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TÜSøAD adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ekonomimizin makroekonomik istikrarın sa÷lanması
alanında göstermiú oldu÷u ilerlemeden sonra, karúı karúıya oldu÷umuz en önemli birkaç konudan biri
olan kayıtdıúı ekonomi ile mücadele konusunda düzenlenmiú olan bu toplantıda açılıú
konuúmalarından birini yapıyor olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.
Kayıtdıúı ile mücadeleyi baúlıca önceliklerinden biri olarak belirlemiú bir kurum olarak, bu konunun
ne kadar zor ve karmaúık oldu÷unu belirtmek istiyorum. Bir ülkenin kurumsal altyapısındaki
boúluklardan kaynaklanan ve dolayısıyla birçok alanda çok farklı biçimlerde ortaya çıkan bu problem,
çok yönlü ve sabır isteyen bir mücadele gerektirmektedir.
Öncelikle, kayıtdıúılık bir geliúmiúlik sorunudur. Son yapılan hesaplamalara göre, 145 ülke ortalaması
yüzde 35 olan kayıtdıúılık, OECD üyesi geliúmiú ülkelerde ortalama yüzde 16 seviyesindedir.
Kayıtdıúı ile ilgili yapılan tüm çalıúmalarda sorunun vergi sistemi ile iliúkisi temel alınmaktadır.
Yapılan tüm çalıúmalar, vergi ve sosyal güvenlik kesintilerinin yüksekli÷inin, kayıtdıúını do÷uran ve
besleyen en önemli faktör oldu÷unu ortaya koymaktadır. Yüksek vergi yükünden kaçınmak üzere
kayıtdıúı faaliyetlerin artması ise, bütçe gelirlerinin azalmasına ve böylece kamu hizmetlerinin nicelik
ve nitelik olarak zayıflamasına yol açmaktadır.
Kayıtdıúı ekonominin bir di÷er çok önemli sebebi ise a÷ır mevzuattan kaynaklanan idari ve bürokratik
yüklerdir. Bir úirketin kuruluúunda zaman ve maliyet gerektiren çok sayıda iúlemin bulunması, úirketin
daha baúından kayıtlı olmamayı tercih etmesine yol açacaktır. Bir baúka ifadeyle, kayıtdıúı ekonomi,
ço÷u kez yüksek vergi yükü, külfetli iú ve yatırım ortamı, devletin halka götürebildi÷i hizmetlerin
yetersizli÷i, dar sosyal güvenlik kapsamı ve düúük refah seviyesi ile birarada ortaya çıkmaktadır.
Bugün yapılacak oturumlarda, kayıtdıúı ekonomi ile vergi ve sosyal güvenlik sistemi arasındaki
iliúkinin çeúitli boyutlarıyla ele alınaca÷ını düúünüyorum. Onun için ben kayıtdıúı ile iú ortamı
arasındaki iliúki üzerinde durmak ve kayıtdıúı ile mücadele süreci hakkındaki düúüncelerimi sizlerle
paylaúmak istiyorum.
Kayıtdıúılık, bir ülkenin kurumsal altyapısındaki boúlukların varlı÷ına iúaret eden en açık
göstergelerinden biridir. Hepinizin bildi÷i gibi, günümüzde, kurumsal yapıları sa÷lam olan geliúmiú
ülkelerin ço÷unda iú ve yatırım ortamı daha etkin olarak iúlemekte ve kayıtdıúılık oranı daha düúük
olmaktadır. Bu konuda baúlıca göstergelerden biri sayılan Dünya Bankası’nın “iú yapma”
göstergelerine baktı÷ımızda, iú yapma kolaylı÷ı bakımından üst seviyelerde olan ço÷u geliúmiú ülkede
kayıtdıúı oranının çok düúük oldu÷unu görmekteyiz.
Örne÷in, 2006 yılında, iú yapmanın en kolay oldu÷u 10 ülkede kayıtdıúı ekonominin milli gelire oranı
%15’tir. Bu ülkelerde kiúi baúı ortalama gelir de 37.500 $ civarındadır. Avrupa Birli÷ini oluúturan 25
ülke ise iú yapma kolaylı÷ı bakımından ortalama 36. sırada yer almakta ve %21’lik bir kayıtdıúı
oranına sahip bulunmaktadır. Bu grupta kiúi baúı gelir 25.000 $’a yakındır. Aynı rakamları, kiúi baúı
gelirin yaklaúık 4.700 $ oldu÷u ülkemiz için inceledi÷imizde, iú yapma kolaylı÷ı bakımdan 175 ülke
arasında ancak 91. sırada yer aldı÷ımızı ve kayıtdıúılı÷ın %32’ye yakın oldu÷unu görmekteyiz.
Bu rakamlar, iú ve yatırım ortamı ile kayıtdıúı arasındaki iliúkiyi ortaya koymakta ve ülkemizin iú ve
yatırım ortamını iyileútirme faaliyetlerine vermesi gereken önemi göstermektedir. Türkiye’nin
katetmiú oldu÷u mesafeye ra÷men, rekabet içinde bulundu÷umuz tüm ülkelerin de yatırım ortamlarını
iyileútirmek için reform programları uyguluyor olmaları, bu alanda çabalarımızda kararlılık ve
süreklilik gerektirmektedir.
øú ortamımızın iyileúmesi ve giriúimcili÷in kolaylaútırılması, kayıtdıúılı÷ın zamanla ortadan kalkması
ve ekonomik büyümenin sürdürülebilirli÷i için kaçınılmazdır. Yatırım ve iú yapmanın kolaylaútı÷ı ve
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güvenceye alındı÷ı bir ortamda, verimlilik artıúlarının inovasyona ve etkinli÷e ba÷lı oldu÷u gerçek
rekabet yeúerebilecektir.
