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G‹R‹ﬁ
‹stanbul, TU‹K'in ‹statistikî Bölge Birimleri S›n›fland›r›lmas›'nda (‹BBS) 12 bölgeye ayr›lan Türkiye'de T100 koduyla s›n›fland›r›l›r. ‹stanbul'un
‹stihdam Haritas›, genel geçer kavramlar›, somut ve birbiri ile ba¤lant›l› ampirik veriler içinde de¤erlendirerek ortaya koymay› hedefleyen
bir yöntemden yola ç›k›larak oluﬂturulabilir. Haritan›n koordinatlar› istihdam odakl› bir eksenden yola ç›karak dört temel baﬂl›k alt›nda
toplanabilir. Buna göre haritan›n ilk koordinat›nda istihdam vergisi ile kay›t-d›ﬂ› ekonomi aras›ndaki iliﬂki, enformelleﬂme olgusundan
yola ç›k›larak “güvenceli esneklik” kavram› ›ﬂ›¤›nda ‹stanbul ve Türkiye'ye iliﬂkin vergi bilgileri yer alacakt›r. ‹kinci koordinat ‹stanbul'da
eme¤in niteli¤inin ortaya konulmas› aç›s›ndan iﬂgücü, iﬂsizlik, istihdam oranlar›n› nüfus ve cinsiyet verilerinden hareketle oluﬂturulacakt›r.
Bu koordinat üzerinde kentleﬂme ve göç olgusu üzerinden ‹stanbul'un de¤erlendirilmesi, istihdam mekânlar›nda iﬂgücü havuzlar›n›n
‹stanbul'un genel istihdam verileri içinde nas›l mekânsal farkl›laﬂmalar yaﬂand›¤›n› gösterecek önemli ipuçlar›n› analiz etme olana¤›n›
yaratacakt›r. Üçüncü koordinat, ‹stanbul'un istihdam haritas›nda 1950'lerde günümüze önemli bir yere sahip olan sanayi sektöründe
yaﬂanan de¤iﬂimin istihdam üzerindeki etkilerinin izini sürmemizi sa¤layacakt›r. Bu koordinatta, ‹stanbul'un sanayileﬂme dinami¤i,
yaratt›¤› istihdam ve devlet teﬂvikleri bak›m›ndan iki yönden analiz edilirken, son y›llarda yaﬂan›lan geliﬂmelerin, kentte yaﬂanan
sanayisizleﬂme olgusunun nedenleri aranacakt›r. Son koordinat ‹stanbul'un istihdam haritas›nda gelir da¤›l›m›n›n izlerini sürmeyi
hedefleyecektir. Gelir da¤›l›m› olgusu ‹stanbul gelirlerinin bütçe içindeki yeri, hane halk› harcamalar› ve enformel ekonomi yaratan
dinamikleri aç›s›ndan devlet-hane(birey) iliﬂkisinin yans›malar›n›n ipuçlar›n› verecektir.
Çal›ﬂmada, ‹stanbul'un, nüfus, istihdam ve gelir da¤›l›m› bilgilerine ulaﬂmak amac›yla 1/100.000 ölçekli ‹stanbul Çevre Düzenleme
Plan› Raporu'ndan, hane halk› harcamalar› için ise TÜ‹K'in yay›nlad›¤› hane halk› harcama verileri ve Hane Halk› Bütçe Anketi
Kitapç›¤›'ndan, ‹stanbul'un, istatistikî bölge olarak istihdam verilerine ulaﬂmak için ise Karﬂ›laﬂt›rmal› Bölgesel ‹statistikler
isimli TÜ‹K çal›ﬂmas›ndan yararlan›lacakt›r.
1. ‹STANBUL'UN ‹ST‹HDAM HAR‹TASINDA NÜFUS, C‹NS‹YET VE ESNEK ÇALIﬁMA
‹stanbul'un istihdam haritas›n› oluﬂtururken, nüfus verilerini istihdam yap›s›n› ortaya koymak aç›s›ndan hem makro düzeyde istihdam
yap›s›ndaki esnekleﬂme e¤ilimleri hem de mekânsal da¤›l›m›na ba¤l› olarak oluﬂmuﬂ olan istihdam mekânlar› ba¤lam›nda inceleyece¤iz.
‹stihdam›n kayna¤› olan nüfus; çal›ﬂabilir nüfus, kente göç edenler, kentten göç edenler, ilçeler baz›nda hane halk› say›s› bak›m›ndan
de¤erlendirilecektir. ‹stihdam›n yap›s› ise iﬂgücü, istihdam ve iﬂsizlik oranlar› ile iﬂteki durum aç›s›ndan ele al›nacakt›r.
‹stanbul'un istihdam haritas›nda gelir da¤›l›m›n› gözlemleyebilmek için ise ‹stanbul'da gelirin da¤›l›m›na iliﬂkin verilerden hareketle
gelir da¤›l›m› ile istihdam aras›ndaki iliﬂkinin ortaya konmas› gerekmektedir. Bu noktada, bütçe içinde kentin pay›, kentte yarat›lan
toplam katma de¤er gibi verilerden hareketle, gelir da¤›l›m›n› ortaya koymaya çal›ﬂaca¤›z.
1.1. ‹stanbul'da Nüfus Verileri: Kentleﬂme ve Göç
1990-2000 döneminde Türkiye'de artan nüfusun dörtte biri ‹stanbul'da konumlanm›ﬂt›r(‹‹B,2009: 48). Sakarya'dan Tekirda¤'a kadar
uzanan ‹stanbul metropoliten bölgesi sahip oldu¤u %90,69 kentleﬂme oran›yla, Marmara'n›n kentleﬂme oran›n› yükseltti¤i gibi, ayn›
zamanda ülke genelinde kentsel bölge özelli¤i taﬂ›yan tek kenttir(‹BB,2009: 49). ‹stanbul 2010'da TÜ‹K taraf›ndan yay›nlanan
karﬂ›laﬂt›rmal› bölgesel verilere göre ﬂehir nüfusunun toplam nüfus içindeki yeri bak›m›ndan Türkiye'de ilk s›rada yer almakta, nüfus
art›ﬂ h›z› bak›m›ndan ikinci, cinsiyet oran› bak›m›ndan on dördüncü, yaﬂ ba¤›ml›l›k oran› bak›m›ndan ise yirmi üçüncü s›rada yer
almaktad›r(TÜ‹K,2010). ‹stanbul nüfusa iliﬂkin kentsel göstergeler bak›m›ndan geliﬂmiﬂ kentsel mekân özelli¤i taﬂ›maktad›r
‹stanbul'un nüfus oran›na ve kentsel geliﬂme h›z›na bakt›¤›m›zda, ‹stanbul nüfusundaki esas yükseliﬂin 1950 sonras›nda yaﬂand›¤›n›,
1945'te 1 milyon 78 bin olan ‹stanbul nüfusunun, 1955'te 1 milyon 533 bine ulaﬂt›¤›n› görüyoruz. ‹zleyen dönemlerde, y›ll›k yüzde
40-50 aras›nda artan ‹stanbul nüfusu 1990'da 7 milyon 309 bini, 1997'de 9 milyon 199 bini buldu. Nüfusun en çok artt›¤› dönemler
1950-55 ile 1970-75 dönemleri oldu. K›rsal alanda yaﬂanan makineleﬂme ve ‹stanbul'da sanayinin çekim alan› yaratmas› sonucunda
Türkiye'de yer alan emek rezervinin ‹stanbul'a yönelen göçü ile bu iki dönem boyunca önemli nüfus art›ﬂlar›, hatta patlamalar›
yaﬂand›(Sönmez:2011 87).
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Tablo 1: ‹stanbul-Türkiye Nüfus Oran›(1970-2007)

Kaynak: ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi, 1/100.000 Ölçekli ‹stanbul Çevre Düzeni Plan› Raporu, 2009, ‹stanbul, s.184.

‹stanbul nüfusunun Türkiye nüfusuna oran› 1970'lerden 2000'li y›llara yaklaﬂ›k yüzde 10 düzeyinde art›ﬂ göstermiﬂ, ‹stanbul nüfusu,
Türkiye nüfusunun yüzde 20'sine yaklaﬂm›ﬂt›r. ‹stanbul'da nüfusun yakalar aras›ndaki da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda, Anadolu ve Avrupa
yakas› aras›nda büyük bir eﬂitsizlik oldu¤u gözlemlenir. Avrupa Yakas›'nda nüfusun üçte ikisi Anadolu Yakas›'nda ise üçte biri ikamet
etmektedir(‹BB,2009: 186).
Tablo 2: Anadolu-Avrupa Yakalar› Nüfus Da¤›l›m›

Kaynak: ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi, 1/100.000 Ölçekli ‹stanbul Çevre Düzeni Plan› Raporu, 2009, ‹stanbul, s.185.

