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I- GÝRÝÞ
Kayýt dýþý istihdam; nedenleri, sonuçlarý, ekonomik, mali ve sosyal etkileri çok
farklý þekillerde karþýmýza çýkmaktadýr. Bu etkiler, sadece kayýt dýþý çalýþan kiþiler ve
aile fertlerini deðil, haksýz rekabet, yoksulluk, göç, çarpýk kentleþme vb. þekillerde, tüm
halkýmýzý olumsuz yönde etkilemektedir.
Kayýt dýþý ekonomi ve istihdamýn kayýt altýna alýnmasý hem geliþmekte olan
ülkeler hem de geliþimini tamamlamýþ ülkeler için çözümlenmesi gereken ciddi bir
sorundur. Kayýt dýþý ekonomi ve istihdamý ortaya çýkaran sebepler, ülkeden ülkeye
farklýlýk göstermektedir. Kayýt dýþý istihdamýn kayda alýnabilmesi için ülkedeki denetim
sisteminin örgütsel yapýsý, görev ve yetkileri son derece önem arz etmektedir. Ülkemizde kayýt dýþý istihdamýn denetimi konusunda, son yýllarda gerek örgütlenme açýsýndan gerekse denetim elemanlarýnýn görev ve yetkileri açýsýndan önemli oranda
deðiþiklikler yapýlmýþtýr.
Bu yazýmýzda, kayýt dýþý istihdamýn kýsaca tanýmý, türleri ve nedenleri belirtildikten sonra kayýt dýþý istihdamý kayda alabilme yöntemleri, ülkemizde sosyal güvenlik
reformu öncesindeki denetim sistemi ve sosyal güvenlik reformuyla öngörülen denetim
sistemi irdelenecek ve alýnmasý gerekli önlem ve öneriler deðerlendirilecektir.
II- KAYITDIÞI ÝSTÝHDAMIN TANIMI, TÜRLERÝ VE NEDENLERÝ
A- TANIMI
Kayýt dýþý istihdam; bir iþverene baðlý olarak çalýþan ya da kendi nam ve
hesabýna faaliyet gösteren kiþilerin çalýþmalarýnýn Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK)
ve Gelir Ýdaresi Baþkanlýðýna (GÝB) bildirilmemesi þeklinde tanýmlanabilir.
Kayýt dýþý istihdamda elde edilen gelir üzerinden vergi, sosyal güvenlik kurumlarýna ödenmesi gereken prim ve sosyal amaçlý kesintiler tahakkuk ettirilememekte ve
ilgili kurumlara ödenememektedir.1
*Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiþi Maliye Anabilim Dalý Uzmaný
1DPT: "Kayýt Dýþý Ekonomi Özel Ýhtisas Komisyonu Raporu", Sekizinci Beþ Yýllýk Kalkýnma Planý, Ankara
2001, Sayfa; 9-10.
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B- TÜRLERÝ
Kiþilerin ilgili kurumlara hiç bildirilmemesi kayýt dýþý istihdamýn en belirgin þekli olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Burada kiþinin çalýþmasý hem ücret olarak
hem de gün sayýsý olarak kamu kurumlarýna bildirilmemektedir. Ülkemizde daha çok
tarým sektöründe çalýþanlar, gelir vergisinden muaf olanlar, ikinci bir iþte çalýþanlar,
yabancý kaçak iþçiler, emekli iþçiler bu kapsamda kayýt dýþý çalýþmayý tercih etmektedir.2
Ýþverenlerin, daha düþük sigorta primi ve vergi ödemek amacýyla çalýþanlarýn çalýþmalarýný ücret olarak eksik gösterilmesi kayýt dýþý istihdamýn bir diðer
türü olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Özellikle iþverenler, sigortalý olmak isteyen iþçilerini asgari seviyede sosyal güvenlik yardýmlarý kapsamýna alýp düþük tutarda sigorta
primi ve vergi ödemek amacýyla bu yönteme sýk sýk baþvurmaktadýrlar. Ülkemizde
mesleki kazanç ortalamasýnýn belli olmamasý nedeniyle çeþitli mesleklerde çalýþan
kiþilerin ücretleri, asgari ücret seviyesinden SGK'ya bildirilmektedir. Örneðin 2006 yýlýnda özel sektörde çalýþan sigortalý sayýsý 7.158.743 kiþi iken bunun 3.729.194 kiþisi yani
%52'si asgari ücret üzerinden SSK'ya bildirilmiþtir. Ayný yýl itibariyle kamuda çalýþan
toplam zorunlu sigortalý sayýsý 659.899 kiþi iken bunlardan 33.401'i yani %5'i asgari
ücret üzerinden SSK'ya bildirilmiþtir.3 Özel sektörde çalýþanlardan %52'sinin asgari
ücret üzerinden SSK'ya bildirilmesi ve bu oranýn kamu sektöründe çok düþük olduðu
göz önüne alýndýðýnda, özel sektörde ücret olarak kayýt dýþý bildirimin ne kadar yaygýn
olduðu gerçeði karþýmýza çýkmaktadýr.
Çalýþanlarýn çalýþmalarýnýn, gün sayýsý olarak eksik gösterilmesi kayýt dýþý
istihdamýn baþka bir türü olarak ortaya çýkmaktadýr. Örneðin, ayda 30 gün çalýþtýðý
halde çalýþmasý 15 gün üzerinden Maliye Bakanlýðýna ve SGK'ya bildirilen iþçiler bu
kapsamda deðerlendirilebilir. Bu türdeki kayýt dýþý istidam daha önce yaygýn iken,
08.09.1999 tarihinde 506 sayýlý Sosyal Sigortalar Kanununda 4447 sayýlý yasa ile
yapýlan deðiþiklik ile (30 günden az çalýþan kiþilerin eksik çalýþma nedeninin belgelendirilmesi zorunluluðu getirilmesi) bu kayýt dýþýlýk süreç içerisinde yaygýnlýðýný yitirmiþtir.
2006 yýlý itibariyle sigortalýlarýn SSK'ya bildirildiði ortalama çalýþma gün sayýsý 27'dir.4 Bu
rakam hem ay içerisinde iþe girip çýkanlarý hem de tam ay çalýþmayanlarý göstermektedir.
Bu nedenle, kayýt dýþý istihdamýn bu türünün günümüzde yaygýn olmadýðýný söyleyebiliriz.
C- NEDENLERÝ
Ülkemizde ücret üzerinden kesilen prim oranlarý dünya ortalamasýnýn biraz
üzerindedir. AB üyesi ülkelerde, sosyal güvenlik kuruluþlarýna ödenen prim oraný orta2Yakup SÜNGÜ : Kayýt Dýþý Ýstihdamýn Mali Etkileri (Yayýnlanmamýþ Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2004, s.12-25.
3SSK Ýstatistik Yýllýðý, 2006.
4SSK Ýstatistik Yýllýðý, 2006.
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lamasý %35'dýr. Ülkemizde ise bu oran, iþin tehlike sýnýf ve derececesine göre %36.5
ile %44 arasýnda deðiþmektedir. AB üyesi ülkeler arasýnda en yüksek prim oranlarý
%58,77 ile Ýtalya'da, onu sýrasýyla Almanya, Fransa, Avusturya ve Türkiye izlemektedir. Ülkemizdeki prim oranýnýn AB üyesi ülkeler ortalamasýnýn yaklaþýk 5 puan
üzerindedir. AB Ülkelerinde brüt ücretten yapýlan kesinti oraný ortalama %17 iken, bu
oran OECD ülkelerinde %14,5 olarak karþýmýza çýkmaktadýr.5 Ülkemizde bu kesinti
oraný ise yaklaþýk %26'dir. Yani AB ülkelerinin yaklaþýk 10 puan daha üzerindedir.
