılması ile çözümlenemeyeceği görülmektedir. Türkiye’de 
kayıt dışı istihdamla mücadele için toplumun tüm kesimlerinin içinde yer alacağı kapsamlı bir strateji gerekmektedir 
(Karaaslan, www.malikilavuz.com: 06.02.2011).
Küreselleşen bir ekonomide işsizliğin var olması, üretimde ülkenin emek gücünün tam olarak kullanılmaması ya da 
çalışmak istediği halde iş bulamayan insanların var olması demektir. Bu durumda işletmeler açısından ekonomik 
etkinsizliğin ve sosyal sorunların ortaya çıkması kaçınılmazdır. Küresel rekabet koşulları altında, firmaların verimlilik 
artışı sağlaması ve işletmelerle rekabet edebilmesi için işletmelerde en pahalı girdilerden biri olan işçi ücretlerinden 
tasarruf edilmeye çalışılması, yalnızca imalat sektöründe değil, hizmet sektöründe de işgücü indirimini sağlayacak 
formülleri gündeme getirmektedir. 
Genel anlamda, Gaziantep’te küçük işletmelerin sayısının fazla olması, sermayelerinin düşük olması nedeniyle 
rekabet güçlerini artırma istekleri kayıt dışı istihdam faaliyetlerini teşvik etmektedir. Büyük şirketlerin yoğun olduğu 
sanayi yapılarında kayıt dışı istihdamın işgücü piyasası içindeki yeri çok küçük iken, çok sayıda küçük firmadan oluşan 
yerel sanayilerde, kayıt dışı istihdama yönelişin daha fazla olacağı beklenmektedir (Güloğlu,
2005:13).

6.4. Kurumsal Yapının Geliştirilmesi
Gençlerin kendi şehirlerinin kimlikleriyle bütünleşmeleri sağlanmalı ve böylece hayata atıldıklarında ekonomik 
menfaatlerini azami seviyeye çıkarmaya çalışan kişiler olarak değil, bölgesini, şehrini seven ve şehrinin kalkınması 
için çaba harcayan kişiler olmaları sağlanmalıdır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde özel sektörün daha 
fazla yatırım yapmalı ve faaliyette olan işletmeler için pozitif ayrımcılık temelinde 10 yıl gibi uzun süreli özel teşvik 
programları uygulanmalıdır.  Buna benzer politikaların uygulanması için gerek Gaziantep Sanayi Odası gerekse 
de Gaziantep Ticaret Odası ve iş adamları bünyesinde sık sık hükümet yetkililerine dile getirilmektedirler.  Kayıt 
dışı istihdamla mücadele, ülkenin ekonomik  kalkınmasında, ülkenin refah düzeyinin artmasında, bireysel hak 
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ve özgürlüklerin gelişmesinde ve kullanılmasında, aynı zamanda şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışının 
yerleşmesinde mihenk taşı olarak kabul edilmektedir. Özellikle  Gaziantep’te merkezi yönetimin yanında yerel 
yönetimlerden yurtiçi sivil toplum örgütlerine kadar birçok organizasyon yoksullara dönük politikaları hayata 
geçirmektedir. Merkezi yönetimler ile yerel yönetimlerin kendi aralarındaki yoksulluk konusundaki koordinasyonun 
iyi işlemesi durumunda kurumsal bir birliktelikten bahsedilmiş olacaktır. 