Murat Güvenç ve O¤uz Iﬂ›k'›n 1990'l› y›llar›n sonunda gerçekleﬂtirdikleri ‹stanbul'u haritalama çal›ﬂmas›n›n verilerine göre, özellikle
konut sahibi olmayan düﬂük gelirli kesimini oluﬂturan ücretli iﬂçilerin, y›¤›nlar halinde Avrupa yakas›nda yo¤unlaﬂmas› yönelik
bulgular (Iﬂ›k vd., 1996:26), Avrupa yakas›n›n istihdam haritas›nda a¤›rl›kla ele al›nmas› gerekti¤ini göstermektedir.
‹stanbul bugün Avrupa Birli¤i'ne üye veya aday statüsünde olan toplam 29 ülkenin 20'sinden ve Türkiye'deki 37 ilin toplam›ndan
daha büyük bir nüfusa sahiptir. Bu da çevresindeki tüm illerin kimlik ve ekonomilerini yutan bir “kara delik” etkisi oluﬂturmaktad›r
(‹BB,2009: 188). ‹stanbul'a göç, sanayileﬂme ve yat›r›mlar bak›m›ndan, dolay›s›yla yaratt›¤› istihdam anlam›nda da kenti önemli
bir çekim merkezine dönüﬂtürmüﬂtür.
‹stanbul'a göç veren baﬂl›ca iller aras›nda Sivas, Kastamonu, Giresun, Ordu, Erzurum, Kars, Tokat, Ankara, Samsun, Trabzon, Rize
ve Malatya yer almaktad›r. Her dönemde göç verdikleri nüfus oranlar›nda bir tak›m dalgalanmalar gözlemlense de, ‹stanbul'a göç
eden nüfusun yüzde 50'sinden fazlas› bu illerden gelmektedir (‹BB,2009:189). ‹stanbul, bölgesel olarak en çok Bat› Karadeniz
Bölgesi'nden, sonra Do¤u Karadeniz Bölgesi'nden ve üçüncü olarak da Güneydo¤u Anadolu Bölgesi'nden göç almaktad›r. Bu illerden
gelen göç daha çok inﬂaat, mobilya, deri, tekstil gibi küçük ölçekli çal›ﬂma birimlerinde, özetle enformel kesimde önemli bir istihdam
kayna¤› oluﬂturur. ‹stanbul'un göç yap›s›na bak›ld›¤›nda, hemﬂerilik iliﬂkileri ve enformel sosyal güvenlik dayan›ﬂmas›n›n güçlü
oldu¤u görülmektedir(‹BB,2009: 190).
“O¤uz ve P›narc›o¤lu'nun 1998'de yapt›klar› bir araﬂt›rman›n sonuçlar›na göre farkl› hemﬂeri gruplar›, enformel kesimde belirli iﬂkollar›nda
emek piyasas›nda a¤›rl›kla bulunmaktad›r. Örne¤in ‹stanbul'da konut inﬂaat sektöründe Ad›yaman, A¤r›, Bingöl, Erzincan, Erzurum,
Gümüﬂhane, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon, Bayburt ve Batman illerinde do¤muﬂ olanlar›n, ‹stanbul ortalamas›n› çok aﬂan
oranlarda yer ald›klar› gözlenmiﬂtir. Ancak ilginç olan bir tespit, bu göçmen gruplar›n›n inﬂaat sektöründe ayn› koﬂullarda yer almamas›d›r.
Bu gruplar aras›nda Gümüﬂhane, Ordu, Rize ve Trabzon do¤umlular›n önemlice bir bölümü iﬂveren ya da kendi hesab›na çal›ﬂan statüsünde
çal›ﬂ›rken, di¤er gruplar›n ise ücretli isçi olarak çal›ﬂt›¤› görülmektedir. Özellikle bu iﬂkollar›nda görülen hemﬂerilik iliﬂkisine dayal› iﬂgücü
y›¤›lmalar›, gecekondulaﬂma olgusunun do¤urdu¤u bir sonuçtur(Ergüder, 2006:46).”
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Kente göç, kentsel mekân›n sosyal iliﬂkiler taraf›ndan üretilmesi sürecini h›zland›rmakta, kentin slumlar›nda (gecekondu bölgelerinde)
yeni yerleﬂim merkezleri yaratmaktad›r. Enformel sosyal güvenlik a¤lar›n›n oluﬂmas› bu mekânlar›n en belirgin özelli¤i olan nüfusun
h›zl› art›ﬂ›na dayal› olarak gerçekleﬂmektedir.
“‹stanbul'da en h›zl› nüfus art›ﬂ› daha çok gecekondu bölgelerinde yaﬂand›. …1985-1990 döneminde nüfusu en h›zl› artanlar, y›ll›k binde
159,8 ile Kâ¤›thane ve binde 142 ile Ümraniye oldu. … 1990'dan 1997'ye ise en yüksek nüfus art›ﬂ› binde 10 ile Büyükçekmece'de yaﬂand›.
Bunu, binde 71,9'luk art›ﬂlarla Gaziosmanpaﬂa ve Ümraniye'deki art›ﬂlar izledi( Sönmez, 2001:87).”

O¤uz Iﬂ›k ve Murat Güvenç'in ‹stanbul'un gelir da¤›l›m›n› ortaya ç›karan statü-mülkiyet iliﬂkisi odakl› haritalama çal›ﬂmas›n ortaya
koydu¤u tabloda, gecekondu bölgelerinin oluﬂumuna eﬂlik eden bir baﬂka sürecin varl›¤›n›n ipuçlar›na rastlanmaktad›r. Buna göre,
varl›kl› ücretli kesim ile varl›kl› olmamak ﬂart›yla iﬂverenler ayn› mekânda bir arada var olmaktad›rlar. Küçük ölçekli iﬂverenler/giriﬂimciler
kendi kesiminin yan› s›ra farkl› iﬂkollar›nda çal›ﬂan ve mülkiyet sahibi olmayan ücretlilerle birlikte kirac› olarak kentin belirli semtlerinde
bir arada yaﬂamaktad›r. Tüm statü(gelir) gruplar›nda mülk sahibi olmayanlar›n kentte oluﬂturdu¤u bu enklavlar kentsel mekânda
gelirin statüden kaynaklanan farklar›n önüne geçti¤ine iﬂaret etmektedir (Iﬂ›k vd.,1996:54). Bu durum enformelleﬂmenin yaratt›¤›
mülksüz, güvencesiz kesimler aras›nda iﬂveren-iﬂçi ayr›m›n›n silinmeye baﬂlamas›n›n do¤al bir sonucu olarak görülmelidir. ‹stanbul'da
oluﬂan s›n›fsal tablo, kimi geçiﬂlere yer açan gri bölgeler ile birlikte okunmal›d›r. ‹ﬂçi, iﬂveren ayr›m› hem yasal hem de statü
bak›m›ndan, ücretli çal›ﬂman›n kurals›zlaﬂt›¤›, kitlesel üretimde var olan patron-iﬂçi iliﬂkisindeki gelir uçurumlar›n›n kendi hesab›na
çal›ﬂma, küçük atölye iﬂletmecili¤i, fason üretim yapan parça baﬂ› çal›ﬂma türleri, ev eksenli çal›ﬂmada arac›l›k kurumu gibi yeni
alt s›n›flar yaratmas›n›n sonucu olarak gelir bak›m›ndan ortadan kalkt›¤› görülmektedir. Sanayinin mekânsal örgütlenmesi ‹stanbul'da
co¤rafi anlamda bir farkl›laﬂmaya neden olur. Avrupa yakas›, esnek istihdam iliﬂkileri bak›m›ndan üretim zincirinin dikey olarak
parçalamas›na elveriﬂli tekstil, konfeksiyon, deri ve deriden mamul eﬂya vb. di¤er sektörlere - emek yo¤un iﬂkollar›na- Anadolu
yakas› ise sermaye-yo¤un iﬂkollar›na yönelik yo¤unlaﬂman›n yaﬂand›¤› kesimdir( Iﬂ›k vd.,1996: 27).
Grafik 1: ‹lçelere Göre Toplam Çal›ﬂan Nüfus

Kaynak: ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi, 1/100.000 Ölçekli ‹stanbul Çevre Düzeni Plan› Raporu, 2009, ‹stanbul, s.199.

‹stanbul'a iliﬂkin nüfus verileri ise oluﬂan yeni istihdam mekânlar›n› ortaya koymaktad›r. ‹lçelere göre toplam çal›ﬂan nüfusun ve
çal›ﬂabilir nüfusun oransal de¤erlerine bak›ld›¤›nda, en çok göç alan ve gecekondu mahallelerinin kuruldu¤u Gaziosmanpaﬂa,
Ümraniye, Kâ¤›thane ve Büyükçekmece'nin ilk s›ralarda yer ald›¤› görülmektedir. Gaziosmanpaﬂa nüfusunun 550 bini çal›ﬂabilir
nüfus, 260 bini ise çal›ﬂanlardan oluﬂmakta; bu oranlar di¤er ilçeler için ise s›ras›yla Ümraniye için çal›ﬂabilir nüfusun 450 bin,
çal›ﬂan nüfusun 220 bin oldu¤u s›ralamada; Kâ¤›thane için çal›ﬂabilir nüfus 280 bin, çal›ﬂan nüfus 120 bin, Büyükçekmece için ise
çal›ﬂabilir nüfus 300 bin, çal›ﬂan nüfus ise 210 bindir (‹BB,2009:199).
Grafik 2: ‹lçelere Göre Toplam Çal›ﬂabilir Nüfus

Kaynak: ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi, 1/100.000 Ölçekli ‹stanbul Çevre Düzeni Plan› Raporu, 2009, ‹stanbul, s.199.
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Türkiye içinde en çok göç alan il olma özelli¤ine sahip olan ‹stanbul'da iç göç say›s›n›n d›ﬂ göçe oran› yaklaﬂ›k iki katt›r ve sahip
oldu¤u yüzde 46,1'lik net göç h›z› ile kendinden sonra en çok göç alan Bat› Marmara'dan yüzde 20 daha fazla göç almaktad›r
(‹BB,2009:190). ‹stanbul'da do¤um yerine göre hesaplanan en yüksek “göç etmiﬂler say›s›” Bahçelievler (Zafer, So¤anl›, Siyavuﬂpaﬂa),
Küçükçekmece (Halkal›, ‹nönü) ve Kad›köy (‹çerenköy) ilçelerinde görülmektedir (‹BB,2009: 191).
Tablo 3: Bölgeler Aras› Göçler (1995-2000)

Kaynak: ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi, 1/100.000 Ölçekli ‹stanbul Çevre Düzeni Plan› Raporu, 2009, ‹stanbul, s.190.

‹stanbul'daki nüfus yap›s› yaﬂ piramitleri ile incelendi¤inde 32 ilçe baz›nda farkl› yap›lar görülmekle beraber nüfus piramitlerinin genel
de¤erlendirmesi ilçeleri 3 grup alt›nda toplamay› mümkün k›lmaktad›r. Bunlardan birincisi Gaziosmanpaﬂa, Sultanbeyli, Ba¤c›lar ve
Esenler'de görülen geniﬂ tabanl›, daralan çocukluk ça¤›, geniﬂ çal›ﬂma ça¤› ve daralan ileri yaﬂ gruplar›ndan oluﬂan, lamba yap›s› da
denilen nüfus piramitleridir. Lamba yap›s›, do¤um oran›n›n (fertilitenin) ve ölüm oran›n›n (mortalitenin) yüksek seviyede kald›¤›, nispeten
ekonomik düzeyi düﬂük olan toplumlarda görülmektedir. Yüksek fertilite, piramidin taban›n› yayvan k›lmakta, çal›ﬂma ça¤› göçü orta
yaﬂlar› ﬂiﬂirmekte, yüksek mortalite ise özellikle ileri yaﬂlarda piramidin tavan›n› daraltmaktad›r. Bu da geniﬂ tabanl› sivri tepeli nüfus
piramitlerinin oluﬂmas›na yol açmaktad›r (‹BB,2009:196). Bu bölgeler enformel kesimin yo¤unlaﬂt›¤›, göç etmiﬂ say›s›n›n fazla oldu¤u
gecekondu kesimleri olarak ‹stanbul'un istihdam kayna¤› mekânlar›d›r. ‹stihdam kayna¤› mekânlar› yüksek göç alan ve hane halk› say›s›
ile emek gücüne yeni bireyler katan bir nüfus yap›s›na sahiptir. ‹kinci tür nüfus yap›s›, genel yap›y› yans›tan, geçiﬂ döneminde olan
toplumlarda görülen ve do¤urganl›k h›z›n›n oldukça yüksek oldu¤u yap›d›r. Bu türe dâhil edebilece¤imiz ilçeler aras›nda Avc›lar,
Bahçelievler, Bayrampaﬂa, Beykoz, Beyo¤lu, Eyüp, Güngören, Kartal, Kâ¤›thane, Küçükçekmece, Pendik, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar,
Zeytinburnu, Büyükçekmece, Çatalca, Silivri, ﬁile ilçelerini ve köyleri sayabiliriz. Geliﬂmiﬂ toplumlarda do¤urganl›¤›n azalmas›, ileri
yaﬂlardaki yaﬂ grubunun say›ca artma e¤ilimine girmesine yol açar. Top yap›s› (küre yap›s›) da denilebilen bu üçüncü nüfus tipi, ‹stanbul
ve benzeri metropoliten alanlar›n nüfus yap›s›na özgündür. Bu nüfus yap›s›na sahip ilçeler aras›nda Adalar, Bak›rköy, Beﬂiktaﬂ, Eminönü,
Fatih, Kad›köy, Maltepe, Sar›yer, ﬁiﬂli'yi göstermek mümkündür. Böyle bir yap›n›n üzerine göç eden nüfus eklendi¤i zaman, özellikle
çal›ﬂma ça¤› nüfusu göçünün a¤›rl›kl› olarak yer almas› durumunda do¤urganl›¤›n azalmas›, göçlerin çal›ﬂma ça¤›n› ﬂiﬂirmesi, mortalitenin
ileri yaﬂlarda tam geliﬂmiﬂlik düzeyine eriﬂmiﬂ olmas› söz konusu olacakt›r (‹BB,2009: 196-7).
Grafik 3: ‹lçelere Göre Toplam Hane Say›s›

