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Sayın Baúkanlar, De÷erli Konuklar, De÷erli Basın Mensupları,
Türk Sanayicileri ve øúadamları Derne÷i adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. “østikrarlı
Büyüme Önündeki Engel: Kayıtdıúı Ekonomi” baúlıklı seminerimize hoú geldiniz. Bu
seminerimiz ve bugün size takdim edece÷imiz rapor, Deloitte Türkiye’nin katkıları ile
hazırlandı. Deloitte Türkiye’ye bu katkılarından dolayı teúekkür ediyorum.
Hepinizin bildi÷i üzere, TÜSøAD olarak 2004 yılı Haziran ayında “Türkiye Ekonomisi için
Sürdürülebilir Büyüme Stratejileri” adlı bir proje baúlatmıútık. Türkiye ekonomisi için hayati
önem taúıyan çeúitli konuların derinlemesine incelendi÷i bu çalıúmalardan elde edilen
bulguları düzenlemiú oldu÷umuz toplantılar aracılı÷ıyla sizlerle paylaúmıútık.
Bu proje kapsamında ele aldı÷ımız son konu, Türkiye’nin yakaladı÷ı büyüme performansının
devamı için engel teúkil eden kayıtdıúı ekonomi oldu. Bugün bir seminer ile sizlere
tanıtaca÷ımız “Kayıtdıúı Ekonomi ve Sürdürülebilir Büyüme: AB Yolunda De÷erlendirme ve
Çözüm Önerileri” baúlıklı rapor østanbul Ekonomi Danıúmanlık’tan Sinan Ülgen ve Ulaú
Öztür tarafından hazırlanmıútır. Kendilerine teúekkürlerimi sunuyorum.
TÜSøAD olarak kayıtdıúı ile mücadeleyi, özellikle son 3 yılda, önceliklerimizden biri olarak
belirledik ve her ortamda konuyu dile getirme gayreti içerisinde olduk. Türk sanayi ve hizmet
kesiminin rekabet gücünün artırılması ve ülkemizin son yıllarda yakaladı÷ı büyüme
performansının devamı için kayıtdıúı ile mücadele için atılacak adımların önemini fırsat
buldukça vurgulamaya çalıútık.
Piyasa ekonomisinin hukuki ve kurumsal altyapısındaki boúluklardan istifade ederek, iú
dünyasının evrensel iú ahlakı ilkelerini ihlâl eden kayıtdıúı faaliyetler, giriúimcilik ve rekabet
ruhuna zarar vermekte, adil rekabet ortamını bozmakta, kaynakların etkin kullanılmasını
engellemekte ve ülkemizin büyüme potansiyeli önüne set çekmektedir.
Geliúmekte olan ülkelerin küreselleúmenin getirilerinden yararlanabilmesi ve bu sürecin
verimlilik artıúına ve büyümeye yol açması, ülkenin, dıúa açılma sürecindeki kurumsallaúma
seviyesine ba÷lıdır. Kamu ve denetleyici/düzenleyici kurumlar bazında kurumsallaúmanın
sa÷lanamaması, iú ve rekabet ortamının yeteri kadar iyileútirilmemiú olması, iúletme bazında
da kurumsallaúmaya geçilememesi ile sonuçlanmaktadır.
Serbest pazar ekonomisinin úartlarına ayak uyduramayan ve gittikçe artan rekabetçi düzen
içinde hayatta kalmak için verimliliklerini yeterli ölçüde artıramayan firmalar kısmen veya
tamamen kayıtdıúına geçme yolunu seçmektedirler. Di÷er yandan kayıtdıúılı÷ın varlı÷ı, katma
de÷er ve uzun dönemli büyümeyi sa÷layacak gerçek rekabet úartlarının oluúmasına engel
olmaktadır. Kısacası, kayıtdıúı faaliyetin, bu faaliyet içinde bulunan firmaya sa÷ladı÷ı kısa
dönemdeki avantaj uzun dönemde dezavantaja dönüúmektedir..
Kayıtdıúının bugün yol açtı÷ı toplumsal maliyet ve kayıtdıúında çalıúan firmalar için yarın
neden olaca÷ı zorluklar, kayıtdıúı ile ciddi bir mücadeleyi gerektirmektedir.
Kayıtdıúı ile mücadelenin zorluklarından birisi de u÷raútı÷ımız sorunun boyutlarına ve
yapısına iliúkin belirsizliktir. Türkiye’de kayıtdıúı ekonominin boyutları konusunda,
kayıtdıúılı÷ın tanımı gere÷i, üzerinde uzlaúılan ortak bir rakam bulunmamaktadır. Bu
büyüklü÷ün tahminine yönelik çalıúmalar birbirlerinden farklı sonuçlar verse de, hepsi
kayıtdıúı ekonominin Türkiye’de ciddi bir boyuta ulaútı÷ına iúaret etmektedir.
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Örne÷in, TUøK verilerine göre çalıúmakta olan nüfusun neredeyse yarısı hiçbir sosyal
güvenlik kurumuna kayıtlı bulunmamaktadır. Bir baúka ifadeyle, kayıtdıúı çalıúan 10 milyon
655 bin kiúi, hiç bir sosyal güvenlik hakkından yararlanamamaktadır. Çalıúma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlı÷ı tarafından yürütülen Kayıtdıúı østihdamla Mücadele projesinde elde
edilen bulgulara göre, çalıúanların, kayıt altına alınamamasının kamuya maliyeti yıllık brüt 17
milyar YTL civarındadır.