6.5.Göçün Azaltılmasına Yönelik Tedbirler 
Gaziantep, genel olarak Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerindeki köylerde yaşayan nüfusun çoğunun yoksul 
olması, tarımsal üretimdeki verim düşüklüğü, ekilen toprakların çok parçalı olması, makineli tarımın artması 
sonucunda vasıfsız elemanların artışı, köylerdeki alt yapı ve sosyal hizmetlerin kentlere göre daha az olanaklara 
sahip olması ve tarım dışı alanlarda yeterli istihdam olanaklarını bulamayanların göç ettiği sanayileşmiş büyük bir il 
konumundadır  (www.bayindirlik.gov.tr. 06.02.2011).
Bununla birlikte kırsal kesimden büyük şehirlere olan göçler kayıt dışı istihdamın artmasına neden olmaktadır. Çünkü 
daha iyi bir yaşam ve daha iyi bir gelir için kentlere göç eden bireyler genellikle yeterli kalifiyeye sahip olmayan 
bireylerden oluşmaktadırlar. Meydana gelen bu göçler sonucu istihdam olanaklarında sıkıntılar yaşadığından 
dolayı, bireylerin kayıt dışı istihdama yol açan sektörlerde istihdam edilmesi durumunu gündeme getirmektedir. 
Göçün azaltılmasına yönelik tedbirler olarak kırsal alanda yaşayan insanların sağlık, eğitim, çevre ve yaşam şartları 
iyileştirilmelidir. Kırsal bölgede geçim imkanı sağlayacak şartlar oluşturulmalıdır. Göç alan ve aynı zamanda göç veren 
illerdeki altyapı sorunları çözümlenerek bu iller yaşanabilir bir hale getirilmelidir. Bu şehirlerdeki karmaşık, dağınık 
ve uygun olmayan yapılaşmanın kentsel dönüşüm projeleriyle iyileştirilmesi ve modern şehirlerin oluşumuyla 
insanların kendi illerini yaşanacak şehirler olarak görmelerinin sağlanması gerekmektedir. Türkiye’deki büyük 
şehirler, göç ve kentsel yığılma sorunu ile mücadele edebilmenin en önemli yolu istihdam odaklı yerel kalkınma 
modellerinin geliştirilmesi ve uygulanabilmesidir. Son yıllarda Türkiye’de buna yönelik önemli adımlar atılmaktadır.  
Gaziantep ili de bu adımların büyük çoğunluğunu kendi çabalarıyla atmıştır. Özellikle, sektörel ve yerel kümelenme, 
inovasyon vadisi, kentleşme sempozyumu, uluslararası fuarlar, parlayan yıldız Gaziantep, kapasite geliştirme, kamu-
üniversite-özel sektör işbirliği, yerel halkın ve üreticinin refahını hedefleyen yatırım politikaları ve yerel kaynakların 
korunarak değerlendirilmesi önemli unsurlar olarak görülmektedir. Büyük şehirlere göç eden kadınları, çocukları, 
yoksulları, yaşlıları ve özürlü olanları dikkate alarak yaşayabilecekleri ortamın oluşturulması, muhtaç durumda 
olan bütün vatandaşların sosyal yardımlardan daha fazla yararlanabilecekleri bir mekanizma kurulması ve yeni 
sosyal politikaların geliştirilmesi gerekmektedir. Başka bir ifade ile göç eden insanların tespiti ve sosyal yardımlar 
konusunda hizmet veren sorumlu kuruluşların verilerinin birbirleri ile irtibatlı bir şekilde kullanılmasının sağlanması, 
her belediyenin kendi sınırları içinde sosyal hizmete ihtiyaç olan bireylerin tespit etmesi ve bir veri tabanı oluşturması 
gerekli görülmektedir  (www.yapiveri.com. 07.02.2011). Kayıt dışı istihdamın ihtiyaç duyduğu iş gücü, genellikle geçim 
sıkıntısı yüzünden kırsal kesimlerden kentlere göç eden insanlardan oluşmaktadır. Bu insanlar kar elde etme amacı 
gütmeyen, tamamıyla asgari geçim şartlarını sağlamak ve hayatlarını devam ettirmeyi sağlayacak temel ihtiyaçlarını 
temin edebilmek amacıyla çok ağır koşullar altında, sosyal güvenceleri olmadan çok az ücretlerle çalışmaktadırlar.  
Büyük şehirlere olan göçü en aza indirmek için alınacak önlemler iki boyutludur. Bunlardan birinci boyut, göç 
olgusunun oluşumuna etki eden faktörleri tespit etmektir. İkinci boyut ise göç etmenin cazip olmaktan çıkarılmasıdır. 
Yani kentsel dönüşümde halkın sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan ihtiyaç ve beklentileri de dikkate alınmalıdır. Kent 
planlaması ve kentsel gelişimin, çevresel değerlerle uyum içinde olacak şekilde projelendirilmesi gerekmektedir. Göç 
konusu, kentsel gelişimde özel olarak irdelenmeli ve göçün azaltılmasına yönelik tedbirler alınmalıdır.