Sosyal güvenlik kurumlarýnýn kendi içerisinde olduðu gibi, bu kurumlarla Maliye
Bakanlýðý, Saðlýk Bakanlýðý ve Kamu Kurumu Niteliðindeki Meslek Kuruluþlarý arasýnda bir iletiþim eksikliði ve koordinasyonsuzluk söz konusudur. Bunun temel nedeni de,
kamu kurumlarý arasýnda ortak veri tabaný ve biliþim teknolojisinin kullanýmýna imkan
verecek teknik altyapýnýn henüz istenen düzeyde olmamasýdýr.
Özellikle SSK'ya bildirilen iþçi sayýsý ile Maliye Bakanlýðýna bildirilen iþçi sayýlarý
arasýnda büyük bir farklýlýk olmasý, meslek odalarýna kayýtlý olan kiþilerden birçoðunun
SSK'da tescilli iþyerlerinin olmamasý ve mükerrer saðlýk hizmetlerinden yararlanma
gibi durumlar bu koordinasyon eksikliðinden kaynaklanmaktadýr.6
Kayýt dýþý istihdamýn önemli nedenlerinden birisi de gelirin adaletsiz daðýlýmý ve
yoksulluktur. Yoksul ve eðitim düzeyi düþük iþçilerin, üretimde yarattýðý katma deðer de
düþük olmaktadýr. Dolayýsýyla bu kiþiler için ödenen prim ve vergi, kiþilerin yarattýðý
katma deðeri aþabilmektedir. Bu durumdaki kiþilerin yaygýn olarak kayýt dýþý çalýþmasý
tercih ettikleri gözlemlenmektedir.
Yüksek iþsizlik oraný, ülkemizde kayýt dýþý istihdamýn baþka bir nedeni olarak
karþýmýza çýkmaktadýr. TÜÝK verilerine göre 2007 yýlý Temmuz ayý itibariyle % 8,8 olan
yüksek iþsizlik oraný, ülkemizdeki kayýt dýþý istihdamýn en önemli sebeplerinden birisidir. Zira iþsiz sayýsýnýn yoðun olduðu il ve sektörlerde, kiþiler, sigortalý olmak ve
sosyal güvenlik þemsiyesi altýna girmekten ziyade düþük ücretle dahi olsa iþ bulma
gayreti içine girmektedirler. Bu durum iþverenlerin elini güçlendirmekte ve iþverenler de
genelde sigortalý olma talebi bulunmayan iþçileri çalýþtýrma yoluna gitmektedirler.
Alt gelir sýnýfýnda çalýþan kiþilerin eðitim düzeylerinin ilköðretim seviyesinde
olmasý, söz konusu kiþilerin genel olarak vasýfsýz iþçi statüsünde çalýþmalarýna sebep
olmaktadýr. Bu kiþiler belirli bir yaþa kadar bedensel emek kullanarak çalýþabilmekte,
ancak yaþlarýnýn ilerlemesi neticesinde iþsiz duruma düþme riski ile karþý karþýya kalabilmektedir. Bu durumda, çalýþan ya iþini kaybetmemek ya da yeni bir iþ bulabilmek
için kayýt dýþý olarak çalýþmayý kabullenebilmektedir.
5ISMMMO, Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Sorunlar, Çözüm Önerileri ve Yeniden Yapýlanma Raporu,
Þubat 2003, Ýstanbul, s;46.
6ÇSGB, Kayýt Dýþý Ýstihdam ve Yabancý Kaçak Ýþçi Ýstihdamý, Ankara 2004, s;30.
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Çalýþanlarýn eðitim seviyesinin düþüklüðü, kayýtlý çalýþma ile ilgili bilgi eksikliði
kayýt dýþý istihdamý yaratan en önemli unsurlar arasýnda yer almaktadýr. Ülkemizde
iþgücünün bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi büyük önem taþýmaktadýr.
Kayýt dýþý çalýþan iþçilerin kaçak çalýþtýklarýný Sosyal Sigortalar Kurumu'na
ihbar etme oraný da oldukça düþüktür. 2002 yýlý itibariyle yaklaþýk 40.000 çalýþan çalýþmalarýnýn Sosyal Sigortalar Kurumu'na hiç bildirilmediði ya da eksik bildirildiði yönünde
ihbar ve yakýnma dilekçesi vermiþ; yaklaþýk 14.000 çalýþan ise kayýt dýþý çalýþtýðý
dönemleri tespit ettirebilmek için iþ mahkemelerinde hizmet tespit davasý açmýþtýr.
Sigortasýz çalýþma için yapýlan ihbar ve þikayet sayýlarý, ülkemizde oldukça düþüktür.
Çalýþanlarýn sosyal güvenlik kurumlarýna bildirmemelerinin nedenleri eðitim ve bilinç
düzeyinin düþüklüðü ve iþten atýlma korkusudur.
Kayýt dýþý istihdamla ilgili bu olgular, yine DÝE tarafýndan yapýlan Yoksulluk
Çalýþmasýnýn sonuçlarýyla birlikte deðerlendirildiðinde, kayýt dýþý istihdam edilenlerin
ayný zamanda Türkiye'deki en yoksul kesimi oluþturduðu görülmektedir. DÝE'nin verilerine göre, kayýt dýþý istihdamýn yaklaþýk % 83'ünü oluþturan ücretsiz aile iþçileri, kendi
hesabýna çalýþanlar ve yevmiyeliler yoksulluðun en yaygýn olduðu gruplardýr. Ayrýca,
eðitim düzeyi azaldýkça yoksulluk riski artmaktadýr. Diðer taraftan, Türkiye'deki küçükorta boy iþletmelerle ilgili 2000 yýlýna iliþkin veriler, bu iþletmelerin iþgücünün büyük bir
bölümünü istihdam etmesine karþýn (% 64), yaratýlan toplam katma deðer içindeki paylarýnýn oldukça düþük olduðunu (% 36) göstermektedir. Bir baþka deyiþle,
eðitimsiz/vasýfsýz iþgücünü genellikle kayýt dýþý istihdam eden bu iþletmelerde, ayný
zamanda iþgücü verimliliði de oldukça düþüktür.7
Kayýt dýþý istihdamýn diðer nedenleri, sosyal güvenlik bilincinin yetersizliði,
sendikal örgütlenmenin yetersizliði, fason üretim, taþeron iþçiliði, cezalarýn caydýrýcýlýktan uzak olmasý vb… þeklinde sayýlabilir.8
III- KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMI KAYIT ALTINA ALMA YÖNTEMLERÝ
Ülkemizde sosyal güvenlik sistemimizde "beyan ilkesi" esas alýnmaktadýr. Yani,
iþçi çalýþtýðý veya faaliyete baþladýðý tarih itibariyle sigortalý olur. Ancak, iþçilerin
SGK'ya bildiriminde belli süreler söz konusudur. Hizmet akdine tabi olarak çalýþanlarda iþverenin iþçiyi SGK'ya bildirmesi, kendi nam ve hesabýna faaliyet gösterenlerde
kiþinin kendisini SGK'ya bildirmesi gerekmektedir. Kural olarak, kiþilerin bu bildirimleri
aksi ispatlanýncaya kadar geçerlidir. Ancak bu çalýþmalarýn SGK'ya bildirilmemesi
durumunda, Kurumun bu durumu tespit etme yöntemleri de vardýr. Buna ayný zamanda sigortalýlýk hizmetinin tespit yöntemleri de diyebiliriz. Bunlar sigortalýnýn hizmetinin;
7ÇSGB, a.g.e, s;30.
8Yakup SÜNGÜ: a.g.t., s.41-48.
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fiilen tespit, iþyeri kayýtlarýnda tespit edilecek her türlü bilgiden tespit, kamu
kuruluþlarý tarafýndan düzenlenen belge veya alýnan bilgilerden tespit ve
mahkeme ilamý ile tespit þeklinde sýralanabilir.