Kaynak: ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi, 1/100.000 Ölçekli ‹stanbul Çevre Düzeni Plan› Raporu, 2009, ‹stanbul, s.200.
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Sultanbeyli gibi hane büyüklü¤ü beﬂ ve üzerinde olan kesimlerden, ﬁile'ye geçildi¤inde hane halk› say›s› üç ila dört aras›nda bir
ortalamaya do¤ru gerilemektedir. Bo¤az›n her iki yakas›nda bat›da Zeytinburnu'na, do¤uda Kartal'a kadar uzanan k›y› ﬂeridinde üç
ve üçün alt›nda hane halk› say›s› olan mahallelerin yer ald›¤› görülmektedir(‹BB,2009: 200). ‹ki ve üç kiﬂilik aile yap›s›n›n dört ve
daha yukar› hane halk›na sahip aile yap›s›ndan genelde farkl› oldu¤u düﬂünülürse bu yörelerdeki hanelerin daha çok çal›ﬂma ça¤›ndaki
kiﬂilerden oluﬂabilece¤i akla gelmektedir. ‹stanbul kentsel mekân olarak geliﬂmiﬂ, geliﬂmekte olan ve azgeliﬂmiﬂ nüfus yap›lar›n›
bar›nd›ran ilçeleri ile nüfus yap›s›, do¤urganl›k, göç ve yaﬂ bak›m›ndan kentsel ayr›ﬂman›n yaﬂand›¤› kentlerden biridir. Kalabal›k
hane halk›na sahip, düﬂük gelirli ücretli kesimlerin yerleﬂim alanlar›, kentin istihdam haritas›nda eme¤in yeniden üretildi¤i konut
ve bar›nma mekânlar›d›r.
1.2. ‹stanbul'da Eme¤in Niteli¤i: ‹ﬂgücü, ‹stihdam ve ‹ﬂsizlik Oranlar›
‹stanbul'da istihdam›n yap›s› ve eme¤in niteli¤i incelendi¤inde son y›llarda iﬂçi say›s›nda yaﬂanan bir art›ﬂtan bahsetmek mümkündür.
“Son yirmi y›lda ‹stanbul'da ücretli ve iﬂveren say›s›n›n toplam faal nüfus içindeki pay› artarken, kendi hesab›na çal›ﬂanlar›n say›s› azal›yor.
S›n›fsal farkl›laﬂma sonucu esnaf ve zanaatkar kesim ya yoksullaﬂarak ücretli kesime dahil oluyor ya da iﬂveren s›n›f›na s›çrama yap›yor.
Bu durumda 2,5 milyonun üstündeki faal nüfusu olan ‹stanbul'da her 4 kiﬂiden üçü ücretlidir (Sönmez,2001: 88).”

DPT'nin 2000 y›l›na iliﬂkin göstergeleri ‹stanbul'da iﬂçilerin iﬂverenlere oranlar› bak›m›ndan Sönmez'in verilerini do¤rular niteliktedir,
bu verilere göre ücretli iﬂçilerin, özellikle sanayi sektöründeki iﬂçi say›s›n›n en yo¤un oldu¤u mekân olarak ‹stanbul'un, milli gelirin
da¤›l›m›nda 81 il içinde dördüncü olmas›, kentte yarat›lan gelirin paylaﬂ›m›nda yaﬂanan da¤›l›m›n eﬂitsizli¤ini göstermektedir
(‹BB,2009: 203).
Tablo 4: Ekonomi ve ‹stihdam Göstergeleri

Kaynak: ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi, 1/100.000 Ölçekli ‹stanbul Çevre Düzeni Plan› Raporu, 2009,‹stanbul, s.203.

‹stihdam aç›s›ndan eme¤in feminizasyonu olarak tan›mlanabilecek1 olan kad›n istihdam›ndaki art›ﬂ TÜ‹K verilerinde gözlenmektedir.
Türkiye genelinde kad›n istihdam›n artmas› ve özellikle enformel kesimde yo¤unlaﬂmas› söz konusudur.
“Eylül 2010-2011 aras›nda kad›n istihdam› 668 bin artt›. Bu art›ﬂ›n 319 bini kay›t-d›ﬂ› istihdam edildi. Buna karﬂ› 1 milyon 108 bin artan
erkek istihdam›n›n sadece 178 bini kay›t-d›ﬂ› istihdam edildi (TU‹K, 2011).”

Kad›nlar›n kay›t-d›ﬂ› kesimde daha çok yer almas› kad›nlar›n toplumsal cinsiyet rolleri ile uyumlu kad›n iﬂleri olarak adland›r›lan
ev-eksenli çal›ﬂma içinde artan oranlarda yer almas›n›n bir sonucudur. Ücretsiz aile iﬂletmecili¤inde artan kad›n istihdam›,
enformelleﬂmenin bir di¤er göstergesidir. TÜ‹K verilerine göre Eylül 2010'dan Eylül 2011'e kadar geçen bir y›l içersinde artan kad›n
istihdam›nda en büyük pay› yüzde 38 ile tar›m sektörü ald›. Tar›m sektörünü yüzde 19 ile sa¤l›k ve sosyal hizmetler sektörü, yüzde
9 ile konaklama, yiyecek-içecek sektörleri ve e¤itim sektörü takip eder. Ticaret sektörünün art›ﬂtaki pay› ise yüzde 7 düzeyindedir.
Hizmet sektöründe kad›n istihdam›nda yaﬂanan art›ﬂta, hemﬂirelik, sekreterlik, garsonluk, müﬂteri temsilcili¤i gibi kad›n iﬂleri
kategorisinde yer alan iﬂlerde yo¤un olan duygusal emek süreçleri ve toplumsal cinsiyetçi rollerle uyumlu istihdam yap›s› etkili
olmaktad›r. Kent merkezinde, hizmet sektörünün yo¤un oldu¤u ilçelerde kad›nlar›n iﬂgücüne kat›lma oranlar›n›n daha yüksek olmas›,
istihdamda enformelleﬂme ve kad›n iﬂlerinin yo¤unlu¤u aç›s›ndan dikkat çekmektedir(‹BB,2009: 199).
SGK verilerine göre Eylül 2011'de, Eylül 2010'a göre kay›tl› kad›n istihdam›ndaki art›ﬂta en büyük pay yüzde 23 ile perakende ticaret
sektöründe gerçekleﬂmiﬂtir(TÜ‹K, 2011).
1

Kad›nlar›n iﬂgücüne daha fazla kat›lmas›na paralel olarak, sadece kad›n istihdam›n›n oldu¤u “kad›n iﬂleri”nin oluﬂumu, süreci tan›mlayan eme¤in feminizasyonu kavram› ile
tan›mlanmaktad›r. Kad›nlar, eskisinden daha fazla iﬂgücü piyasas›na girseler de, “istihdam›n kad›nlaﬂmas›/eme¤in feminizasyonu” ile ifade edilen süreçte, kad›nlarca yap›lan iﬂlerin
büyük bölümü düﬂük ücretli, iﬂ güvencesinden yoksun, yasal koruma içermeyen, düzenli olmayan, düﬂük beceri gerektirdi¤i düﬂünülen, görünmeyen iﬂlerdir (Ergüder,2006:280).
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2000 y›l›nda Türkiye genelinde kad›nlar›n toplam çal›ﬂanlar içindeki oran› yüzde 19,39'dur. ‹stanbul'da erkeklerin yüzde 73'ü, kad›nlar›n
ise yüzde 27'si iﬂgücüne kat›lmaktad›r (‹BB,2009). 2000 y›l› itibari ile ‹stanbul'daki çal›ﬂan kad›n iﬂ gücünün yüzde 51,4'ü iki ana
sektörde imalat sanayi ve toplum hizmetleri sektörlerinde toplanm›ﬂt›r. ‹malat sanayi çal›ﬂanlar›n›n yüzde 30,1'i, toplum hizmetleri
çal›ﬂanlar›n›n ise yüzde 42,5'i kad›nlard›r. Üçüncü s›ray› ise yüzde 12 pay ve 108.700 çal›ﬂan ile ticaret sektörü almaktad›r (‹BB,2009:
206). Kad›n istihdam› aç›s›ndan ‹stanbul, hem enformel hem de formel kesimde önemli bir emek gücü rezervi oluﬂturmaktad›r, öyle
ki kad›n çal›ﬂanlar imalat sanayi ve hizmetler sektöründe önemli bir a¤›rl›¤a sahiptir. ‹stanbul son y›llarda kay›tl› ücretli istihdam
art›ﬂ›nda da olumlu bir seviyeye ulaﬂm›ﬂ, A¤ustos 2010-A¤ustos 2011 döneminde yüzde 9.5 art›ﬂla 950 bini bulan kay›tl› istihdam
art›ﬂ›nda ‹stanbul`un pay› yaklaﬂ›k yüzde 30'a ulaﬂm›ﬂt›r (TEPAV,2011).
“Eylül 2010-2011 döneminde 1 milyon 102 bini bulan yeni sigortal› ücretli istihdam›n›n 313 bini ‹stanbul'da gerçekleﬂti. ‹stanbul'un yüzde
28,4'lük pay›n›, yüzde 7 ile ‹zmir, yüzde 6,8 ile Ankara izledi. ‹stihdam art›ﬂ›nda Bursa'n›n pay› da yüzde 5,2 oldu (TEPAV, 2011).”