6.6. Nüfus Artış Hızının Kontrolü 
Günümüzde büyük şehirlerin göç almalarının en önemli sebebi istihdam ve eğitim, sağlık olanaklarının yaygın 
olmasıdır. Kırsal ve büyük şehirler arasındaki gelir farklılığı ve işsizlik gerçekte sadece ara değişkenlerdir. Temel 
faktörler, nüfusun doğal artışı hızı ve ekonomik kalkınma hızıdır. Bu nedenle dikkate alınması gereken temel değişken, 
ekonomik kalkınma hızına göre nüfus artış hızının olmasıdır. Ekonomik kalkınma planlarında hızlı bir ekonomik 
gelişmeyi sağlamak amacıyla kentsel altyapıya öncelik verilmeye devam edilirken, kırsal alandaki altyapının tamamen 
ihmal edilmesi sonucunda da kırdan kente göç akışı artmakta idi. Ancak son yıllarda uygulanan bölgesel politikalar, 
artık kırsal kesimin de ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik gerçekleşmektedir (Gökçe, 1996:71). 
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Genel anlamda nüfus artışını belirleyen iki temel faktör bulunmaktadır. Bunlar, doğurganlık oranının artması ve ölüm 
oranlarının düşmesidir. Nüfus artışı, bu sebepler yanında göçlere bağlı olarak da değişmektedir. Nüfus artışı, konut, 
sağlık ve eğitim harcamaları alanlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Küreselleşen dünyada ekonomik sorunlar 
gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler ve az gelişmiş ülkelerde farklılık gösterdiği gibi bir takım ekonomik sorunların 
meydana gelmesi bütün ekonomileri etkilemektedir. Bu etkilerden en önemlisi göç ekonomisi oluşturmaktadır. Hızlı 
nüfus artışı sonucunda bireylerin ulusal gelirden aldıkları payı azalmakta, ekonominin gelişme hızı yavaşlamakta ve 
insanların yaşadıkları şehirlerdeki alt yapıya olan ihtiyaçları artmaktadır. Başka bir ifade ile, gittikçe artan nüfusa 
aynı oranda istihdam yaratılamadığında işsizliği meydana getirmektedir. Meydana gelen yüksek oranlı işsizlik, düşük 
ücretleri meydana getireceğinden bireylerin geçimini sağlayamayan kişiler ek iş yapmak zorunda kalmakta, bu da 
kayıt dışı istihdamı büyüten bir etken olmaktadır (Mavral, 2003:263). Bir ülkenin ekonomik kalkınmasında nüfus 
önemli bir faktör olarak görülmektedir. Ekonomilerini büyütmek için gerekli diğer şartlara sahip olduğu halde yeterli 
nüfusa sahip olmayan ülkelerin, bu eksikliği gidermek amacıyla yurt dışından işgücü ithal etmek zorunda kaldıkları 
bilinen bir gerçektir. Nüfus, sahip olduğu özelliklerinden dolayı ekonomik kalkınmanın önemli bir koşulu olarak 
görülmektedir. Nüfusun büyüklüğünün, nüfus artış hızının ve nüfus dağılımının bilinmesi, o ülkede halkın refah 
seviyesinin, ekonominin üretken kapasitesinin belirlenmesi ve gelecekte ortaya çıkan ihtiyaçların tespiti açısından 
çok önemli görülmektedir.
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7. MALİ KURALIN KAYIT DIŞI İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ  ETKİLERİ
Ülkelerin kendi orta vadede mali disiplinle ilgili olarak alacağı kararlarda hangi sınırlar içinde davranabileceğini 
belirleyen düzenlemeye mali kural denilmektedir. Kalkınma politikasının hedefleri arasında sayılan kayıt dışı 
istihdamın azaltılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi kadar, eğitim ve sağlık hizmetlerini iyileştirici önlemler ile 
etkili bir sosyal güvenlik sistemi de kalkınma politikası hedefleri içinde yer almaktadır. Bunların gerçekleştirilebilmesi 
için ekonomik ve sosyal bir kalkınmanın iki bileşeninin birbiriyle bütünleşmiş biçimde devreye sokulması tek başına 
yeterli olmamakta, aynı zamanda ve özellikle de izlenen politikanın, kalıcı bir ilerleme sağlamak için sağlam bir 
kurumsal temele sahip olması da gerekmektedir. 
Mali kural, mali politikanın belirlenmesinde harcama, gelir, bütçe açığı, faiz dışı denge gibi bazı ekonomik büyüklüklere 
orta ve uzun dönemde belirli hedefler ya da sınırlamalar getirerek sürdürülebilir bir mali politika patikası ortaya 
koyan yasal düzenlemedir. Mali kural, amaçların ve hassasiyetlerin farklılaşması nispetinde, farklı ülkeler için farklılık 
arz edebilir. Mali kuralın uygulanması neticesinde elde edilecek bazı faydalar şunlardır (Sarnık, 2010:3).