Uzun dönemde refah seviyemizi artıracak olan bu tür bir rekabettir. Hiç kuúkusuz, bugün ülkemizde
uluslararası úartlarda rekabet edebilecek firmalar mevcuttur. Di÷er taraftan, bazı firmaların ise ancak
kayıtdıúında kalmanın getirdi÷i bazı maliyet avantajlarıyla ayakta kalabildi÷i de bir gerçek.
Kayıtdıúılık bu firmalar için bir avantaj sa÷larken, toplumsal olarak bir yüktür, ciddi bir maliyettir.
Bugün bazı firmalar bu sayede ayakta kalabiliyor olsa da, kayıtdıúı, uzun dönemde inovasyonu,
giriúimcili÷i olumsuz etkiler, vatandaúların sosyal güvenceye kavuúmasını engeller, ülkenin rekabet
gücünü azaltır ve refah seviyesini düúürür.
Örne÷in bugün kayıtdıúı istihdamın toplam istihdamın yarıya yakınını oluúturdu÷u bilinmektedir.
Ancak, kayıtdıúılı÷ın yaygın oldu÷u her ülkede oldu÷u gibi, ülkemizde de bu iúgücünün ço÷u,
niteliksiz olarak sınıflanabilecek kategoriye girmekte ve sosyal güvenlik sisteminin dıúına itilmektedir.
Yani, kısa vadede istihdam sa÷lamak amacıyla göz yumulan bu olgu, uzun vadede ülkemizde nitelikli
iúgücünün yetiúmesini ertelemek ve sosyal güvenlik sistemini zayıflatmak suretiyle temel sorunların
derinleúmesine neden olmaktadır. Yine, kısa vadeli ticari amaçlarla ihlal edilen fikri haklar veya ürün
standartları, uzun vadede inovasyon arzusunu kıran veya toplum sa÷lı÷ını tehlikeye atan eylemler
olarak görülmelidir. Bunun gibi birçok örnek, kayıtdıúılı÷ın uzun dönemli maliyetlerinin, kayıtdıúına
göz yumulmasının kısa dönemde sa÷ladı÷ı geçici faydaların çok üzerinde oldu÷unu göstermektedir.
Artan küresel rekabet altında, formel olarak faaliyet gösteren bir firma için bile giderek, zorlaúan,
uluslararası sermayeden pay almak, kayıtdıúı faaliyetlerde bulunan bir firma için daha da zor hale
gelecektir. Denetim ve yaptırım mekanizmalarındaki zayıflık veya iú kurma ve istihdam etme
konusundaki iúlem ve maliyetlerden kaçmak için kayıtdıúılı÷ı tercih eden bu firmalar, her úeyden önce
daha küçük ölçe÷e ve verimsizli÷e mahkûm olmaktadırlar. Örne÷in, McKinsey tarafından Türkiye’de
11 sektör üzerinde yapılan bir çalıúmaya göre, kayıt içinde çalıúan bir úirkette verimlilik bir ABD
úirketine oranla %60-70 seviyesinde iken, kayıtdıúında çalıúan bir úirkette bu oran ancak %25
seviyesinde kalmaktadır. Bu rakam bize kayıtlı ekonomiye geçiúle beraber Türkiye’nin verimlilik ve
büyüme rakamlarında gözleyebilece÷imiz potansiyel artıúla ilgili bir fikir vermektedir. .
De÷erli konuklar,
Kayıtdıúı ekonominin bu karmaúık yapısı mücadeleyi de zorlaútırmaktadır. Mücadelenin getirece÷i
toplumsal fayda karúısında firma bazında neden olabilece÷i kayıplar ve bu mücadelenin vergi ve
sosyal güvenlik sisteminden tüm iú ortamı düzenlemelerine uzanan çok geniú çerçevesi, çok geniú bir
toplumsal mutabakatı, kapsamlı bir stratejiyi ve kayba u÷rayacak kesimler için de çeúitli alternatifler
geliútiren ciddi bir eylem planını gerektirmektedir.
øçinde bulundu÷umuz AB süreci, bu mücadele için en uygun zemini oluúturmaktadır. Bugün, bazı
kesimlerin sadece AB üyesi olmak amacıyla yapılan düzenlemeler olarak gördü÷ü çalıúmalar,
temelinde, kurumsal altyapımızı sa÷lamlaútıracak ve büyüme performansımızı sürdürülebilir kılacak
adımlardır. Bu süreç içinde hukuki sistemimiz, e÷itim sistemimiz, vergi ve istihdam politikalarımız ve
daha birçok konu teker teker ele alınmaktadır. Bu alanlarda sa÷lanacak tüm ilerlemelerin iú ortamını
ve refah seviyemizi iyileútirece÷i aúikârdır.
Bugün makroekonomik açıdan geldi÷imiz nokta ve içinde bulundu÷umuz süreç, artık daha mikro
boyuttaki sorunlarımıza yönelmemiz için bize imkan sa÷lamaktadır. Kayıtdıúı ekonomi de,
Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal ilerlemesinin önündeki en önemli engellerden birisidir. Evet,
kayıtdıúı ile mücadelenin bir maliyeti var. Ancak, bu maliyet, uzun dönemde elde edece÷imiz faydalar
karúısında çok önemsiz kalmaktadır.
Sözlerime son verirken, kayıtdıúıyla mücadelenin en önemli ayaklarından biri olan sosyal bilinci
artırma konusunda çok yerinde bir giriúim olan bu toplantıyı düzenleyen Okan Üniversitesi’ne ve
Gelir ødaresi Baúkanlı÷ı’na teúekkür etmek istiyorum.
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