A- FÝÝLEN TESPÝT
Fiilen tespit; iþçinin iþyerinde bulunduðu sýrada buradaki çalýþmasýnýn denetim
elemanlarý tarafýndan tespit edilip tutanaða alýnmasýdýr. Bu tespit þekli 506 sayýlý
Kanun'un 79'uncu maddesi yedinci fýkrasýnda yer almaktadýr. Yani burada, Kanunla
yetki verilen denetim elemaný tarafýndan iþçinin iþyerindeki çalýþmasýnýn tespit edilmesidir. Bunun için þçinin iþyerinde bulunmasý ve iþ görme edimi yerine getirmesi gerekmektedir. Bu çalýþmanýn Kurumca geçerli sayýlabilmesi için, çalýþmasýnýn usulünce
tutanaða alýnmasý ve karþýlýklý imzalanmasý gerekmektedir. Ancak denetim elemaný ile
iþçinin imzasýnýn olmasý da yeterli görülebilir. Zira, iþverenlerin imzadan imtina etmeleri
de söz konusu olabilmektedir.
Ancak devredilen SSK Baþkanlýðýnca çýkarýlan ve 01.05.2004 tarihinde yürürlüðe giren Sosyal Sigorta Ýþlemleri Yönetmeliðinin 24'üncü maddesi ile fiilen tespit
yetkisinde sýnýrlama getirilmiþ ve bu husus 16-318 Ek sayýlý genelge ile Kurum ünitelerine iletilmiþtir. Oysaki fiilen tespit usulünde 2004 yýlýndan önce denetim elemanlarýnca yapýlan tespitler sýrasýnda kayýt dýþý olarak çalýþtýrýlan iþçinin iþyerinde görülmesi
esnasýnda iþçi, iþveren ve varsa tanýklarýn ifadesi alýnmak suretiyle iþçinin iþe
baþladýðý tarih itibariyle geriye yönelik sigortalýlýðý saðlanmaktaydý. Bu konu ile ilgili
herhangi bir itiraz veya sorun bulunmamaktayken, söz konusu yönetmelik ve genelgeden sonra iþyerinde kayýt dýþý çalýþan iþçiye denetim elemanlarýnca sadece denetim
günü itibariyle bir günlük hizmet kazandýrýlabilmekte, yeterli ve inandýrýcý delil ve bulgularla ortaya konulmasý kaydýyla, en fazla tespitin yapýldýðý tarihten önceki bir yýllýk
süreye iliþkin çalýþma süresi dikkate alýnabilmektedir. Bir yýllýk süreyi aþan sigortalý
çalýþmalar ise, her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan kanunen geçerli iþyeri kayýtlarý ile kanýtlanmak þartýna baðlanmýþtýr.
Fiilen tespit yöntemi, SGK'nýn denetim elemanlarý ile genel ve katma bütçeli
idarelerin denetim elemanlarý tarafýndan kullanýlabilmektedir.
B- ÝÞYERÝ KAYIT VE BELGELERÝNDEN TESPÝT
506 sayýlý Sosyal Sigortalar Yasasýnýn 79 uncu maddesinin yedinci fýkrasýnýn
4958 sayýlý yasa deðiþmeden önceki halinde "…kayden…" ifadesi yer almaktaydý.
Kayden tespitin tanýmýnýn yasada veya yönetmeliklerde yer almamasý nedeniyle konu
ile ilgili farklý görüþler ortaya atýlmýþ, hangi belgelerin kayýt kapsamýnda yer aldýðý,
çalýþma süresinin ne þekilde saptanacaðý konusunda Kurumda uygulama birliði söz
konusu deðildi. Bu yetki özellikle Kurum tarafýndan dar yorumlanmýþ, hatta usulüne
uygun olarak düzenlenen ücret ödeme bordrosu ile yasal defterler ile sýnýrlandýrýlmýþtýr.
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Bu da iþyerine ait yasal defter ve dayanaðý gider belgelerinden doðrulanmak suretiyle
iþçiye hizmet verilebileceði anlamýna geliyordu. 4958 sayýlý yasa ile yapýlan deðiþiklikle "… iþyeri kayýt ve belgelerinden elde edilen bilgiler…" ifadesi kullanýlmýþ ve böylece
kayden tespit yetkisi geniþletilmiþtir.
Ýþyeri kayýtlarýndan amaç, iþverenlerin yasal olarak tutmalarý zorunlu olduklarý
defterler ve müstenidatý belgelerdir. Ýþverenin tutmasý zorunda olduðu defter ve belgeler Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve ilgili diðer kanunlarda yer almaktadýr.
Vergi Usul Kanunun 227 ile 252 inci maddeleri arasýndaki maddelerde hangi
belgelerin delil olarak kullanýlabileceði, bu belgelerin taþýmasý gereken özellikler,
düzenleme kurallarý ve içerdiði hususlar belirtilmiþtir. Bunlar; fatura, sevk irsaliyesi,
perakende satýþ vesikalarý (perakende satýþ fiþleri, makineli kasalarýn kayýt rulolarý,
giriþ bileti, taþýma biletleri), gider pusulasý, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, ücret bordrosu, taþýma irsaliyesi, yolcu listeleri, günlük müþteri listeleri,
muhabere evraký þeklinde belirtilmiþtir.9
Ýþyeri kayýtlarýndan elde edilen her türlü bilgi kavramý, yukarýda saydýðýmýz ve
iþyerinin niteliðine uygun olarak düzenlenmesi gerekli belgelerle sýnýrlý olmadýðýmýzý
ortaya koyar. Burada dikkat edilmesi gerekli olan husus, elde edilen bilginin kaynaðý,
kim tarafýndan düzenlendiði, imza kýsýmlarý, sahte olup olmamasý gibi hususlardýr. Kurumca
yapýlmasý gereken husus, kiþinin çalýþmasýnýn iþveren kayýtlarýndan ispat edilmesidir.
Ýþyeri kayýtlarýndan tespit yetkisi Sigorta Müfettiþleri tarafýndan kullanýlmaktaydý. Ancak 1999 yýlýndan itibaren bu yetki yeni ihdas edilen SSK yoklama memurlarýna
da kýsmi olarak (bilanço esasýna göre defter tutan iþyerleri yetkisi hariç) verilmiþtir.
Ancak sosyal güvenlik reformuyla bu yetki Kurumun tüm denetim elemanlarýna (SKG
Müfettiþleri ve Sosyal Güvenlik Kontrol Memurlarýna) verilmiþtir. Kanunda bu konuda
bir sýnýrlama bulunmamaktadýr.
C- KAMU KURUM VE KURULUÞLARCA DÜZENLENEN
BELGE VE ALINAN BÝLGÝYE ÝSTÝNADEN TESPÝT
Sosyal güvenlik kurumlarýnýn (sosyal güvenlik reformu öncesi SSK, Bað-Kur ve
Emekli Sandýðý) kendi aralarýnda olduðu gibi bu kurumlarla kamu idare ve müesseseleri arasýnda iletiþim ve koordinasyon eksikliði söz konusudur. Bunun temel nedeni
de, kamu kurumlarý arasýnda ortak veri tabaný ve biliþim teknolojisinin kullanýmýna
imkan verecek teknik altyapýnýn olmamasýdýr. Özellikle SGK'ya bildirilen iþçi sayýsý ile
Maliye Bakanlýðýna bildirilen iþçi sayýlarý arasýnda büyük bir farklýlýk olmasý, meslek
odalarýna kayýtlý olan kiþilerden bir çoðunun SGK'da tescilli iþyerlerinin olmamasý,
9Ufuk KAYIKÇI: Türk Vergi Hukukunda Ýspat ve Delil Sistemi, Yayýnlanmamýþ Yüksek Lisans Tezi, (Ýstanbul-1999),77-75.