• Makroekonomik istikrarın sağlanması,
• Mali politikanın ve hükümetin kredibilitesinin artması,
• Uzun dönem sürdürülebilirlik hakkında bilgi vermesi,
• Para politikasının etkinliğinin artması,
• Seçim dönemlerindeki popülist politikaların önüne geçilmesi,
• Bütçe oluşturulması sürecinde kaynakların daha etkin kullanılmasının sağlanması şeklinde sıralanabilir. 

Günümüzde mali kural uygulamaları, kamu harcamalarındaki artışa paralel olarak genel yönetim ve borç stokundaki 
artışın önüne geçilmesinde ve ülke çıkarlarının politik çıkarlardan üstün tutulmasını sağlayarak makroekonomi 
politikalarına duyulan güvenin artırılmasında önemli bir politika alternatifidir.

8.SONUÇ
Günümüz dünyasında kırsal kesimden büyük kentlere göçün, gelişmekte olan ülkelerde yoğun yaşandığı ve kentlerde 
önemli boyutlarda kayıt dışı istihdama neden  olduğu gözlemlenmektedir. Kayıt dışı istihdamı, ekonomik kalkınma 
çabalarında başarılı olan ülkelerin uyguladıkları politikalarla, kayıt dışı istihdamı oluşturan dinamiklerin bu süreç 
içinde kurumsal alanında yapılan düzenlemeler ve sosyal normlardaki değişmeler nedeni ile önemli ölçüde kayıt 
altına alınabileceğini öngörmek mümkündür.

Kayıt dışı istihdam işgücü piyasasında yapısal bir sorun olarak görülmekte ve bugün hemen hemen ekonominin yarısını 
teşkil etmektedir. Kayıt dışı istihdam, kaynakların etkin kullanımını olumsuz yönde etkilemektedir. Gaziantep’in 
toplumsal ve ekonomik niteliklerinin ortaya konması, kentin kendine özgü yapısının belirlenmesi, yatırımcılar için 
avantajların ortaya konulması, stratejik konumunun vurgulanması önem taşımaktadır. 

Sosyal güvenlik sistemimizin toplumsal dayanışmayı güçlendirici ve sağladığı haklar bakımından adil, etkili 
ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir. Sistemin sürdürülebilirliği, sosyal devlet olmanın 
yükümlülükleri ile ekonomik ve mali imkanların dengesini ön planda tutan, popülist uygulamalardan uzak, rasyonel 
bir yapılandırmayı zorunlu kılmaktadır. Sonuç olarak şimdiye kadar yapılan çalışmalar, mevcut sorunların bir kısmını 
ortadan kaldırsa bile, henüz tüm sorunlara cevap verecek düzeyde gerçekleştirilememiştir. Bu konudaki mevzuat 
yeni olduğu için uygulamalardan nihai sonuçların elde edilebilmesi, kısa vadeden çok orta ve uzun vadede mümkün 
görünmektedir. Ancak bunun için sistemin eksikliklerini giderici ve reform sürecini tamamlayıcı yönde yeni düzenleme 
ve projeksiyonların da hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Kayıt dışı istihdamla mücadelede Uluslar arası Çalışma Örgütü (ILO) ve AB, OECD ülkelerinin bu alanda yürüttükleri 
mücadelede uyguladıkları beş temel araç bulunmaktadır. Bunlar, 
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• Eğitim, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri, 
• Kamu kurumları ve ilgili taraflar arasında koordinasyonun sağlanması, 
• Bürokratik işlemlerin azaltılması,
• İşveren üzerindeki mali yüklerin azaltılması,
• Etkin ve caydırıcı denetim yöntemlerinin icrasıdır.