TÜ‹K taraf›ndan yay›nlanan karﬂ›laﬂt›rmal› bölgesel istatistiklere göre ‹stanbul'da ücretli, maaﬂl› ve yevmiyeli çal›ﬂanlar›n toplam
çal›ﬂanlara oran› yüzde 82,7; iﬂveren ve kendi hesab›na çal›ﬂanlar›n oran› yüzde 16,59; ücretsiz aile iﬂçili¤i ise binde 6'd›r. Türkiye'de
bu oranlar s›ras›yla; ücretli, maaﬂl› ve yevmiyeli çal›ﬂanlar›n toplam çal›ﬂanlara oran› için yüzde 60,9; iﬂveren ve kendi hesab›na
çal›ﬂanlar için yüzde 25,44; ücretsiz aile iﬂçili¤i için ise yüzde 13,64'dür (TÜ‹K,2010:58). ‹stanbul Türkiye ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda önemli
bir emek gücü rezervine sahiptir. ‹stanbul'da, kiﬂi baﬂ›na katma de¤er, 14.591 dolar ile ‹stanbul, Türkiye'de tüm di¤er istatistikî
olarak s›n›fland›r›lm›ﬂ 12 alt bölge aras›nda ilk s›rada yer al›rken, iﬂsizlik oran› da yüzde 14,3 ile hayli yüksektir ve Türkiye s›ralamas›nda
4. s›rada yer almaktad›r. Kentte iﬂgücüne kat›l›m yüzde 47,8 oran› ile Türkiye illeri içinde 14. s›rada yer al›r (TÜ‹K,2010: 15). ‹stanbul'da
iﬂsizlik oran›nda 2009 y›l›ndan 2010'a yüzde 2,5 oran›nda bir düﬂüﬂ yaﬂanm›ﬂ, istihdamda yüzde 1,2, iﬂgücüne kat›lma oran›nda ise;
yüzde 1,1'lik bir art›ﬂ söz konusu olmuﬂtur. Ayn› dönem, Türkiye'de iﬂsizlik oran› yüzde 2,1 azal›rken, iﬂgücüne kat›l›m oran› yüzde
1 artm›ﬂ, istihdam oran› ise yüzde 2,8 artm›ﬂt›r. ‹stanbul ve Türkiye için tar›m-d›ﬂ› iﬂsizlik oran›nda yak›n bir düﬂüﬂ yaﬂanm›ﬂ, oransal
olarak tar›m-d›ﬂ› iﬂsizlik yüzde 2,5 düﬂmüﬂtür (TÜ‹K,2010:56).
‹stanbul'da 2009 için veriler incelendi¤inde yüzde 12,7 iﬂsizlik oran› Türkiye genelinde yüzde 6,5 ve Marmara Bölgesi için yüzde
8,9 olan iﬂsizlik oranlar›n›n oldukça üstünde yer almaktad›r. ‹stanbul, Türkiye'deki iﬂsizlerin yüzde 20'sini bar›nd›rmaktad›r. Konu
bölge düzeyinde de¤erlendirildi¤inde ise Türkiye'deki iﬂsizlerin yüzde 30'unun Marmara Bölgesi'nde, bunun da yüzde 67'sinin
‹stanbul'da bulundu¤u görülmektedir. ‹ﬂgücüne kat›l›m oran› Marmara Bölgesi'nde yüzde 54,7 iken, ‹stanbul'da yüzde
52,7'dir(‹BB,2009:206). ‹stanbul'da iﬂsizli¤in art›ﬂ›nda göç eden kitlelerin özellikle geçici, k›sa-süreli, esnek iﬂlerde çal›ﬂma olas›l›¤›n›n
yüksekli¤i iﬂsizlik oran›nda bir art›ﬂa neden olmaktad›r. Bu durum, iﬂ ara süresi bak›m›nda iﬂsizlik oranlar› verileri incelendi¤inde
bir y›ldan az süredir iﬂsiz olan 15 yaﬂ üstü nüfusun Türkiye'de yüzde 71,4 buna karﬂ›n ‹stanbul'da yüzde 69,3 olmas›, ‹stanbul'da
geçici, k›sa süreli çal›ﬂman›n Türkiye genelinin üzerinde oldu¤unu göstermektedir. Bir y›ldan çok iﬂsiz kalanlar aç›s›ndan Türkiye'de
yüzde 25,2, ‹stanbul'da ise %24 olan oranlar, esnek çal›ﬂman›n ‹stanbul'da yayg›nlaﬂt›¤›n›n göstergesi olarak okunabilir (TÜ‹K,2010:57).
1.3. ‹stanbul'da Sanayisizleﬂme Dinami¤i
‹stanbul'da istihdam edilenlerin yüzde 37,7'si sanayi sektöründe istihdam edilmekte olup, sanayi istihdam› bir önceki y›la göre
yaklaﬂ›k yüzde 2 artm›ﬂ, hizmetler sektörü ise bir önceki y›la göre yüzde 2'ye yak›n düﬂüﬂle yüzde 59,6 oran›nda gerçekleﬂmiﬂtir.
Türkiye ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda sanayide istihdam edilenlerin toplam çal›ﬂanlara oran› ‹stanbul için yüzde 26,2 gibi oldukça düﬂük
bir orana sahiptir. Türkiye'de yüzde 48,6 oran›nda yer alan hizmetler sektörünün karﬂ›s›nda ‹stanbul'da hizmetler sektörünün di¤er
sektörler toplam› içindeki oran› yüzde 59,6 gibi oldukça yüksek bir orana sahiptir (TÜ‹K,2010: 56).
Harita 1: 2000 Y›l› Sanayi Sektörü ‹ﬂgücü Da¤›l›m›

Kaynak: ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi, 1/100.000 Ölçekli ‹stanbul Çevre Düzeni Plan› Raporu, 2009, ‹stanbul, s.207.
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Türkiye'de sanayi sektöründe çal›ﬂanlar›n toplam istihdama oran›n›n en yüksek oldu¤u iller içinde Gaziantep, Bursa ve ‹stanbul yüzde
28-35 aras›ndaki oranlar› ile ilk s›ralarda yer almaktad›r. ‹stanbul'un 2000'li y›llarda dikkat çeken özelli¤i, kentte tempo düﬂüren
mal ve hizmet üretiminin çevre illere taﬂ›nmas›d›r. Bu çevre iller içinde Bursa, Tekirda¤, Bilecik ve Kocaeli'nin Türkiye milli gelirindeki
pay›n›n artt›¤› rahatl›kla söylenebilir (Sönmez,2001: 88). Sönmez, bu geliﬂmenin dinami¤ini ‹stanbul'da yer alan holdinglerin üretim
yerlerinin desantralize edilmesinde görmekte, bu geliﬂmenin Marmara'daki illere taﬂ›nan sanayi tesislerinin Bölge'nin milli gelir
içindeki katk› oran›n› yüzde 30'lardan yüzde 40'lara ç›kmas›nda önemli rol oynad›¤›n› belirtmektedir (Sönmez, 2001:89).
1980'li y›llara kadar sanayi yat›r›mlar›ndan önemli karlar elde eden büyük giriﬂimciler, 1970'lerden itibaren ‹stanbul'dan kumanda
ettikleri sanayiye, yeni mekânlar arad›lar ve sermayedarlar›n yat›r›mlar›n› baﬂka mekânlara transfer etme karar›nda, fabrika bina
ve arsalar›n›, iﬂ merkezi, lüks inﬂaat gibi yüksek rânt getiren alternatiflerle de¤erlendirme motifi a¤›r bast›. Böylece, sanayinin
Haliç'ten çevre semtlere ve giderek Anadolu yakas›nda Kartal, Avrupa yakas›nda Küçük Çekmece'ye do¤ru geniﬂlemesinde, ‹stanbul
d›ﬂ›nda ise çevre illere yönelmesinde arsa fiyatlar› her zaman etkili oldu. ‹stanbul'da yükselen arsa fiyatlar›, fabrika ve depolar için
geniﬂ bir alana ihtiyaç duyan sanayici için yer seçiminin önemini daha çok art›rd› ve arsan›n görece daha az maliyetli oldu¤u
mahallelere yönelme h›zland›. Öyle ki, birçok durumda, imar denetiminden uzak, kendine yak›n köy ve muhtarl›klara ba¤l› alanlarda
tesisler kuruldu. Bu tesislerin çevresinde gecekondular›n da yap›lmas›yla yeni yerleﬂimler, belediyeler oluﬂtu. Sanayinin ‹stanbul
d›ﬂ›na taﬂ›nmas› ‹stanbul'u rahatlatma politikas›n›n baz› araçlar›yla oldu. 1970'lerde Bilecik, Çanakkale, Edirne ve K›rklareli'nin
“kalk›nmada öncelikli yöre” kapsam›na al›nmas› ve bir dizi ucuz kredi, vergi muafiyeti, gümrük kolayl›¤› gibi teﬂviklerin sunulmas›,
‹stanbul'daki sanayicilerin bu çevre illere yönelmelerinde oldukça etkili oldu (Sönmez,2001: 89).
Bugün sanayinin çevreye taﬂ›nmas›nda, 5084 say›l› Kanunla getirilen gelir vergisi stopaj› teﬂviki, sigorta primi iﬂveren paylar›nda
teﬂvik ile enerji deste¤i ile sanayi yat›r›mlar›n›n Kanun kapsam›ndaki 49 ile yönelmesi etkin rol oynamaktad›r. Amme Alacaklar›n›n
Tahsili Usulü Hakk›nda Kanun ile Baz› Kanunlarda De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Kanun ile an›lan teﬂviklerden yararlanma süresi
31/12/2012 tarihine kadar uzat›lm›ﬂt›r. Ayr›ca, 5568 say›l› Kanunla yap›lan düzenleme ile Kanun kapsam›na giren yeni yat›r›mlardan;
31/12/2007 tarihine kadar tamamlananlar için 5 y›l, 31/12/2008 tarihine kadar tamamlananlar için 4 y›l süre 31/12/2009 tarihine
kadar tamamlananlar için ise 3 y›l süre ile teﬂvik ve tedbirlerden yararlan›lmas› mümkün bulunmaktad›r, ayn› zamanda 5615 say›l›
Kanunla 5084 say›l› Kanunda yap›lan de¤iﬂiklikle yukar›da belirtilen teﬂvik ve tedbirlerden yararlan›labilmesi için çal›ﬂt›r›lmas›
gereken asgari iﬂçi say›s› 30'dan, 10'a indirilmiﬂtir (çevriçimi: http://yoikk.org.tr). ‹stanbul, ‹zmir, Ankara gibi büyük kentler bu yat›r›m
teﬂviklerinden yararlanamamakta, yat›r›m teﬂviki alan illerin da¤›l›m›nda Do¤u, Güneydo¤u, Do¤u Karadeniz bölgelerinde kalk›nma
süreci geç baﬂlayan kentler öne ç›kmaktad›r. Sanayi, Türkiye genelinde küçük ölçekli yat›r›mlar( KOB‹'ler arac›l›¤›yla) ve Organize
Sanayi Bölgeleri ile bat›dan do¤uya, büyük kentlerden Anadolu'ya yay›lmaktad›r.
ﬁekil 1: Türkiye'nin Yat›r›m Teﬂviki Haritas›