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mükerrer saðlýk hizmetlerinden yararlanma v.s. durumlar bu koordinasyon eksikliðinden kaynaklanmaktadýr.
Özellikle ihale konusu iþler baþta olmak üzere bazý durumlarda iþyerlerinde
çalýþan kiþiler kamu kurumlarýna bildirilmektedir. Kara yolu taþýmacýlýðýnda çalýþanlar,
konaklama tesisleri ve eðlence sektörü çalýþanlarý bulunduðu yerin zabýtasýna kimlik
bilgileri ile iþe baþlama ve ayrýlýþ tarihleri, bazý ihale konusu iþlerde (özellikle araç
kiralama yoluyla çalýþtýrmada) çalýþan kiþilere iliþkin bilgiler ihale makamlarýna
bildirilmektedir. Yapýlan bu düzenleme ile kamu makamýndan çalýþan kiþilere iliþkin bilgiler kayden tespit olarak kabul edilecek ve bu çalýþma ile ilgili bildirge ve bordrolar 506
sayýlý yasanýn 79 uncu maddesi yedinci fýkrasý uyarýnca iþleme alýnabilecektir.
Burada özellikle üzerinde durulmasý gereken husus; "fiilen ve iþyeri kayýtlarýnda tespit edilecek her türlü bilgiden ya da kamu kuruluþlarý tarafýndan düzenlenen
belge veya alýnan bilgilerden çalýþtýðý tespit edilen sigortalýlar" ifadesindeki durumun
direkt olarak Kurum memurlarý tarafýndan dikkate alýnýp gerekli bildirge ve bordrolarýn
denetim elemaný incelemesine gerek olmadan talep edilip iþleme alýnabilmesidir.
D- MAHKEME ÝLAMI ÝLE TESPÝT
Fiilen veya iþyeri kayýtlarýnda tespit edilecek her türlü bilgiden ya da kamu kuruluþlarý tarafýndan düzenlenen belge veya alýnan bilgilerden veya bu yola baþvurulmadan çalýþan kiþinin çalýþmasýný 506 sayýlý yasanýn 79 uncu maddesi onuncu fýkrasýna göre yetkili iþ mahkemesinden alacaðý mahkeme ilam sonucuna göre çalýþmasýnýn
tespit edilmesidir. Yargý yoluyla çalýþmalarýnýn tespiti için; kiþinin sigortalýlýk niteliðinin
olmasý, kiþinin sigorta primlerinin iþveren tarafýndan Kuruma verilmemiþ olmasý ve
kiþinin hizmetlerinin geçtiði yýlýn bitim tarihinden itibaren 5 yýl içerisinde mahkemeye
baþvurmasý gerekmektedir. Mahkeme ilamý ile iþçiye verilen hizmetin Kurumca dikkate
alýnabilmesi için, iþçinin dava aþamasýnda Kurumu hasým olarak göstermesi gerekmektedir. Çünkü husumetin Kuruma yöneltilmemesi durumunda, Kurumun mahkeme
nezdinde kendisini savunabilme imkaný ortadan kalkmaktadir.
IV- KAYITDIÞI ÝSTÝHDAMLA MÜCADELEDE KONUSUNDA
ÜLKEMÝZDEKÝ DENETÝM SÝSTEMÝ
Kayýt dýþý istihdamýn denetimi, sosyal güvenlik sisteminin deðiþimine paralel
olarak zaman içerisinde deðiþmiþtir. Bu denetim görevi daha önce SSK bünyesinde
görev yapan Sigorta Müfettiþleri tarafýndan yerine getirilirken, 506 sayýlý yasanýn 130
uncu maddesinin 08.09.1999 tarihli ve 4447 sayýlý yasa ile deðiþtirilmesi suretiyle
Kurum Yoklama Memurlarý ile Genel ve Katma Bütçeli Ýdarelerin Denetim elemanlarýna da bu konuda denetim yetkisi verilmiþtir. Burada yasal süreçler ve denetime yetkili
birimler ve denetim sonuçlarýna yer verilecektir.
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Sosyal güvenlik reformu öncesi ülkemizdeki kayýt dýþý istihdamla ilgili denetim
sistemi;
Sigorta Müfettiþleri,
Yoklama Memurlarý,
Genel ve Katma Bütçeli Ýdarelerin Denetim Elemanlarý,
þeklinde yapýlandýrýlmýþtý.
A- SOSYAL GÜVENLÝK REFORMU ÖNCESÝ DENETÝM SÝSTEMÝ
1- SÝGORTA MÜFETTÝÞLERÝ
Sigorta Teftiþ Kurulu Baþkanlýðý, 3917 sayýlý Yasa ile 4792 sayýlý Sosyal
Sigortalar Kurumu Kanununun altýncý maddesine eklenen fýkralar uyarýnca 1993 yýlýnda kurulmuþ, bu tarihten itibaren de Kurul Baþkanlýðý tüm ülke düzeyinde teftiþ, kontrol ve denetleme faaliyetlerine baþlamýþtýr.
Sigorta Teftiþ Kurulu Baþkanlýðý;
Sosyal sigortalar ile ilgili mevzuat hakkýnda çalýþmalar yapmak,
Mevzuatýn uygulanmasýný denetlemek,
Asgari iþçilik miktarýný saptamak,
Ýþyerinde çalýþtýrýlanlar ile iþ saðlýðý ve güvenliðine aykýrý
durumlarý tespit etmek,
Kayýt dýþý istihdamý önlemek,
Ýþ kazasý ve meslek hastalýklarýný soruþturmak,
gibi görevleri yapmaktaydý.
Baþlangýçta Ýl düzeyinde görev yapan Sigorta Müfettiþlerinin bir Kurul bünyesi
içerisinde 1994 yýlýnda SSK'nýn en üst makamýna baðlanma ihtiyacý, 3917 sayýlý
yasanýn TBMM de görüþülmesi sýrasýnda verilen önerge gerekçelerinde net bir
biçimde ortaya konulmuþtur10.
Önergede; "Kaçak sigortalýlýðýn önlenmesi, kapsamýnýn yaygýnlaþtýrýlýp sosyal
güvenliðin tüm çalýþan kesime yansýtýlmasý, gelirlerin artýrýlýp yeterli finansman saðlanmasý için yeknesak, saygýn, etkin ve sürekli bir denetime gereksinim duyulmaktadýr.
Dünyadaki tüm çaðdaþ kuruluþlarda ve özellikle Türk hukuk sisteminde denetim
merkezi örgütlenmeyle belli bir plana dayandýrýlarak belli amaçlar için yönlendirilmiþtir.
Sigorta Müfettiþleri Kurumun taþra örgütünde kadrolaþtýrýlmýþ olduðundan,
þimdiye dek daðýnýk, verimsiz, amaçtan uzak bir biçimde çalýþtýrýlmýþlardýr. Yapýlan bu
10TBMM : Tutanak Dergisi Cilt 44, Dönem 19.
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deðiþiklikle merkezi bir örgütün kurulmasý ve ayný zamanda Sigorta Teftiþ Kurulu
Baþkanýnýn görevleri maddede belirlenerek, Bakanlýklarýn Kurulmasý Hakkýndaki
3046 sayýlý Yasa ile Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýnýn Kurulmasýna dair
3146 sayýlý Yasada denetim birimlerinin kurulmasý yolundaki amir hükümlere
uygunluk saðlanmasý amaçlanmýþtýr." ifadeleri yer almýþtýr.
04.10.2000 tarih, 24190 mükerrer sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan 616
sayýlý Kanun Hükmünde Kararname ile Sosyal Sigortalar Kurumu teþkilat yapýsý
yeniden düzenlenmiþ, anýlan KHK ile Sosyal Sigortalar Kurumu Baþkanlýðý ihdas
edilmiþ ve yeni düzenlemede Sigorta Teftiþ Kurulu Baþkanlýðý, Sosyal Sigortalar
Kurumu Baþkanýna baðlý denetim ve danýþma birimleri arasýndaki yerini almýþtýr.