Yukarıda sayılan faaliyetler eş zamanlı olarak uygulanarak kayıt dışı istihdamla mücadelede önemli adımlar 
atılabilecektir. Kayıt dışı istihdamla mücadelede başarı sağlamış birçok AB ülkesi, bu beş temel başlık altında toplanan 
faaliyetleri uygulamıştır. 

Kayıt dışı istihdamla mücadele her şeyden önce çalışan kesim bilgilendirilmeli, kamu kurumları arasında koordinasyon 
ve işbirliği sağlanarak çapraz bilgi transferi yapılmalı, işverenin yükümlü olduğu beyanname vb. bürokratik işlemler 
bilgisayar ortamında yapılmalı, başta yabancı kaçak işçi istihdamına yönelik olmak üzere teftiş programları 
düzenlenmelidir. Tüm bu faaliyetleri uygulayarak kayıt altına alınan kişilerden toplanan prim gelirleri neticesinde 
istihdam üzerindeki mali yükler azaltılabilinir. 

İşsizlik sorunu ile mücadelede en etkin ve bilinen yöntem ekonomik büyümenin sağlanmasıdır. Ekonomide üretim 
kapasitesi ve yatırımlar arttıkça istihdam alanları da genişleyecek ve işsizlik sorunu azalacaktır. Ancak ekonomik 
büyüme işgücü piyasasının bu sorununu tek başına çözmekte yeterli olamaz. Ekonomik büyümenin yansıra işsizliğin 
türüne göre, bu sorundan en fazla etkilenen gruplara yönelik bazı istihdam politikalarına da gereksinim duyulmaktadır. 
Ülkemizin en önemli sorunları arasında yer alan kayıt dışı istihdamla mücadele etmek saygın bir devlet olmanın 
gereği olduğu gibi, evrensel hukuk kuralları ve anayasayla teminat altına alınmış sosyal güvenlik hakkının sağlanması 
açısından da devletin yerine getirmesi gereken bir görevdir. Nitekim, kayıt dışı istihdamla ilgili pek çok yargı kararında 
da sosyal güvenlik hakkının kamu düzenini ilgilendirdiği, kayıtlı çalışıp çalışmama konusunun kişilerin, piyasa 
aktörlerinin inisiyatifine terk edilemeyeceğine, devletin bu alandaki sorumluluğuna dikkat çekilmektedir. 
Türkiye’deki ekonomik büyümenin istihdama yansımasının belli koşullara bağlı olduğu, yeni istihdam olanaklarını 
meydana getirebilmenin yolunun sadece büyüme olmadığı anlaşılmaktadır. Diğer bir deyişle, büyümenin olması 
istihdam sorunun çözümünü de beraberinde getirmemektedir. Bu haliyle istihdam için büyüme gerekli ve ön koşul 
durumundadır, ancak yeterli değildir. Her ekonomik büyümenin istihdam yaratmaması ve sektörler arasındaki 
istihdam yaratma farkları, işgücü piyasası açısından büyümenin sektörel kompozisyonun önemine işaret etmektedir. 
Daha çok istihdam yaratan sektörlerin büyümeyi de sürükleyen sektörler haline gelerek ekonominin iş yaratma 
kapasitesini artıracağı düşünülmektedir.
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9.KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN GAZİANTEP EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN  DEĞERLENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYINDA 
YAPILAN TESPİTLER VE ÖNERİLER RAPORU