Kaynak: Çevrimiçi: http://yoikk.org.tr, eriﬂim tarihi 15.Aral›k.2012.
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‹stanbul'da yap›lacak yeni yat›r›mlara teﬂvik belgesi verilmemesi karar› büyük yat›r›mlar› cayd›r›c› özellikte olduysa da, öte yandan,
küçük ve orta ölçekli sermayenin özellikle tekstil ve metal sektöründe küçük iﬂyerleri kurma e¤ilimini art›rd›. Sonuçta, imalat sanayinin
kent gelirinde 1979'da yüzde 33,2 olan pay›, 1986'da yüzde 32,6, 1997'te ise 33 oldu. Yani küçük ve orta büyüklükteki iﬂletmelerin
ço¤almalar› büyük sanayinin uzaklaﬂmas›ndan boﬂalan aç›¤› pek kapatamad› ve yaklaﬂ›k 15 y›ll›k sürede imalat sanayinin ‹stanbul'daki
yeri pek büyümedi ( Sönmez, 2011: 90). Sanayi sektörü yarat›lan katma-de¤erde 1965'ten itibaren düﬂüﬂ gösterdi, her 10 y›lda
ortalama yüzde beﬂlik düﬂüﬂ gösteren sanayinin yaratt›¤› katma de¤er oran› (Sönmez, 1994: 39) sanayiyi çevreye taﬂ›yan özelli¤i
ile sanayisizleﬂme olgusunu gündeme getirdi.
Sanayisizleﬂme sürecinin bir di¤er boyutu yaﬂanan süreçte büyük sanayi iﬂletmelerinin yönetim merkezlerinin ‹stanbul'da
yo¤unlaﬂmas›d›r. “1990'l› y›llarda 500 sanayi firmas›n›n 242'si ‹stanbul'da yer almas›”( Sönmez, 1994: 40) ‹stanbul'un büyük sermaye
için bir çekim merkezi haline gelmeye baﬂlad›¤›n› göstermektedir. Fabrikalar çevreye taﬂ›nmakta, fakat fabrikalar›n sevk ve idareleri
‹stanbul'dan yap›lmaktad›r (Sönmez,1994: 40).
1.4. ‹stanbul'da Gelir Da¤›l›m›
‹stanbul gelin en eﬂitsiz da¤›ld›¤› kenttir. Gelir dilimleri ‹zmir ve Ankara ile k›yasland›¤›nda gelir da¤›l›m›n›n en adaletsiz da¤›ld›¤›
yerin ‹stanbul oldu¤u görülüyor (Sönmez, 1994: 27). ‹stanbul'da gelir da¤›l›m› yüzde 20 ve yüzde 10'luk gelir dilimleri aç›s›ndan
incelendi¤inde kentin en varl›kl› kesimini oluﬂturan yüzde 20, gelirin yüzde 64'ünü, en fakir yüzde 20 ise gelirin yüzde 25'ini almaktad›r.
Yüzde 10'luk gelir dilimleri ise gelir da¤›l›m› aç›s›ndan daha net bir ayr›m› ortaya koymaktad›r. Buna göre ‹stanbul'daki hanelerin
en zengin yüzde 10'u kent gelirinin yüzde 52'sine el koyuyor. Nüfusun en zengin yüzde 5'i ise gelirin yüzde 42'sini harc›yor. ‹stanbul'un
yüzde birlik en zengin az›nl›¤› ise il gelirinden yüzde 29 pay al›yor (Sönmez, 2001: 92).
‹stanbul'da varolan eﬂitsizliklerin konut sahipli¤i verisinden hareketle ölçülmesi mümkündür. ‹stanbul'da ailelerin yüzde 44'üne yak›n›
kirada oturuyor. Türkiye genelinde kirac› ailelerin oran›n›n yüzde 30 oldu¤u an›msand›¤›nda, ‹stanbul'un Türkiye ortalamas›n›n yüzde
50 üstünde oldu¤u anlaﬂ›l›yor (Sönmez, 2001:92). Bu oran, konut sahibi olmayan kirac› ‹stanbullular›n istihdam mekan› olan Avrupa
yakas›nda yo¤unlaﬂmaktad›r (Iﬂ›k vd.,1996: 42).
‹stanbul'un bütçe gelirleri ve harcamalar› içindeki yeri de gelir da¤›l›m› aç›s›ndan bir gösterge oluﬂturmaktad›r.
“Doksanl› y›llar boyunca ‹stanbul'un her y›l devlet bütçesine katk›s› yüzde 39-40 dolay›ndayd›. Buna karﬂ›l›k devlet harcamalar›ndan ald›¤›
pay yüzde 7-8 dolay›nda olmuﬂtu. … Bütçe gelirlerine yüzde 38 ile en büyük katk›y›, Türkiye milli gelirinin yüzde 22'sinin yarat›ld›¤› ‹stanbul
sa¤l›yor. Bir baﬂka ifadeyle, devlet bütçesine giren her 100 liran›n yaklaﬂ›k 40 liras›, özel sektörü “kalesi” olan ‹stanbul'dan sa¤lamaktayd›
(Sönmez, 2001: 91).”

2011 y›l›na bakt›¤›m›zda bu oran 10 puana yak›n bir art›ﬂla yüzde 43,67 olmuﬂ ve geriye kalan yüzde 56,33'lük oran› tutan toplam
gelir miktar›na sahip tüm iller karﬂ›s›nda ‹stanbul, önemli bir üstünlük sa¤lam›ﬂt›r (‹stanbul Vergi Dairesi Baﬂkanl›¤›,2011: 7).
ﬁekil 2: ‹stanbul'un Bütçe Gelirleri ‹çindeki Yeri

Kaynak: ‹stanbul Vergi Dairesi Baﬂkanl›¤›, “‹statistiki Veriler”, çevrimiçi: http://www.ivdb.gov.tr, eriﬂim tarihi 5.Aral›k 2011.
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‹stanbul'un bütçe gelirleri içindeki pay›, gelirin da¤›l›m›nda özel sektörün özellikle sanayi ve hizmetler sektörünün a¤›rl›¤›na
sahipken, ‹stanbullu hanelerin harcama kal›plar› nas›l bir da¤›l›m sergilemektedir? sorusu önem kazanmaktad›r.
Kullan›labilir gelire göre s›ral› yüzde 20'lik gruplar›n toplam harcamadan ald›¤› paylara bak›ld›¤›nda; en düﬂük gelirli grubun pay›
yüzde 9,1 iken en yüksek gelirli grup yüzde 36,6 ile bunun yaklaﬂ›k 4 kat› harcama miktar›na ulaﬂmaktad›r (TÜ‹K,2009:1).
ﬁekil 3: Gelire Göre S›ral› Yüzde 20'lik Gruplar›n Harcama Toplam›n›n Oransal Da¤›l›m›, 2009

Kaynak: TÜ‹K, 2009 Hanehalk› Bütçe Anketi Kitapç›¤›, 2010, ‹stanbul, s.1.

2009 y›l›nda kentsel yerleﬂim yerlerinde en fazla harcama, ayl›k ortalama 2 924TL ile referans kiﬂisi iﬂveren olan haneler taraf›ndan
yap›l›rken, bunu 2457 TL ile referans kiﬂisi ücretsiz aile iﬂçisi olan hanelerin yapt›¤› harcamalar izlemiﬂ, en az harcama ise 1274 TL
ile referans kiﬂisi yevmiyeli olan haneler taraf›ndan gerçekleﬂtirilmiﬂtir (TÜ‹K,2009:53).
Grafik 4: Referans Kiﬂinin ‹ﬂteki Durumuna Göre Harcama, 2009

Kaynak: TÜ‹K, 2009 Hanehalk› Bütçe Anketi Kitapç›¤›, 2010, ‹stanbul, s.53.

Toplam harcamalarda genel da¤›l›m 2009 verileri için incelendi¤inde iﬂveren grubundan, kendi hesab›na çal›ﬂanlara, kendi hesab›na
çal›ﬂanlardan düzenli ücretlilere, düzenli ücretlilerden yevmiyeli iﬂçilere ve son olarak ücretsiz aile iﬂçilerine do¤ru daralan bir piramit
yap›s› söz konusudur (TÜ‹K, 2009: 70).
‹stanbul'da ve Türkiye'de sa¤l›k harcamalar› düﬂmektedir. TÜ‹K Hanehalk› Tüketim Harcamalar› Da¤›l›m›'na göre ‹stanbul'da 2000
y›l›nda yüzde 3,1 olan sa¤l›k harcamalar›n›n toplam harcamalara oran›, 2009 y›l›nda yüzde 2,4'e düﬂmüﬂtür(TÜ‹K,2010:60). Sa¤l›k
harcamalar›ndaki düﬂüﬂ, sosyal haklarda yaﬂanan önemli bir gerilemenin de ipuçlar›n› içinde bar›nd›rmaktad›r.
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2. KAYIT-DIﬁI EKONOM‹ VE VERG‹ S‹STEM‹
Ücret d›ﬂ› iﬂgücü maliyetleri için iﬂverenlerin kulland›¤› deyim istihdam vergisidir. ‹ﬂgücü maliyetleri biri ücretler, di¤eri ise gelir
vergisi ve sigorta primi kesintilerinden oluﬂan ücret d›ﬂ› iﬂgücü maliyetleri olan iki ana unsurdan oluﬂmakta olup, istihdam üzerindeki
mali yükümlülükler, ücretler üzerinden ödenen gelir vergisi ve sosyal güvenlik primi iﬂçi ve iﬂveren hisselerinden ibarettir. Uygulamada
ödemenin büyük bir bölümü iﬂçi taraf›ndan ödenmektedir. Bundan dolay› istihdam üzerindeki mali yükümlülük deyiminden sadece
iﬂveren üzerine yüklenmiﬂ ek bir vergi yükü anlaﬂ›lmamal›d›r, çünkü istihdam üzerindeki vergi yükü ile kastedilen do¤rudan vergiler
olan gelir vergisi, bordro üzerinden al›nan vergiler ve sosyal güvenlik katk› paylar›na iliﬂkin yüktür (Berkay, 2009:5).
‹stihdam üzerindeki mali yükler, enflasyon etkisiyle fiyatlarda yaﬂanan art›ﬂtan etkilenmektedir. Enflasyon etkisi, çal›ﬂanlar›n yüksek
maaﬂlar nedeniyle yüksek gelirli vergi dilimlerinde yer almalar›na neden olmakta, bu etkinin denetim alt›na al›nmas› ise kimi zaman
yan ödemelerle ücretlerin desteklenmesini gündeme getirebildi¤i gibi, kimi zaman ise kay›t-d›ﬂ› çal›ﬂt›rma yolunun seçilmesine
neden olabilmektedir (Buluto¤lu,1981: 376). Bu nedenle istihdam üzerinde mali bir yük olarak görülen gelir vergisi ve parafiskal
ödemelerden kaç›nman›n bir yolu sigortas›z iﬂçi çal›ﬂt›rma için kay›t-d›ﬂ› istihdam› tercih etmek olabildi¤i gibi, di¤er bir yol ise
Organize Sanayi Bölgeleri ya da KOB‹'lere yönelik yat›r›m teﬂviklerinden yararlanma ve vergi teﬂviklerini kullanma olabilmektedir.
Her iki yol, son y›llarda gittikçe artan enformelleﬂen iﬂgücü piyasalar›n›n oluﬂmas›nda etkili olmaktad›r.
“Enformel “sektör” kavram›, bazen iﬂletmelere ve özelliklerine, bazen kent yoksullar›na, zaman zaman ise iﬂgücü piyasas›na karﬂ›l›k gelecek
ﬂekilde kullan›lm›ﬂt›r. Enformel kesim kavram›n›n tüm özelliklerini kapsayan bir tan›m yaparsak; yasal yükümlülükleri bak›m›ndan formel
kesimin d›ﬂ›nda kalan, üretim tarz› olarak geleneksel özellikler taﬂ›yan, iﬂletme özellikleri bak›m›ndan emek yo¤un sektörleri kapsayan, büyük
ölçekli üretim yapan firmalarla çeliﬂkili ve karmaﬂ›k bir a¤ iliﬂkisinde yer alan, Çok Uluslu ﬁirketlere ve ulusal sanayiye esnek ve ucuz iﬂgücü
sa¤layan, çal›ﬂma koﬂullar› ve istihdam durumu bak›m›ndan yasal düzenlemelerin tan›d›¤› yasal haklar›n d›ﬂ›nda iﬂgücü istihdam eden;
çal›ﬂanlar›, güvencesiz ve sendikas›z iﬂçilerden oluﬂan kesimdir. Enformel “sektör” kavram›, kapitalist üretimden ba¤›ms›z ve ayr› bir üretim
faaliyetini, emek örgütlenmesini ve ayr› bir ekonomiyi de¤il, kapitalizme ba¤›ml›, kapitalist üretimin zorunlu bir parças› olan üretim tarz›,
biçimi, iliﬂkilerini tan›mlad›¤› için “sektör” olmaktan çok “kesim” olarak adland›r›lmay› hak etmektedir.”( Ergüder, 2006: 16)