Bu dönemde kayýt dýþý istihdamla mücadelede en önemli rolü Sigorta
Müfettiþleri üstlenmiþtir. Gerek sosyal sigortalar mevzuatýnýn uygulanmasý sýrasýnda
Kurumca kendilerine intikal eden sigorta olaylarý soruþturmasýnda gerekse yapýlan
denetim çalýþmalarý sýrasýnda iþyerlerinde fiili sigortalýlýk durumunu tespit etmekteydiler.
Sigorta Müfettiþlerinin 2004-2006 Dönemine Ýliþkin Denetim Sonuçlarý

Kaynak: SSK Çalýþma Raporlarý, 2004-2006.

SSK'ya kayýtlý toplam iþyeri sayýsý dikkate alýndýðýnda, iþyerlerinde denetleme
oranýnýn %3.5 - 4 dolaylarýnda olduðu gözlemlenmektedir. Kurumun hemen hemen
tüm denetim ihtiyacýnýn Sigorta Müfettiþleri tarafýndan karþýlanmasý nedeniyle (zira
SSK yoklama memurlarýnýn sayýsýnýn 150-200 kiþi arasýnda olmasý ve yasal deðiþiklikler nedeniyle bunlarýn yetkilerinde çeþitli sýkýntýlar yaþanmasý nedeniyle bunlar 2006
yýlýna kadar yeterince etkin olamamýþlardýr) Sigorta Müfettiþlerinin iþ yükü yüksek
olmuþ ve kayýt dýþý istihdamla mücadele konusunda programlý denetim çalýþmalar
yeterince yapýlamamýþtýr.
B- KAMU KURUM VE KURULUÞLARININ DENETÝM ELEMANLARI
Sosyal Sigortalar Kanununun 130 uncu maddesine 4958 sayýlý yasa ile,
"Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin denetim elemanlarý kendi
mevzuatlarý gereðince yapacaklarý her türlü denetim ve incelemeler sýrasýnda,
çalýþtýrýlanlarýn sigortalý olup olmadýðýný da tespit ederek sigortasýz çalýþtýrýlanlarý
Kuruma bildirmek zorundadýrlar", hükmü eklenmiþtir.

123

TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi

Cilt: 21 Sayý: 2 - 3

Kasým 2007 / Þubat 2008

Buna göre, genel bütçeye dahil daireler ve katma idarelerin denetim elemanlarýnca, kendi mevzuatlarý gereðince, iþyerinde yapacaklarý her türlü denetim ve
incelemeler sýrasýnda 506 sayýlý Sosyal Sigortalar Kanunu yönünden çalýþtýrýlanlarýn
sigortalý olup olmadýðýný tespit ederek, sigortasýz çalýþtýrýlanlarý ilgili sigorta müdürlüðüne bildirmeleri gerekmektedir.
Genel Bütçeye Dahil Daireler ve Katma Ýdarelerin Denetim Elemanlarýnýn
2004-2006 Dönemine Ýliþkin Denetim Sonuçlarý

Kaynak: ssk.gov.tr

Genel bütçeye dahil daireler ve katma idarelerin denetim elemanlarýnca
yapýlan denetimlerde kayýt dýþý iþyeri ve sigortalý oraný 2006 yýlý itibariyle sýrasýyla %20,
%52 olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Burada kayýt dýþý iþyeri ve sigortalý oranýnýn yüksek
olmasýnýn nedeni, bu denetim elemanlarýna verilen yetkiden kaynaklanmaktadýr.
Denetim elamanlarýnca kayýt dýþý iþçi tespit edilmeyen iþyerlerinin Kuruma
bildirilmemesi, bildirilen iþyerlerinin tümünün kayýt dýþýlýk açýsýndan sorunlu iþyeri
olmalarýndan kaynaklanmaktadýr.
Yasanýn bu maddesiyle denetim yetkisi þekli anlamda geniþletilmiþ oldu.
Yasada "çalýþanlarýn sigortalý olup olmadýðýnýn tespiti" ifadesi yer almýþtýr. Dolayýsýyla
verilen bu yetki teftiþ ve inceleme yetkisi deðil, sadece kontrol etme yetkisi niteliðini
taþýr. Bu kapsamda verilen yetki ile özellikle "fiilen tespit" metodu kullanýlmaktadýr.
Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idarelerin denetim elemanlarý, iþ
yoðunluklarý gerekçesiyle kendi mevzuatlarý gereðince yaptýklarý denetim dýþýnda, sigortasýz iþçi tespiti konusunda zaman yetersizliði, iþ-sosyal güvenlik mevzuatý hakkýnda yeterli bilgiye sahip olmamalarý gibi nedenlerinden dolayý yeterince etkili olamamýþlardýr. Zira 10 bin dolayýndaki Maliye Bakanlýðý denetim elemaný, 600 civarýnda
ÇSGB Ýþ Müfettiþleri, Turizm Bakanlýðý, Sanayi Bakanlýðý vb. çok sayýdaki kamu kurumu denetim elemanýnýn olduðu ve kayýt dýþý istihdamýnda yaygýn olduðu ülkemizde,
yýllýk ortalama 2.000 ile 3.000 civarýndaki iþyerinde sigortasýz iþçi çalýþtýrýlmasýnýn
tespit edilmiþ olmasý, bu yetkinin yeterince kullanýlmadýðýný ortaya koymaktadýr.
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C- SSK YOKLAMA MEMURLARI
08.09.1999 tarihinde yürürlüðe giren 4447 sayýlý yasayla Kurum Yoklama
Memurlarýna belirli sýnýrlamalar çerçevesinde denetim yetkisi verilmiþtir. Sigorta Ýl
Müdürlüklerinin bazýlarýnda yoklama memuru olma þartlarýný taþýyan personel bulunmamasý veya þartlarý taþýyan personel bulunmasýna karþýn yoklama memuru olmak
istenilmemesi ve personel sayýsýndaki yetersizlikten dolayý yoklama memuru istihdam
edilmemesi nedenleriyle yoklama memurluðu sistemi ilk kurulduðu yýllarda etkin olarak
kullanýlamamýþtýr.
Ýþyerinin yasa kapsamýna alýnmasý, yasa kapsamýndan çýkarýlmasý, ihbar ve
yakýnmalar gibi durumlarýn iþyerinde tespiti amacýyla getirilen bu düzenleme çok
yerindedir. Çünkü bu gibi iþlerin de Sigorta Müfettiþleri tarafýndan yapýlmasý, Sigorta
Teftiþ Kurulu Baþkanlýðýnýn iþ yükünü artýrmýþ, Sigorta Müfettiþlerinin asli görevleri
olan sigorta olaylarýnýn soruþturulmasý, asgari iþçilik uygulamasý gibi iþlerin yapýlmasý
iþlemleri aksamaya baþlamýþtýr. Yoklama memurlarýnýn isimleri süreç içerisinde "kontrol memuru" ve "sosyal güvenlik kontrol memuru" olarak deðiþtirilmiþtir.