Örnekleri, iúgücü piyasası dıúına çıkarmak da mümkündür. Genel olarak iú yapmanın
kolaylı÷ı ile kayıtdıúı ekonominin büyüklü÷ü arasında negatif bir korelasyon oldu÷u,
göstergelerin iúaret etti÷i bir gerçektir. 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÷i’ni 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. Di÷er bir deyiúle, iú ve yatırım yapmayı kolaylaútıran adımların atılmasıyla,
rekabet ve verimlili÷in artması ve kayıtdıúılı÷ın azalması mümkün olmaktadır.
Son yıllarda, ülkemizde iú ve yatırım yapmayı kolaylaútıran birçok adım atılmaktadır.
Örne÷in, 2003 yılında yapılan reformlarla, firmaların yasal olarak faaliyetlerine
baúlayabilmesi için gerekli bürokratik iúlemlerin sayısı birçok yüksek gelir seviyesine sahip
ülkelerin de altına çekilebilmiútir. Ancak, lisanslar ve maliyetler alanında hâlâ yeni
düzenlemelere ihtiyaç vardır.
Türkiye’de, özellikle, vergi yüklerinin do÷urdu÷u maliyetler konusunda önemli bir sıkıntı
vardır. Bu durum ülke içindeki yerleúiklerin alaca÷ı yatırım kararları kadar yurtdıúından
yapılacak yatırımları da etkilemektedir. Küreselleúme süreci ile beraber, baúta sermaye olmak
üzere, mal ve hizmetler hatta emek daha mobil hale gelmektedir. Bunun sonucu olarak üretim
faktörleri, daha uygun vergi sistemleri olan ülkeleri tercih etmektedir.
Küreselleúme trendine ba÷lı olarak dünyada artan vergi rekabeti karúısında vergi sistemimiz
beklentileri karúılamaktan hala oldukça uzaktır. Bu durumun düzeltilmesi özellikle makro
dengeler açısından istikrar ortamına girdi÷imiz bu dönemde, ele alınması gereken öncelikler
arasındadır. Bu yapı, sürdürülebilir ekonomik büyümenin önünde ciddi bir engel teúkil
etmektedir. Örne÷in, ücretler üzerindeki vergi yükü ve sosyal güvenlik primi oranları
açısından, ülkemiz OECD ülkeleri arasında en yüksek konumdadır. Bu durum özellikle
ihracata dönük üretim yapan firmalarda çok ciddi maliyet unsuru olmakta, ülkemizin rekabet
gücünü zayıflatmaktadır..
Bu çerçevede, Çalıúma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı÷ı’nın yürütece÷i Kayıtdıúı østihdamla
Mücadele Projesini çok önemli buldu÷umuzu belirtmek istiyorum. Kısaca KADøM olarak
anılan bu projenin kayıtdıúı ile mücadelede, somut ve önemli sonuçlarının olmasını
bekliyoruz.
østihdam üzerinden alınan vergilerin yanı sıra, akaryakıt baúta olmak üzere enerji üzerinden
alınan vergiler, otomotiv ve haberleúme sektörünü konu alan özel tüketim vergileri üretim
maliyetlerini olumsuz etkilemektedir.
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Bankacılık iúlemleri üzerindeki BSMV ve KKDF gibi aracılık yükleri de bu çerçevede
düúünülmelidir. Aracılık maliyetleri, bankacılık iúlemlerinin yurt dıúına taúınmasına neden
olmaktadır.
ùirketlerin kayıtdıúı faaliyetlerde bulunmaları, úeffaf ve hesap verilebilir normlarda
çalıúmalarını engellemektedir. Muhasebe ve finans hesaplarının kabul edilen standartlarda
hazırlanmasına engel olan bu durum, úirketlerin, bankalar ve di÷er finans kuruluúları ile ticari
bir borç iliúkisine girmelerini zorlaútırmaktadır. Böylece, di÷er OECD ülkelerine oranla,
Türkiye’deki KOBø’lerin finansmana eriúimleri son derece kısıtlı kalmaktadır. Sermayeye
eriúim imkanı sınırlı olan firmalar ölçek ekonomilerine ulaúma ve verimlili÷i artırmada sorun
yaúamaktadır.
Rekabet dezavantajları ile iú ve yatırım ortamının külfetleri kayıtdıúılı÷a yol açmakta,
kayıtdıúılı÷ın neden oldu÷u büyümeyi teúvik edecek mekanizmalardaki tıkanıklıklar rekabet
ve verimlilik artıúlarını engellemektedir. Bu kısır döngünün kırılması hiç úüphesiz pahalı ve
zordur. Güçlü bir siyasi irade, kapsamlı bir strateji ve güçlü bir toplumsal mutabakat
gerektirmektedir. Ancak, uzun dönemde elde edilecek kazanımlar karúısında, katlanılması
gereken maliyet ve zorluklar çok önemsiz kalacaktır.
De÷erli Konuklar,
Sözlerime son vermeden önce bugün, konuyla ilgili hem akademik bulguları hem de
çözümüne yönelik uygulamaları bizimle paylaúmak üzere seminerimize katılan de÷erli
konuúmacılarımıza tek tek teúekkür ediyor, konuúmasını yapmak üzere Sayın Osman
Arıo÷lu’nu kürsüye davet ediyorum.
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