Proje Raporu, 13 Nisan 2011 tarihinde gerçekleştirilen teknik çalıştay da tartışılarak değerlendirilmiş olup elde edilen 
sonuç raporu hazırlanmıştır.
Katılımcılar:
• Prof. Dr. Şerife Türcan ÖZŞUCA - Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi  (moderatör)
• Prof. Dr. Yusuf BAYRAKTUTAN - Kocaeli Üniversitesi 
• Doç. Dr. Mehmet Hüseyin BİLGİN - Kadir Has Üniversitesi
• Doç. Dr. İbrahim ARSLAN - Gaziantep Üniversitesi 
• Yrd. Doç. Dr. Cuma BOZKURT - Gaziantep Üniversitesi
• Ahmet AÇIKGÖZ - Sosyal Güvenlik Kurumu Strateji Geliştirme Başkanı
• Ahmet YETİM - Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü
• Nihat BENCAN - DİSK Gaziantep Bölge Temsilcisi
Kayıt dışı istihdam küresel düzeyden başlayarak, ulusal ve yerel düzeye inen yapısal nitelikli birçok sorunun ürünüdür. 
Gaziantep’te kayıt dışı istihdamın nedensellikleri ve gerçekleşme biçimleri Türkiye genelinden önemli bir farklılık 
göstermemektedir. 

9.1. Kayıt Dışı İstihdamın Gaziantep Ekonomisi Üzerindeki Etkilerinin  Değerlendirilmesi Çalıştayında Yapılan 
Tespitler

1. Kayıtdışı ekonomi ile kayıt dışı istihdamın ilişkisi irdelenip buna göre bu sorunun çözümü kısa vadede zor   
görünmekle birlikte  doğru stratejilerle kayıt altına alma süreci işletilebilir.
2. Tarafların bakış açıları: Bazı sektörlerde, özellikle eğitim düzeyi düşük-vasıfsız ve geçici işlerde çalışanların kayıt       
dışında kalma isteğinde bulundukları ileri sürülebilir. Bu konunun en önemli çözüm ayaklarından bir tanesi eğitimdir.
3. İşveren niçin kayıt dışılığa başvuruyor? Yüklerin ağırlığı ve maliyetlerin yüksekliği.
4. Denetim sistemindeki sorun ve aksaklıklar (mevzuat konusunda da).
5. Sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği meselesi: Yükleri düşürmenin maliyeti ve topluma yansıması.
6. Kısa dönemli rasyonelleştirme ile uzun dönemli bir çıkar politikasının oluşturulması gerekmektedir.
7. Kayıtdışı istihdamı kısa dönemli bir politika ile çözümlemek zor olmakla beraber, istikrarlı ve sürdürülebilirlilik 
politikaları uygulamak gerekmektedir.
8. Tarafların ortak katılımının sağlanması: Sosyal diyalog süreçlerinin içselleştirilmesi.
9. Gaziantep ilinde kayıt dışı istihdamın azaltılması için ne tür tedbirler alınabilir?
10. Uygulanacak politikaların yerel bazda karşılık bulması için neler yapılabilir?
11. Sosyal duyarlılığı artırmak: Bir teşvik unsuru olarak Ticaret Odası’nın öncülüğü ve ilgili tarafların katılımıyla sosyal 
yükümlülüklerini yerine getiren işletmelere “Sosyal Yeterlilik Belgesi” verilmesi. 
12. Yerel bazda tarafların sürece katılımını sağlamak:  Daha sık bir araya gelinmesi, bunun kurala bağlanması ve 
stratejilerin takibi.
13. Sosyal diyalog sürecinin resmi kurumlar değil de tarafların yönetiminde işletilmesi.
14. KADİM’in etkinliğinin arttırılması.
15. Kurumsallaşmayı teşvik edici önlemlerin alınması.
16. Mesleki eğitim ve İstihdam Kurulu’nun tüm tarafların katılımını sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi.
17. SGK’nın okullarda eğitim vermesi, yarışmalar düzenlenmesi ve filmler hazırlanması.
18. Gaziantep’te bulunan üniversitelerle etkinlik alanının oluşturulması.
19. Yerel kurumlar arasında koordinasyonun sağlanması.
20. Vasıf ve nitelik düzeyinin düşük olması nedeniyle Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri ile işbirliği 
yaparak işgücü piyasasının ihtiyacına göre mesleki eğitim verilip etkinlik artırılabilir.
21. İstihdama yönelik teşviklerin kayıt dışı istihdam ve işsizlik oranına göre verilmesi gerekmektedir.
22. Bölgesel asgari ücret politikası uygulanabilir mi? 
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9.2.Kayıt Dışı İstihdamın Gaziantep Ekonomisi Üzerindeki Etkilerinin  Değerlendirilmesi Çalıştayında Yapılan  
Öneriler Raporu