Yoklama Memurlarýnýn 2005-2006 Dönemine
Ýliþkin Faaliyetlerinin Sonuçlarý

Kaynak: ssk.gov.tr

SSK Yoklama Memurlarýnýn iþyerlerinde denetim faaliyetinde bulunduklarý,
ancak sayýlarýnýn az olmasý ve Kurum teþkilat yapýsýnda son yýllarda yapýlan deðiþiklikler ve ara dönemlerde bunlarýn yetkilerindeki boþluklar nedeniyle ilk ihdas edildikleri
yýldan itibaren düzenli olarak denetim faaliyetinde bulunamamýþlardýr. Ancak 2003
yýlýnda çýkarýlan 4958 sayýlý Kanun ve buna istinaden çýkarýlan yönetmelikle yoklama
memurlarýnýn yetkileri istikrara kavuþmuþ ve buna baðlý olarak da denetim sayýlarý artmýþtýr. 2005 yýlýnda yoklama memurlarý tarafýndan 4.385 iþyerinde denetim yapýlmasýna karþýn, 2006 yýlýnda bu sayý yaklaþýk altý katýna çýkarak 27.521 iþyerinde denetim
yapýlmýþtýr. Yapýlan bu denetimler sonucundaki kayýt dýþý iþyeri ve sigortalý oraný 2006
yýlý itibariyle sýrasýyla %21 ve %24 olarak karþýmýza çýkmaktadýr.
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B- SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA OLUÞTURULAN DENETÝM SÝSTEMÝ
Uzun süredir kamuoyunda tartýþýlan sosyal güvenlik reformu 20.05.2007 tarih
26173 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan 5502 sayýlý Sosyal Güvenlik Kurumu
Kanunu ile 16.06.2007 tarih 5510 sayýlý Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý
Kanunu ile gerçekleþtirilmiþtir. Ancak 5510 sayýlý Kanun'un bazý hükümlerinin Anayasa
Mahkemesi tarafýndan iptal edilmesiyle, bu Kanunla ilgili yeni bir tasarý hazýrlanýp
TBMM gündemine sunulmuþtur. Ancak bu tasarýda, kayýt dýþý istihdamýn denetimi
konusunda 5510 sayýlý Kanunundaki düzenlemeden farklý bir düzenleme bulunmamaktadýr. Bu nedenle konumuz, 5502 ve 5510 sayýlý yasalar çerçevesinde deðerlendirilecektir.
1- SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU MÜFETTÝÞLERÝ
5502 sayýlý Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 17 inci maddesinde Rehberlik
ve Teftiþ Baþkanlýðý kurulmuþtur. Rehberlik ve Teftiþ Baþkanlýðý, Kurum Baþkaný adýna
Kanunun bu maddesinde sayýlan görevleri müfettiþler vasýtasýyla yerine getirmektedir.
Baþkanlýk daha önce olduðu gibi bir denetim birimi olarak deðil, ana hizmet birimi þeklinde yapýlandýrýlmýþtýr. Ayrýca müfettiþler daha önce "Teftiþ Kurulu Baþkanlýðý" þeklinde
örgütlenmiþken yeni yapýda "Rehberlik ve Teftiþ Baþkanlýðý" þeklinde örgütlenmiþlerdir.
Dolayýsýyla "rehberlik" anlayýþý Kanunda da yer alýp ön plana çýkarýlmýþtýr.
Rehberlik ve Teftiþ Baþkanlýðýnýn kurulmasýyla, daha önce SSK bünyesinde
görev yapan sigorta müfettiþleri ile idari müfettiþler, Bað-Kur ve Emekli sandýðý
bünyesinde görev yapan müfettiþler yani 3 Kurumda 4 teftiþ kurulu bünyesinde görev
yapan tüm müfettiþler, Rehberlik ve Teftiþ Baþkanlýðý bünyesinde birleþtirilmiþtir.
Rehberlik ve Teftiþ Baþkanlýðýnýn görevleri 5502 sayýlý Kanun'un 17 inci maddesinde sayýlmýþtýr. Bu görevler ;
a) Sosyal güvenliðe iliþkin hükümlerin uygulanmasýný; usûlsüzlükleri önleyici,
eðitici ve rehberlik yaklaþýmýný ön plâna çýkaran bir anlayýþla denetlemek,
b) Kayýtdýþý istihdamý önlemek, sosyal sigorta suiistimalleri ile mücadele etmek,
bu amaçla sektörel analizlere dayalý denetimleri yürütmek ve bu konularda alýnmasý
gerekli tedbirleri önermek,
c) Prim ödeme yükümlülerini gruplar ve sektörler itibarýyla analiz etmek,
denetlenecek sektörleri her yýl için belirlenecek risk deðerlendirme kriterlerine göre
sýnýflandýrmak suretiyle riskli sektörlerin denetimine öncelik vermek,
ç) Görevleriyle ilgili her türlü kayýt ve belgeleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve toplamak,
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d) Ýþin yürütümü açýsýndan gerekli olan asgarî iþçilik tutarýný tespit etmek,
e) Yýl boyunca müfettiþler tarafýndan düzenlenen raporlarýn sonuçlarýný deðerlendirmek, raporlar hakkýnda istatistikî bilgiler ile birlikte uygulamadaki sorunlara ve
yapýlmasý gereken mevzuat deðiþikliklerine iliþkin öneriler sunmak,
f) Kurumun merkez ve taþra teþkilâtý ile personelinin idarî, malî ve hukukî
iþlemleri hakkýnda teftiþ, inceleme ve soruþturma yapmak, sosyal güvenlik mevzuatýnýn verdiði yetkiye dayanýlarak Kurumla sözleþme yapmýþ gerçek ve tüzel kiþiler
hakkýnda ise inceleme ve soruþturma yapmak,
g) Müfettiþler tarafýndan yapýlacak denetimlere iliþkin yöntem ve teknikleri
geliþtirmek, standart ve ilkelerin oluþturulmasýný saðlamak, denetim rehberleri hazýrlamak, denetimlerin etkililiðini ve verimliliðini artýrýcý tedbirleri almak, bu konuda görüþ ve
öneriler sunmak,
h) Baþkan tarafýndan verilecek benzer nitelikteki diðer görevleri yapmak,
Þeklinde sýralanmýþtýr.
Kayýt dýþý istihdamýn denetimi açýsýndan kuþkusuz, "Kayýt dýþý istihdamý önlemek, sosyal sigorta suistimalleri ile mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere
dayalý denetimleri yürütmek ve bu konularda alýnmasý gerekli tedbirleri önermek."
görevi son derece önem arz etmektedir.
Daha önceki sosyal güvenlikle ilgili yasalarda kayýt dýþý istihdamý önleme
konusundaki görev açýkça yasa metninde belirtilmezken, bu yasada kayýt dýþý istihdamý önleme görevi Rehberlik ve Teftiþ Baþkanlýðýnýn görevleri arasýnda özellikle
sayýlmýþtýr. Zira sosyal güvenlik reformuyla, tüm ülke nüfusunun genel saðlýk sigortasý
kapsamýna alýnmasý, sosyal güvenlik yardýmlarýnýn kapsamýnýn önemli oranda
geniþletilmesi ve artýrýlmasý kiþileri kayýt dýþý çalýþmaya teþvik edebilmekte ve sistemin
suiistimalini gündeme getirebilmektedir. Bu amaçla hem kayýt dýþý istihdamýn önlenmesi suretiyle sosyal güvenlik sisteminin yaygýnlaþtýrýlmasý hem de sistemden haksýz
yararlanmanýn önlenmesi amacýyla "kayýt dýþý istihdamý önleme" ibaresi kanun metnine iþlenmiþtir.
SSK, Bað-Kur ve Emekli Sandýðý bünyesinde yer alan teftiþ kurullarýndan, yaklaþýk sayýsý 350 olan SSK Sigorta Teftiþ Kurulu Baþkanlýðý Sigorta Müfettiþleri kayýt dýþý
istihdamla ilgili çalýþma ve denetim yaparken, sosyal güvenlik reformu ile yaklaþýk
sayýsý 550 olan Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiþleri bu konudaki denetime yetkili kýlýnmýþtýr.