Enformel kesimin toplam istihdamdaki en net göstergesi sigortas›z çal›ﬂman›n yayg›nlaﬂmas›d›r.Türkiye genelinde özellikle imalat
sanayinde sigortal› çal›ﬂma oran›nda yaﬂanan art›ﬂ›n di¤er sektörlerin gerisinde olmas›, enformelleﬂme sürecinin üretim tarz›, biçimi
ve iliﬂkileri ile kapitalizmin içinde bir e¤ilim olarak artmakta oldu¤u göstermektedir. Türkiye'de istihdam verilerini incelendi¤imizde
bu e¤ilimin zay›flamad›¤› gözlemlemekteyiz.
“Toplam istihdam içerisinde kay›t-d›ﬂ› çal›ﬂanlar›n oran› Eylül 2010'da yüzde 44'ten, Eylül 2011'de yüzde 42,8'e geriledi. Kay›t d›ﬂ› istihdam
10 milyon 600 bin kiﬂi olarak gerçekleﬂti. Kay›t-d›ﬂ› istihdam›n yüzde 38'i ücretli kesimde, yüzde 60'› ise tar›m a¤›rl›kl› kendi hesab›na çal›ﬂan
ve ücretsiz aile iﬂçisi kesiminde gerçekleﬂti. Geçti¤imiz 12 ayda sigortal› ücretli say›s›ndaki art›ﬂ yüzde 11,1 oldu. ‹malat sanayindeki art›ﬂ
yüzde 9,6 ile genel art›ﬂ›n gerisindedir. (TEPAV ‹stihdam Bülteni,2011)”

‹stihdam içindeki kay›t-d›ﬂ› kesimin yüzde 2 oran›nda bir düﬂüﬂ göstermesi ve bir y›l içinde sigortal› iﬂçi say›s›ndaki art›ﬂ›n imalat
sanayideki art›ﬂ› geçmesi sanayisizleﬂme olgusu ile aç›klanabilir. ‹stanbul özelinde inceledi¤imizde, ileride daha ayr›nt›l› verileri
ile gözlemleyece¤imiz bu olgunun kent merkezinden Marmara bölgesine yani merkezden çevreye yay›lan sanayi tesisleri ve üretim
zincirlerinde yer alan kay›t-d›ﬂ› istihdam oranlar›ndaki art›ﬂtan yola ç›k›larak aç›klanmas› bile sanayisizleﬂme e¤iliminin enformelleﬂme
süreci ile iç içe geçti¤ine yönelik önemli ipuçlar›n› içerisinde taﬂ›maktad›r.
Son y›llarda formel ve enformel kesimler aras›ndaki ba¤lant›lar; formel istihdamda yaﬂanan daralma ve üretim iliﬂkilerinin
enformelleﬂmesi ile güçlenmektedir. Bu süreçte formel ve enformel kesimde yer alan çal›ﬂanlar›n her ikisi içinde yoksullaﬂma ve
gelirin eﬂitsiz da¤›l›m› sonucu yaﬂanan d›ﬂlanma olgusu, enformelleﬂen iliﬂkilerin sonuçlar› olarak ortaya ç›kmaktad›r. Erdut'un da
belirtti¤i gibi enformelleﬂmenin yaratt›¤› eﬂitsizlik, güvencesizlik ve yoksullaﬂma sürecinden kad›nlar daha çok etkilenmektedir (Erdut,
2005:46). Enformelleﬂme sadece istihdam içinde d›ﬂlanan gruplar oluﬂturmamakta ayn› zamanda; geliﬂmiﬂ ve geliﬂmekte olan ülkeler
aras›nda da güç, yetkinlik ve ç›kar farkl›l›klar›n› art›rmaktad›r. Do¤rudan yabanc› yat›r›mlar enformel faaliyet ve istihdam› teﬂvik
etmekte, küresel rekabet ve borç yükü olumsuz geliﬂmeleri önleme çabalar›n›n hareket alan›n› daraltmaktad›r (Erdut, 2005: 96).
Enformel ekonomide elde edilen gelir kendi içinde üç kümeye ayr›l›r. ‹lk küme, geçimlik ekonomide edilen gelirleri kapsamaktad›r.
Buna göre, ailenin son kullan›m› için üretilen ürün ya da hizmetlerden söz etmek mümkündür. Ülkemizde, özellikle tar›mdaki yüksek
enformel istihdam (6.172 bin kiﬂi) göz önünde tutularak, 20 milyar ABD dolarl›k bir gelir pay› varsay›labilir. Bu küme tar›m sektörünün
ve istihdam›n›n oldukça s›n›rl› oldu¤u ‹stanbul aç›s›ndan yok denecek düzeydedir. ‹kinci kümede yasad›ﬂ› faaliyetlerle elde edilen
gelirlerin pay›ndan söz etmek gerekir. ‹nsan, silah, uyuﬂturucu kaçakç›l›¤› ve kara para aklama faaliyetleri bu kümeye girmektedir.
Bu alanda da yaklaﬂ›k 60 milyar ABD dolar› tutar›nda gelir elde edildi¤i yine yetkili kiﬂilerce ileri sürülmektedir. Konumuz aç›s›nda
önemli olan enformel ekonomi gelir kümesi olan enformel istihdam›n yaratt›¤› gelir üçüncü kümeyi oluﬂturmaktad›r. Bu küme özellikle
tar›m d›ﬂ› alanda formel iﬂletmelerin taﬂeronu olarak ihracata dönük üretim yapan enformel küçük ve mikro iﬂletmelerde elde edilen
gelirlerin yarat›ld›¤› alan› kapsamaktad›r. Bu alanda 100 milyar ABD dolar› elde edildi¤ini kestirmek mümkündür( Erdut:2005,6667). Bu gelir miktar›, insan-uyuﬂturucu kaçakç›l›¤› ile elde edilen 60 milyar ABD Dolar› ile, tar›mda elde edilen 20 milyar ABD Dolarl›k
geliri çok aﬂan bir miktar olarak enformel kent istihdam›n›n kent ekonomisindeki gücünü ortaya koymaktad›r.
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Kay›td›ﬂ› ekonominin büyümesi kaç›n›lmaz olarak, devletin gelir kayb›na u¤ramas›na ve bütçe aç›klar›na neden olacakt›r. Bu durumda
kamu aç›klar›n›n finansman›nda ya borçlanma ya da emisyon yolunu tercih etme zorunlulu¤u sosyal devletin zedelenmesine neden
olacakt›r. Sadece vergi gelirlerinde de¤il ayn› zamanda Sosyal Sigortalar Kurumu ve Emekli Sand›¤›'na yat›r›lan sigorta primlerinin
ödenmemesi ile de aç›klar›n artmas› ve kamu kesimi borçlanma gere¤inin sürekli artmas› kaç›n›lmazd›r(Günay,2000: 37).
Artan kamu kesimi aç›klar›nda son y›llarda uygulanan istikrar programlar›n›n etkisi tart›ﬂ›lmazd›r. Bu etki kendisini özellikle vergi
sistemi ile ekonomik yap› aras›ndaki iliﬂkide kamu aç›klar›n›n finansman›n›n belirleyici olmaya baﬂlamas› ile göstermektedir. Vergi
sistemi etkinlik, adalet gibi fonksiyonlar›n›n önüne geçen kamu finansman›n›n sürdürülebilirli¤i hedefine yönelmekte olup, a¤›r borç
yükünü hafifletmekle beraber, bir baﬂka yönü ile büyümenin önünde bir engel haline gelmiﬂ, kay›t-d›ﬂ› ekonomiden olumsuz etkilenen
vergi sistemi, kay›t-d›ﬂ›l›¤›n nedeni olarak k›s›r bir döngü yaratm›ﬂt›r(DPT,2007:12). Gelir vergisi söz konusu oldu¤unda vergi
adaletinden uzaklaﬂmak kimi zaman kaç›n›lmaz olarak hem gelir da¤›l›m› üzerinde olumsuz bir etki b›rakmakta hem de vergiden
kaç›nmay›, kay›t-d›ﬂ› istihdama yönelmeyi bir seçenek olarak öne ç›karmaktad›r.
‹stihdam ve vergi aras›ndaki iliﬂki aç›s›ndan esnek iﬂgücü piyasalar›nda kay›t-d›ﬂ› istihdam›n azalt›lmas› noktas›ndaki vergi politika
ve önlemleri son y›llarda gittikçe önem kazanmaktad›r. Devlet Planlama Teﬂkilat› Özel ‹htisas Komisyonlar› Raporlar›, Orta Vadeli
Program (2012-2014) gibi pek çok belgede, esnek iﬂgücü piyasas›n›n yarat›lmas›na yönelik çabalar kay›t-d›ﬂ› istihdam› önleyecek
bir vergi politikas›na duyulan ihtiyaç ile birlikte ele al›nm›ﬂt›r. Ulusal ‹stihdam Stratejisi'nin (2012-2014) eylem plan›nda 2014 y›l›na
kadar Aile ile Sosyal Politikalar Bakanl›¤› ve Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›'n›n sorumlu kurum olarak üstlendi¤i sürdürülebilir
sosyal güvenlik politikas›n›n amac›; “istihdam üzerindeki mali yükleri azaltacak, iﬂletmelerdeki finansal öngörülebilirli¤i art›racak
ve iﬂgücü hareketlili¤ini h›zland›racak bir k›dem tazminat› fonunun kurulmas›d›r (Ulusal ‹stihdam Stratejisi Eylem Plan›,2012:3)”.
‹stihdam üzerindeki mali yüklerin azalt›lmas› hedefi Orta Vadeli Programda (2012-2014), 2011 y›l›nda yüzde 27,3 olarak gerçekleﬂece¤i
tahmin edilen sosyal güvenlik primleri dahil vergi yükünün (vergi red ve iadeleri hariç) GSYH'ya oran›n›n, 2012 ve 2013 y›llar›nda
yüzde 27,1 olarak gerçekleﬂmesi hedefi ile somutlaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Bu hedefe göre 2014'te istihdam vergisinin yüzde 26,9 seviyesine
gerilemesi öngörülmektedir(Orta Vadeli Program, 2011:8).
‹stihdam üzerindeki yüklerin, özetle istihdam vergisinin azalt›lmas› kay›t-d›ﬂ› istihdam ile mücadelede öncelikli hedeflerden biridir. Bir
di¤er hedef güvenceli esnek bir iﬂgücü piyasas›n›n yarat›lmas›d›r. Esnek iﬂgücünün yarat›ld›¤› ve ayn› zamanda kay›t d›ﬂ› çal›ﬂman›n
önlendi¤i, kay›tl› ek istihdam›n yarat›lmas› ise Orta Vadeli Program'da(2012-2014) öneriler/tedbirler bölümünde yer alan önemli
hedeflerden biridir (Orta Vadeli Program, 2011:23). Türkiye'de aktif iﬂgücü piyasas› politikalar› ile iﬂin korunmas› ve ayn› iﬂte kalabilme
güvencesini ifade eden “iﬂ güvencesi” yerine, istihdam›n korunmas› ve tek bir iﬂverene ba¤l› olmadan çal›ﬂman›n sürdürülebilmesi
güvencesini ifade eden “istihdam güvencesi” yani güvenceli esneklik kavram› önem kazanmaya baﬂlar. Güvenceli esneklik, aktif iﬂgücü
piyasas› programlar› ile iﬂ arayanlar›n ve hatta çal›ﬂanlar›n istihdam edilebilirli¤inin art›r›lmas›n› ve gelir güvencesi ile sosyal sigorta
ve sosyal yard›mlar yoluyla iﬂsiz kalan kiﬂilerin gelir düzeyinin korunmas›n› amaçlar(Ulusal ‹stihdam Stratejisi Eylem Plan›,2012:19).
Güvenceli esnekli¤e yap›lan vurgu, esneklik-güvence aras›ndaki dengeye yönelik olan ihtiyac› yans›tmakta bu ihtiyaç ise Ulusal
‹stihdam Stratejisi'nde ﬂu ﬂekilde ifade edilmektedir:
“Güvenceli olan ancak esnek olmayan kay›tl› çal›ﬂanlar ile esnek olan ancak güvencesi olmayan kay›t-d›ﬂ› çal›ﬂanlar aras›ndaki derin
farkl›l›klardan dolay› bölünmüﬂ bir iﬂgücü piyasas› mevcuttur. Bu çerçevede, ülkemizde esneklik-güvence dengesinin henüz sa¤lanamam›ﬂ
oldu¤unu söylemek mümkündür. Di¤er taraftan, son y›llarda gerek kay›t-d›ﬂ› istihdamda gözlenen daralma gerekse sosyal güvenlik sisteminde
ve aktif iﬂgücü piyasas› programlar›nda kaydedilen geliﬂmeler söz konusu dengenin sa¤lanmas› yönünde at›lan önemli ad›mlar olarak
de¤erlendirilmektedir (Ulusal ‹stihdam Stratejisi Eylem Plan›,2012:20).”