9.2.1.Kayıt dışının iç içe geçmiş halkaları: kayıt dışı ekonomi-kayıt dışı istihdam ilişkisi
Kayıt dışı işlemler işletmelerde birçok farklı bağlamlarda ortaya çıkmaktadır.Çoğu kez aynı işletmede kayıtlı ve 
kayıt dışı faaliyet yan yana bulunmaktadır. Üretim aşamasına geçmeden önce bir çok girdinin belgelenmemesi/
belgelenememesi işletmeye üretiminin ne kadarını beyan edeceği yetkisini sağlamaktadır. Bu durum işletmelerin 
kayıt dışı istihdam kararını da etkilemektedir.

9.2.2.İşletmelerde çalışanların sigortalılığını belirleyen temel  etkenler

• Kritik pozisyondaki elemanların sürekliliğini sağlamak 
• Nitelik ve uzmanlık  
• İşin risk derecesi 
• Emek maliyetlerinin yüksekliği 
• Şirketlerin kuruluş yıllarında sermaye birikimi yetersizliği
• Piyasaya giriş kolaylığının yarattığı rekabet  baskısı
• İç ve dış piyasalardan kaynaklanan rekabet
• Fason üretim (maliyetleri dışsallaştırma amaçlı geri bağlantılar)
• İşletmelerin ölçek ve kurumsallaşma düzeyi
• İş ve sigorta denetimlerinin yetersizliği
• Yakalanma riskinin düşük olması nedeniyle mevcut denetim sisteminin caydırıcı olmaması
• Geçmiş af uygulamaları

9.2.3.Çalışanlar  açısından  kayıt dışı çalışma nedenleri

• İşsizlik
• Yoksulluk
• Düşük vasıf ve eğitim düzeyi
• Zayıf örgütlülük düzeyi
• Geçici iş imkanları ve düşük vasıflı çalışanların yeşil kart hakkını kaybetmeme isteği
• Düşük bilinç düzeyi 

9.2.4.Kayıt Dışı İstihd
amın Etkilerinin  Değerlendirilmesi İle İlgili Çözüm Önerileri;
Kayıt dışı istihdam sorununu kısa dönemde çözmek güçtür. Kayıt dışı ekonomi ve kayıt dışı istihdama kaynaklık eden 
nedensellik ilişkileri çeşitli ve birbiri ile bağlantılıdır. Çok sayıda belirleyeni bulunan sorunun çözümü ulusal, makro ve 
mikro düzeyde tutarlı bütüncül politikalar gerektirmektedir. Uygulanacak politikaların eşgüdümlü ve uyumlu olması 
gerekmektedir. 

Kayıt dışı ekonomi ve kayıt dışı istihdamla ilgili herhangi bir  düzenlemenin bir politikanın geniş bir alana yansıması 
olmakta, politikalar birbirlerini etkisizleştirebilmektedir. Bu bağlamda, kayıt dışı istihdam ile baş etmede, makro 
nitelikli ekonomi ve sosyal politikalar ile denetim politikalarının bütüncül olarak geliştirilme ve eşgüdümlü olarak 
uygulanma gereği bulunmaktadır.