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2- SOSYAL GÜVENLÝK KONTROL MEMURLARI
5502 sayýlý Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 31 inci maddesinde, "Sosyal
güvenlik il müdürlükleri bünyesinde, sosyal güvenlik mevzuatýnýn uygulanmasýna
iliþkin tespit, denetim ve taramalarda görevlendirilmek üzere sosyal güvenlik kontrol
memuru çalýþtýrýlýr. Sosyal güvenlik kontrol memurlarý, görevleriyle ilgili kayýt ve belgeleri inceleme yetkisine sahiptir. Sosyal güvenlik kontrol memuru kadrosuna atanabilmek için; kurumda en az üç yýl görev yapmýþ olmak, en az dört yýllýk yüksek öðrenim mezunu olmak ya da bunlara denkliði Yükseköðretim Kurulunca kabul edilmiþ yurt
dýþýndaki yüksek öðretim kurumlarýndan mezun olmak ve açýlacak sýnavda baþarýlý
olmak þartlarý aranýr." hükmü yer almaktadýr.
Buna istinaden çýkarýlan 20.07.2007 tarihli ve 26588 sayýlý Resmi Gazetede
yayýmlanan Sosyal Güvenlik Kontrol Memurlarý Yönetmeliðinin 9 uncu maddesinde,
sosyal güvenlik kontrol memurlarýnýn görevleri sayýlmýþtýr. Bu görevler arasýnda;
"sigortalýlarýn ve sigortalý olmasý gerekenlerin Kuruma bildirilip bildirilmediðini
tespit etmek", hususu da yer almaktadýr.
5502 sayýlý Kanunda sosyal güvenlik yoklama memuru kadrosu sayýsý 3.400'e
çýkarýlmýþtýr. Daha önce SSK'da yaklaþýk 250 yoklama memuru bu gibi iþleri
yaparlarken, bu Kanunla hem kontrol memurlarýnýn görevleri geniþletilmiþ hem de
kadro sayýsý önemli oranda artýrýlmýþtýr.
Sosyal güvenlik reformunun sigorta hak ve yükümlülükleri ile sosyal güvenlik
yardýmlarýnýn yer aldýðý 5510 sayýlý Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý
Kanununda SGK Müfettiþi ve Sosyal Güvenlik Kontrol Memuru ibareleri yerine "kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarý" ibaresi kullanýlmýþtýr. Dolayýsýyla bu yasa
hükümlerinde müfettiþ ve sosyal güvenlik kontrol memurunun görev ayýrýmý yapýlmamýþtýr. Buradan hareketle, sosyal güvenlik kontrol memurlarýnýn yetkilerinin
devredilmiþ SSK yoklama memurlarýna göre daha fazla olduðu kuþkusuzdur. Nitekim
20.07.2007 tarihli ve 26588 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Sosyal Güvenlik Kontrol
Memurlarý Yönetmeliðinin 9 uncu maddesinde bu görevler ayrýntýlý olarak sayýlmýþtýr.
Sosyal güvenlik kontrol memurlarýnýn kadro sayýsý, görev ve yetkilerinin önemli oranda artýrýlmýþ olmasýnýn, kayýt dýþý istihdamla mücadeleye katký saðlamasý beklenmektedir.
3- KAMU ÝDARELERÝNÝN DENETÝM ELEMANLARI
5510 sayýlý Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanununun 59 uncu
maddesi yedinci fýkrasýnda; "Kamu idarelerinin denetim ve kontrolle görevlendirilmiþ
memurlarý, kendi mevzuatý gereðince iþyerlerinde yapacaklarý soruþturma, denetim ve
incelemeler sýrasýnda, çalýþtýrýlanlarýn sigortalý olup olmadýðýný da tespit ederek, sigor128
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tasýz çalýþtýrýlanlarý Kuruma bildirmek zorundadýr. Bu kurumlar ayrýca kendi mevzuatlarý gereðince yaptýklarý inceleme ve tespitler sýrasýnda bu Kanuna göre sigortalý
sayýlanlarýn prime esas kazançlarýnýn veya sigortalý gün sayýlarýnýn eksik bildirilmesi
sonucunu doðuran tespitlerini de en geç bir ay içinde Kuruma bildirirler. Kurum bu
bildirimleri esas almak üzere gerekli yasal iþlemi yapar. Ýlgililerin itiraz haklarý saklýdýr."
hükmü yer almaktadýr.
Sosyal güvenlik reformunun öncesinde sadece "sigortasýz çalýþanlarý Kuruma
bildirme" yükümlülüðü varken, sosyal güvenlik reformuyla bunun yaný sýra "sigortalý
sayýlanlarýn prime esas kazançlarýnýn veya sigortalý gün sayýlarýnýn eksik bildirilmesi
sonucunu doðuran tespitlerini de Kuruma bildirme" yükümlülüðü getirilmiþtir.
Dolayýsýyla reformla, kamu idareleri ile kamu idarelerinin denetim elemanlarýnýn bu
konudaki görev ve yükümlülükleri geniþletilmiþtir. Daha önce yetki ve sorumluluk kamu
idarelerinin denetim elemanlarý ile sýnýrlý iken, sosyal güvenlik reformu ile bu kamu
idarelerine de sorumluluk yüklenmiþtir.
4- SOSYAL SÝGORTALAR GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
5502 sayýlý Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 13 üncü maddesinde Sosyal
Sigortalar Genel Müdürlüðü'nün görevleri sayýlmýþtýr. Bu maddenin d fýkrasýnda;
"Kapsamda olduðu halde tescili yapýlmayan sigortalýlarýn, genel saðlýk sigortalýlarýnýn ve iþyerlerinin iþlemlerini re'sen sonuçlandýrmak, kayýt dýþý çalýþmanýn
önlenmesi amacýyla diðer kamu idareleri, bankalar, aracý kurumlar, oda, borsa,
birlik ve meslek kuruluþlarý ve her türlü gerçek ve tüzel kiþilerle sigortalýlýk ve
iþyeri denetimi, veri paylaþýmý ve kontrolü konusunda iþbirliði yapmak, projeler
oluþturmak, geliþtirmek ve uygulamak."
Hükmü yer almaktadýr.
Kamu kurumlarý arasýndaki koordinasyon ve iþbirliði eksikliði kayýt dýþý istihdamýn baþlýca nedenlerinden bir tanesidir. Bu nedenle sosyal güvenlik reformuyla
kuruluna teþkilat yapýsý içerisinde yer alan ve sosyal sigortacýlýkla ilgili iþ ve iþlemleri
yürütmekte olan Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüðüne kayýt dýþý istihdamla ilgili kamu
kurum ve kuruluþlarý ile meslek odalarýyla iþbirliði yapma, proje geliþtirme ve uygulama görevi verilmiþtir.
Bu kapsamda Maliye Bakanlýðý, Saðlýk Bakanlýðý, bankalar ve tespit edilen
diðer kamu kurumlarýyla iþbirliði ve ortak otomasyon programlarýyla kayýt dýþý olarak
çalýþanlarýn bilgilerinin karþýlýklý paylaþýlmasý sýrasýyla kayýt altýna alýnabilme imkaný
saðlanmýþtýr. Maliye teþkilatýnda kayýtlý iþyerlerine, Saðlýk Bakanlýðýna baðlý kurumlarda kayýtlý hasta bilgilerine, ülkemizde faaliyet gösteren bankalarda kayýtlý kredi müþterilerine ait bilgiler sayesinde kayýt dýþý çalýþmakta olan kiþiler tespit edilebilir.
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Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüðüne verilen bu yetki, hizmet tespit yöntemlerinden "kamu kurum ve kuruluþlarýnca alýnan bilgi ve belgeye istinaden tespit" kapsamýnda deðerlendirilebilir.