Aktif iﬂgücü piyasas› programlar›- aktif iﬂgücü politikalar›- ile ekonominin kapasitesini artt›rma hedefi, özellikle esnek iﬂgücünün
yayg›n oldu¤u KOB‹'lere yönelik teﬂvikler ile hayata geçirilmektedir.
“‹ﬂgücü piyasas›n›n esnekli¤ini ve iﬂgücünün niteli¤ini yükseltecek düzenlemeler hayata geçirilecek, aktif iﬂgücü politikalar›yla ekonominin
istihdam yaratma kapasitesi art›r›lacakt›r… Rekabet gücünü ve istihdam› art›rma hedefi do¤rultusunda KOB‹'lerin desteklenmesine devam
edilecektir (Orta Vadeli Plan 2011: 10).”

Rekabet gücü ve istihdam yaratma kapasitesi, KOB‹'lere yönelik teﬂvikleri art›rma hedefi ile ifade edildi¤inde, KOB‹'ler aç›s›ndan
en önemli teﬂvik, istihdam vergisinde yap›lacak indirim içinde yer almaktad›r. 2008 krizinin ard›ndan hükümet taraf›ndan haz›rlanan
istihdam tedbir paketinde yer alan ve yaﬂama geçirilen iﬂveren üzerindeki yüklerin 5 puan indirilmesi, kad›n ve gençler üzerinde
özellikle 18-25 yaﬂ aras›ndakilerde istihdam› teﬂvik için 3 y›ll›k süre kapsam›nda birinci y›l iﬂveren yükünün tamam›n›n devlet
taraf›ndan ödenmesi, hem krizin yaratt›¤› a¤›r maliyetlere karﬂ› bir tedbir hem de KOB‹'lere dolayl› ve önemli bir destek olarak
verginin gücünü ortaya koymaktad›r(Cihan Haber Ajans›, 29 nisan 2009).
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‹stihdam politikas› ile vergiler aras›ndaki iliﬂki aç›s›ndan önemli ipuçlar›na, ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›'n›n
2011 y›l›nda ç›kard›¤› Türkiye'nin Vergi Profili isimli rapordan ulaﬂmak mümkündür. Raporda belirtili¤i üzere:
“Kay›t d›ﬂ› istihdam edilen 6 milyon 630 bin kiﬂinin, asgari ücret tutar› üzerinden kay›tl› duruma getirilmesi durumunda, devletin gerek sosyal
güvenlik primi (iﬂsizlik sigortas› primi dahil) ve gerek gelir vergisi aç›s›ndan önemli geliri söz konusu olacakt›r” ifadesini destekleyen verilerden
hareketle, 3 milyon 335 bin ücretli ve yevmiyeli için asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken sigorta primi ve vergi toplam› y›ll›k 11.9 milyar
liraya karﬂ›l›k geliyor. Bunun 9 milyar 4 milyon 69 liras›n› SGK primi, 1 milyar 708 milyon 678 liras›n› gelir vergisi, 947 milyon 875 bin
liras›n› iﬂsizlik sigortas› primi, 208 milyon 706 bin liras›n› ise damga vergisi oluﬂturuyor. Kendi hesab›na çal›ﬂan 3 milyon 95 bin kiﬂi için
ödenmesi gereken sosyal güvenlik prim tutar› da 9 milyar 266 milyon 105 bin liraya ulaﬂ›yor. Kay›t-d›ﬂ› ücretli veya yevmiyeli ya da kendi
hesab›na çal›ﬂanlardan devletin toplam sosyal güvenlik primi ve vergi kayb› asgari ücret düzeyi dikkate al›narak yap›lan hesaplamaya göre
21.2 milyar liray› buluyor(çevrimiçi: http: //www.vergiportali.com).”

Devletin kay›t-d›ﬂ› ekonomi nedeniyle yaﬂad›¤› gelir kayb›n›n yan› s›ra, vergi gelirlerini da¤›l›m›nda yaﬂanan adaletsizlik hem vergi
gelirlerinin azalmas› hem de gelir da¤›l›m›n›n bozulmas›n›n boyutlar›n› gözler önüne seriyor. 2011 y›l›nda bütçeye bakt›¤›m›zda
görünen manzara gelir da¤›l›m›nda aç›¤a ç›kacak olumsuz duruma ortaya koymaktad›r:
“KDV ve ÖTV'den sonra bütçeye kaynak, yüzde 16 ile gelir vergisi kaleminden geliyor. Ama burada da iﬂçilerden, memurlardan, emeklilerden
kesilen gelir vergileri baﬂrolde. Kira, faiz, kar pay› geliri olanlar›n, beyanname vererek ödedikleri vergiler, bu kalemde ikinci s›rada. Kuyumcu,
müteahhit, toptanc› tüccar, serbest meslek sahibi görünen iri k›y›m mimar, doktor gibi kesimlerin ödedikleri gelir vergileri, ço¤u kez, bir asgari
ücretlinin vergisini ancak bulmaktad›r( Sönmez, 21 Ekim 2011).”

‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›'n›n yay›nlad›¤› Vergi Profili Raporu'na geri dönersek, say›lar› 5 milyona yaklaﬂan
asgari ücretliler, Türkiye'nin en büyük 90 dev firmas› kadar vergi öderken, 6 milyon 750 bin civar›ndaki tüm ücretlilerin ödedi¤i vergi
ise Türkiye'deki 652 bin ﬂirketin ödedi¤i vergiyi geçti¤ini görüyoruz (çevrimiçi: http://www.vergiportali.com). Raporda belirtildi¤i
üzere, toplam servet, gelir ve sermaye kârlar›ndan elde edilen verginin yüzde 43'ü ücretlilerin cebinden ç›kmaktad›r. Bu oran, pek
çok kurumun, özellikle büyük ﬂirketlerin ödedi¤i verginin çok daha üzerindedir.
Tablo 1: Kim Ne Kadar Vergi Ödedi?

Kaynak: “Kay›t D›ﬂ› ‹stihdam›n Faturas› 21.2 Milyar Lira”, çevrimiçi: http://www.vergiportali.com

Türkiye Vergi Profili Raporu'na göre 2010 y›l›n›n tamam›nda 4 milyon 738 bin asgari ücretli ortalama 1.063 TL vergi ödeyerek,
kamunun kasas›na 5 milyar 38 milyon TL kaynak aktard›. Böylelikle asgari ücretli aralar›nda Ford, Mercedes-Benz Türk, Oyak Renault,
Arçelik, Yap› Kredi, Vak›flar Bankas›, HSBC, Aygaz, Petrol Ofisi gibi dev ﬂirketlerin bulundu¤u, Türkiye'de 2010 y›l›nda en fazla
kurumlar vergisi veren 100 firman›n 90'n›n toplam› kadar vergi ödedi. 22 milyar 649 milyon TL vergi ödeyen di¤er ücretliler ise,
asgari ücretlilerle beraber, toplamda 12 milyar TL vergi ödeyen 100 firman›n iki kat›ndan fazla vergi ödedi. Ücretlilerin toplam ödedi¤i
vergi ise tüm ﬂirketlerin ödedi¤i vergi miktar›na ulaﬂt›. Buna göre yaklaﬂ›k 6 milyon 750 bin ücretli, 652 bin ﬂirketten daha fazla vergi
ödedi(çevrimiçi: http: //www.vergiportali.com).
Asgari ücretlilerin ödedikleri verginin yüksekli¤i, vergi gelirleri içinde ücretlilerin pay›n› artt›rmaktad›r. Türkiye OECD ülkeleri ile
k›yasland›¤›nda OECD içindeki 9 ülkenin asgari ücrete vergi uygulad›¤›, 6 ülkede ise vergi oran›n›n yüzde 10'un alt›nda oldu¤u görülür.
Türkiye yüzde 15'lik vergi oran›yla asgari ücretliden en fazla vergi alan ülke durumundad›r(çevrimiçi: http://www.vergiportali.com).
Yüksek vergi oranlar›, istihdam üzerinde de mali yük haline gelmekte ve kay›t-d›ﬂ›l›¤a, yani sigortas›z ve güvencesiz çal›ﬂmaya neden
olan faktörlerden biri olarak öne ç›kmaktad›r.
“Türkiye, mal ve hizmetlerden al›nan dolayl› vergilerin milli gelir içindeki pay› aç›s›ndan yüzde 11 oran› ile OECD ortalamas›n› yakalarken,
gelir, kâr ve sermaye kazançlar›ndan elde edilen do¤rudan vergilerin milli gelire pay› bak›m›ndan, kay›t-d›ﬂ› ekonominin de etkisi sonucunda
yüzde 5,8 ile OECD ortalamas›n›n yar›s›na bile ulaﬂam›yor (çevrimiçi: http://www.vergiportali.com).”
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Kay›t-d›ﬂ› istihdamda etkili olan yüksek vergi oranlar›, vergi ödemekten kaç›nan büyük bir kesim nedeniyle, kamu gelirlerini azaltarak,
kamu aç›¤›n›n büyümesine neden olmaktad›r.
Bir di¤er önemli gösterge istihdam vergisinin bir unsuru olarak ele ald›¤›m›z parafiskal gelirlerin miktar›nda yaﬂanan azalmad›r.
Türkiye sosyal güvenlik katk›s› oranlar› bak›m›ndan da OECD ülkeleri ortalamas›n›n gerisindedir. Sosyal güvenlik katk›s› ortalamas›
OECD ülkeleri için milli gelirin yüzde 9'u iken, Türkiye'de yaln›zca yüzde 6,1'dir. Yine Rapordan aktar›rsak:
“Türkiye'nin de üyesi oldu¤u OECD ülkelerinin verileri dikkate al›nd›¤›nda, vergi oranlar›n›n ülke milli gelirlerinin ortalamas› yaklaﬂ›k yüzde
35 düzeylerinde seyrediyor. Türkiye ise yüzde 25'lik pay› ile Meksika, ﬁili ve Güney Kore ile ayn› ligde yer al›yor. Türkiye'nin vergi gelirinin
milli gelir içindeki pay› aç›s›ndan geride kalmas›n›n temel nedeni ise, kay›t-d›ﬂ› ekonomi ile gelir ve kurumlar vergisinin adil bir ﬂekilde
toplanamamas›d›r (çevrimiçi: http://www.vergiportali.com).”