9.2.5.Kayıt Dışı İstihdam Konusunda Gaziantep’te Neler Yapılabilir?
Kayıt dışı istihdamın yaygın olduğu, karmaşık hukuki yapı ve idari usuller hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan 
on işçiden daha az işçi çalıştıran küçük işletmelere ve serbest meslek mensuplarına yönelik sosyal güvenlik 
yükümlülüklerini yerine getirmelerini kolaylaştırıcı, çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı konusunda tavsiyeler 
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sağlamayı amaçlayan, “sosyal sekretarya” niteliğindeki destek birimlerinin meslek örgütlerinde kurulması konusunda 
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ile iş birliği imkanları geliştirilmeli/araştırılmalıdır. 
Çalışanların vasıf ve nitelik düzeyinin düşüklüğü sorununu çözmek amacıyla,  Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük 
Sanayi Siteleri ile işbirliğine gidilerek işgücü piyasasının ihtiyacına uygun mesleki eğitimlerin  verilmesi sağlanmalıdır. 
Böylece çalışanların etkinliği   artırılabilir.
Kayıt dışı çalışmanın yaygın olduğu küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyümesi ve gelişmesine uygun ortam sağlamayı 
hedefleyen “küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik kapasite artırıcı destekler” sunulmalı, kurumsallaşmayı teşvik 
edici önlemler alınmalıdır.
Kayıt dışı istihdamı önlemeye yönelik, belirli bir sektör ve mesleğe ilişkin oluşturulacak, kurallara uygun istihdamın 
sağlandığına dair kanıtların sunulması kaydıyla “gönüllü belgelendirme girişimleri”nin başlatılabilir.
Sosyal duyarlılığı artırmak amacıyla, bir teşvik unsuru olarak Ticaret Odası’nın öncülüğü ve ilgili tarafların katılımıyla 
sosyal yükümlülüklerini yerine getiren-kurallara uygun davranan  işletmelere “sosyal yeterlik belgesi”  verilmesi 
imkanlarının araştırılmalıdır.
Sosyal diyalog süreçlerinin içselleştirilmesi sağlanmalıdır. Sosyal tarafların yerel düzeyde strateji oluşturma, karar 
süreçlerine katılımlarını sağlamak amacıyla daha sık bir araya gelmeleri, bunu kurallara bağlamaları ve oluşturdukları 
stratejilerin takibini gerçekleştirmelidirler. Yerel kurumlar arasında koordinasyon ve işbirliği sağlanmalı ve 
güçlendirilmelidir. Sosyal diyalog süreçlerine resmi kurumlar başkanlığından ziyade sosyal taraflar yönetiminde 
gerçekleştirilmelidir.
Mesleki Eğitim ve İstihdam Kurulu’nun tüm tarafların katılımını sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi yönünde 
çalışmalar başlatılmalıdır.
Temel çalışma haklarının korunmasına yönelik düzenli “ortak bilgi ve bilinç yükseltme kampanyaları”nın işçi ve 
işveren örgütlerinin ortaklığında gerçekleştirilmelidir.
Toplum algısında kayıt dışı istihdamı kabul edilemez kılma ve kurallara uygun davranış kodları geliştirmeye yönelik 
olarak, kayıt dışı istihdam açısından riskli gruplar olan gençleri öncelikle hedefleyen “eğitim ve bilinçlendirme 
kampanyaları”nın Gaziantep’te bulunan üniversitelerde düzenlenmelidir.
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü okullarda sosyal güvenlik bilincini yükseltmeyi hedefleyen  eğitimler  vermeli, yarışmalar 
düzenlemeli ve filmler hazırlamalıdır.
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde yer alan KADİM Merkezinin etkinliği artırılmalıdır.
İstihdama yönelik teşviklerin kayıt dışı istihdam sorununun çözümüne katkı ve kısıtları tartışılmalı, teşviklerin etkisini 
ölçmeye dönük çalışmalar yapılmalıdır. 
Bölgesel asgari ücret politikasının kayıt dışı istihdam sorununu çözmede katkı ve kısıtları tartışmaya açılmalıdır.  
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