V- DEÐERLENDÝRME VE SONUÇ
Kayýt dýþý istihdamýn kayýt altýna alýnabilmesi için; kayýt dýþý istihdamýn yaygýn
olduðu sektörlerin tespit ve analizi, kayýt dýþýlýða yola açan faktörlerin belirlenmesi,
bunu önleyebilecek yasal düzenlemelerin yapýlmasý ve buna uygun bir denetim modelinin oluþturulmasý gerekmektedir. Ülkemizde özellikle 1999 yýlýndan sonra kayýt dýþý
istihdamý kayýt altýna alabilmek için yasal düzenlemeler yapýlmýþ, teþvik uygulamalarý
getirilmiþ ve denetim sistemi ile ilgili çeþitli düzenlemeler yapýlmýþtýr.
1999 yýlýndan önce kayýt dýþý istihdamý önleme ile ilgili denetim SSK Sigorta
Müfettiþleri tarafýndan yapýlmaktayken, 08.09.1999 tarihinde 506 sayýlý Sosyal
Sigortalar Kanununda 4447 sayýlý yasa ile yapýlan deðiþiklik ile SSK'da yoklama
memurluðu kadrosu ihdas edilerek iki kademeli denetim sistemine geçilmiþtir. Böylece
kayýt dýþý ekonomi ile mücadelede eden Maliye Bakanlýðýnda bulunan, yoklama
memurlarý, vergi denetmenleri, gelirler kontrolörleri, hesap uzmanlarý ve maliye müfettiþleri þeklinde kademelendirilmiþ denetim sistemine doðru bir adým atýlmýþ oldu. Bu
yasayla diðer kamu kurum ve kuruluþlarýnýn kendi görevleri gereði iþyerlerinde denetim yaparlarken, iþyerinde çalýþanlarýn sigortalý olup olmadýðýný kontrol etmek ve sigortasýz çalýþanlarý SSK'ya bildirme yükümlüðü getirilmesi suretiyle de kayýt dýþý istihdamla ilgili denetim yetkisi yatay olarak da geniþletilmiþtir.
506 sayýlý Sosyal Sigortalar Yasasýnýn 79 uncu maddesinin yedinci fýkrasýnýn
4958 sayýlý yasa ile deðiþtirilmesi ile kamu kurum ve kuruluþlarýndan elde edilen bilgi
ve belgelerle çalýþmalarý tespit olunan kiþilere hizmet verilmesi imkaný saðlanmýþtýr.
Böylece Anayasamýzda yer alan sosyal güvenlik hakkýnýn doðrudan temininde önemli bir katký saðlanmýþ oldu. Kayden tespit kavramýnýn yeniden tarif edilmesi ile kayýt
dýþý çalýþanlarýn tespit edilmesini kolaylaþtýrmýþtýr.
Sosyal güvenlik reformuyla SSK Sigorta Teftiþ Kurulu Baþkanlýðý, SSK Teftiþ
Kurulu Baþkanlýðý, Bað-Kur Teftiþ Kurulu Baþkanlýðý ve Emekli Sandýðý Teftiþ Kurulu
Baþkanlýðýnda görev yapan tüm müfettiþlerin SGK Rehberlik ve Teftiþ Baþkanlýðý çatýsý
altýnda birleþmiþ ve bu birimin görevleri arasýnda "kayýt dýþý istihdamý önlemek" hükmü
yer almýþtýr. Bu durum, merkezde güçlü bir denetim birimi ile kayýt dýþý istihdamla
mücadele konusunda planlý ve programlý bir þekilde mücadele edileceðini göstermektedir.
Bunun yaný sýra, diðer kamu idarelerinin denetim elemanlarýnýn kendi mevzuatlarý gereði yapacaklarý denetimlerde iþyerinde sigortasýz çalýþanlarý SGK'ya bildirme
yükümlüðünün tekrar tanýnmasý, sosyal güvenlik kontrol memuru sayýsýnýn 3.400
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olarak belirlenip sayýlarýnýn ve görevlerinin önemli oranda artýrýlmasý, SSK Genel
Müdürlüðüne kayýt dýþý istihdamla ilgili proje geliþtirme ve araþtýrma yapma konusunda önemli görevler verilmesi, sosyal güvenlik reformuyla kayýt dýþý istihdamla
mücadele konusunda önemli açýlýmlar getirildiði gerçeðini ortaya koymaktadýr.
Kurum denetim elemanlarý tarafýndan iþyerlerinde yapýlan denetimlerde iþyerinin gerçek durumunu ortaya koyabilmek için maliye denetim elemanlarýnda olduðu
gibi "arama yapma" yetkinin de verilmesi gerekir. Aksi durumda iþverenlerce iþyerinin
gerçek durumunu gösteren yazýlý veya dijital ortamdaki belge ve bilgiler incelemeye
ibraz edilmemekte, bu durum da kayýt dýþý istihdam ve sosyal güvenlik suiistimalleri ile
mücadeleyi sekteye uðratmaktadýr.
Yeni ihdas edilen sosyal güvenlik kontrol memurlarýnýn Kurum içerisinden kýsa
ve orta vade de doldurulmasý mümkün görülmemektedir. Ýlgili kanun ve yönetmeliðe
uygun olarak sosyal güvenlik kontrol memurlarý kadrolarýnýn doldurulabilmesi için
üniversitelerin iktisadi ve idari bilimler fakülteleri, iktisat fakülteleri, iþletme fakülteleri,
siyasal bilgiler fakülteleri, eczacýlýk fakültelerinden ya da bunlara denkliði YÖK tarafýndan kabul edilmiþ yurt dýþýndaki yüksek öðretim kurumlarýndan mezun olanlar arasýndan merkezi sýnav yöntemiyle sosyal güvenlik kontrol memuru alýmý imkaný getirilmelidir.
Rehberlik ve Teftiþ Baþkanlýðý tarafýndan yapýlan denetimler neticesinde kayýt
dýþý istihdamýn yoðun olduðu saptanan sektörlerde sosyal güvenlik kontrol memurlarý
her yýl periyodik olarak yerel denetime gitmelidirler. Zira yapýlan denetimlerin belli
periyotlarla yerel denetimlerle desteklenmesi halinde kayýt dýþý istihdamý azaltacak ve
kayýtlý çalýþmayý zorunlu hale getirecektir.
Kayýt dýþý istihdam ile mücadele kapsamýnda 4447 sayýlý Yasa ile her ne kadar
Genel ve Katma Bütçeli Kuruluþlarýn Denetim Elemanlarý tarafýndan kendi mevzuatlarý
gereði iþyerlerinde yaptýklarý denetimlerde çalýþanlarýn sigortalý olup olmadýklarýný kontrol etme ve sigortalý olmayanlarýn Kuruma bildirilmesi yükümlülüðü getirilmiþ ise de
Kurumumuz istatistiki verilerinin incelenmesinde yedi yýllýk süre içerisinde bu hususa
yeterince uyulmadýðý gözlemlenmiþtir. Bu nedenle Rehberlik ve Teftiþ Baþkanlýðý
tarafýndan özellikle dýþ denetimle görevli denetim birimleri baþta olmak üzere ülkemizde bulunan denetim birimleri ziyaret edilerek bu yetki ile ilgili bilgi vermeleri ve denetimler esnasýnda bu yetkinin kullanýlmasý için gerekli katkýlarý saðlamalarý yararlý olacaktýr.
Sosyal güvenlik bilinci ve bilgisindeki yetersizlik çalýþanlarýn kayýt dýþý çalýþmalarýna sebep olmaktadýr. SGK ile iþverenler arasýnda köprü vazifesi niteliði taþýyacak sosyal güvenlik müþavirliði müessesesinin kurulmasý kayýt dýþý istihdamýn önlenmesi ile kayýtlý çalýþmayý teþvik edecektir. Bu nedenle vergi mevzuatý açýsýndan
mükelleflerin GÝB'e karþý yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardýmcý olan ve yönlendiren YMM, SMMM ve serbest muhasebecilerin fonksiyonunu icra edecek bir çalýþma ve sosyal güvenlik müþavirliði oluþturulmasý önem arz edecektir.
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