‹stihdam üzerinde yer alan pek çok farkl› kesinti ile istihdam vergisi, istihdam üzerindeki mali yüklerin tamam› olarak düﬂünüldü¤ünde
oldukça büyük bir maliyet unsuru olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. 2009 için asgari ücret üzerindeki kesintileri gerek iﬂçi, gerekse
iﬂveren aç›s›ndan ele ald›¤›m›zda gelir vergisi, damga vergisi, sosyal sigorta primi paylar› ve iﬂsizlik sigortas› primi paylar›n›n
toplam›n›n brüt ücrete oran› %49 gibi çok yüksek bir de¤erdedir (Berkay, 2009: 87).2011 y›l›nda asgari ücretli bir çal›ﬂan›n›n toplam
yük içindeki vergi ve prim payi %35,20 azalm›ﬂ olmakla birlikte, oldukça yüksek bir orand›r (çevrimiçi:http://www.selcukozturk.net/tr).
SONUÇ
Bu çal›ﬂma, kentsel ekonomi aç›s›ndan istihdam, vergi ve gelir da¤›l›m› aras›ndaki iliﬂkiyi ortaya koymak için ‹stanbul ölçe¤indeki
veriler üzerinden bir analize yönelmiﬂtir. Dünyada istihdam vergileri uygulamalar›yla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda oldukça yüksek düzeyde
istihdam vergisine sahip olan Türkiye'de kay›t-d›ﬂ› istihdam›n artmas›nda vergi ile yükselen iﬂgücü maliyetleri önemli bir rol
oynamaktad›r. Türkiye'de kay›t-d›ﬂ› istihdam›n art›ﬂ›nda iﬂgücü piyasalar›nda yaﬂanan esnekli¤in oynad›¤› rol, özellikle güvencesiz
çal›ﬂmay› engelleyecek yeni iﬂgücü politikalar›na yönelmeyi zorunlu k›lmaktad›r. Güvenceli olan ancak esnek olmayan kay›tl› çal›ﬂanlar
ile esnek olan ancak güvencesi olmayan kay›t-d›ﬂ› çal›ﬂanlar aras›nda bölünmüﬂ bir iﬂgücü piyasas›, kay›t-d›ﬂ›l›¤›n nedenleri
aras›ndad›r. Esneklik ile güvenceli çal›ﬂma dengesini sa¤layacak olan “güvenceli esnekli¤e” yönelik aktif iﬂgücü politikalar› son
y›llarda gündeme gelmekle beraber, bu politikalar kay›t-d›ﬂ› ekonomi ile mücadelede yol al›nmas›nda ekonominin kapasitesini
artt›rma hedefine yöneldi¤i oranda, esnek iﬂgücünün yayg›n oldu¤u KOB‹'lere yönelik teﬂvikleri gündeme getirmekte bu ise, çal›ﬂma
hayat›nda kurulmaya çal›ﬂ›lan esneklik-güvence dengesinin, esneklik lehine bozulmas› tehlikesini taﬂ›maktad›r.
‹stanbul, kente göç ile yaﬂanan nüfus art›ﬂlar›n›n 1950'lerden beri büyüttü¤ü nüfusu ile bir istihdam mekân›/ emek rezervi halini
almaktad›r. Emek rezervi olarak ‹stanbul'da, geliﬂmiﬂ, geliﬂmekte olan ve azgeliﬂmiﬂ kentsel mekânlar›n sahip oldu¤u nüfus yap›lar›n›n
tamam›n› içinde bar›nd›ran ilçeler, do¤urganl›k, göç ve yaﬂ faktörleri ile çal›ﬂan ve çal›ﬂabilir nüfus oranlar› bak›m›ndan, kentsel
ayr›ﬂmay› gözlemlemek mümkündür. Kalabal›k hane halk›na sahip, düﬂük gelirli ücretli kesimlerin yerleﬂim alanlar›, kentin istihdam
haritas›nda eme¤in yeniden üretildi¤i konut ve bar›nma mekânlar› halini alm›ﬂt›r.
‹stanbul'da 2000'li y›llarda istihdam bak›m›ndan yaﬂanan süreci iﬂçi say›s›nda art›ﬂ (iﬂçileﬂme), enformelleﬂme ve eme¤in feminizasyonu
olgular› ile tan›mlamak mümkündür. ‹stanbul'da her dört kiﬂiden üçünün ücretli olmas›, kente göçün ve kentin bir çekim merkezi
olarak büyümesinin do¤al sonucudur. Kentin istihdam haritas›nda bir di¤er dikkat çekici özellik, kad›n istihdam›nda yaﬂanan art›ﬂt›r.
Eme¤in feminizasyonu olarak adland›r›lan bu süreçte, 2000 y›l› itibari ile ‹stanbul'da çal›ﬂan kad›n iﬂgücünün yar›s› iki ana sektör
olan imalat sanayi ve toplum hizmetleri sektörlerinde toplanm›ﬂt›r. Kad›n istihdam› aç›s›ndan ‹stanbul, hem enformel hem de formel
kesimde önemli bir emek gücü rezervi oluﬂturmaktad›r, öyle ki kad›n çal›ﬂanlar imalat sanayi ve hizmetler sektöründe; a¤›rl›kla
enformelleﬂen küçük ölçekli üretim birimlerinde ve kad›n iﬂlerinin yo¤unlaﬂt›¤› hizmetler sektöründe önemli bir a¤›rl›¤a sahiptir.
‹stihdam haritas›nda esnek çal›ﬂmada yaﬂanan art›ﬂ, k›sa süreli çal›ﬂma ve iﬂsizlik oranlar›na bak›larak analiz edildi¤inde, ‹stanbul,
Türkiye'deki iﬂsizlerin yüzde 20'sini bar›nd›rmaktad›r. ‹stanbul'da iﬂsizli¤in art›ﬂ›nda göç eden kitlelerin özellikle geçici, k›sa-süreli
iﬂlerde çal›ﬂmaya yönelmesi, iﬂ arama süresi bak›m›ndan iﬂsizlik oranlar›na yans›makta, ‹stanbul'da bir y›ldan az süredir iﬂsiz olan
kitlenin Türkiye genelinin üzerinde bir e¤ilime sahip olmas›ndan hareketle, esnek çal›ﬂman›n en yayg›n türü olan k›sa süreli çal›ﬂman›n
‹stanbul'da yayg›nlaﬂt›¤› söyleyebiliriz.
‹stihdam haritas› aç›s›ndan bir di¤er önemli e¤ilim kentin sanayisizleﬂmesi olgusu ve bunun istihdam üzerindeki etkisidir. ‹stanbul'da
1980'li y›llara kadar sanayi yat›r›mlar›ndan önemli kârlar elde eden pek çok sermaye grubu,1970'lerden itibaren sanayi yat›r›mlar›
için yüksek kâr getiren alternatif yerleﬂim yerlerine yönelmeye baﬂlad›. 1970'lerde ‹stanbul içinde kentin çeperlerine kurulan yeni
sanayi bölgeleri, düﬂük arsa ve bina de¤erleri ile cazip hale gelmekteydi.Son y›llarda ise sanayi yat›r›mlar›, kalk›nmada öncelikli
kentlere ucuz kredi, vergi muafiyeti, gümrük kolayl›¤› gibi pek çok teﬂvikten yararlanarak yönelmeye baﬂlamaktad›r.
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5084 say›l› Kanunla gelir vergisi stopaj› teﬂviki, sigorta primi iﬂveren paylar›nda teﬂvik ve enerji deste¤i sunulan 49 ile sanayi
yat›r›mlar›n›n yönelmesi, ‹stanbul, ‹zmir, Ankara gibi metropollerin sermaye gruplar›n›n yat›r›mlar›n› bu bölgelere yöneltmekte,
metropollerde sadece kent çeperlerinde kurulan yeni Organize Sanayi Bölgeleri pek çok teﬂvik ile istihdam olanaklar›n› art›r›rken,
metropollerinin merkezlerinde, formel istihdam olanaklar› gittikçe azalmaktad›r.
Formel istihdam olanaklar› kadar kentte yarat›lan gelirlerin adil da¤›l›m› da gelirin en adaletsiz da¤›ld›¤› kent olan ‹stanbul aç›s›ndan
önemli sonuçlar do¤urmaktad›r. Ücretli kesimler aras›nda yayg›n olan kirac›l›k deneyiminin, çal›ﬂanlar aç›s›ndan gelir-statü
farkl›laﬂmas›n› göstermek aç›s›ndan önemli bir turnusol kâ¤›d› oldu¤u düﬂünüldü¤ünde, ‹stanbul'da her iki aileden birinin kirada
oturmas› ve bu oran›n Türkiye genelindeki kirac› ailelerin oldukça üzerinde olmas› ‹stanbul'un halen daha istihdam aç›s›ndan bir
merkez oldu¤unu göstermektedir.
‹stanbul'un küresel kent olup olmad›¤› tart›ﬂmalar› devam ederken, ‹stanbul'da istihdam›n, gelir da¤›l›m›n›n ve kay›t-d›ﬂ› ekonominin
yaratt›¤› tablonun olanaklar› ve olanaks›zl›klar› yeniden düﬂünülmelidir.
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