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Özet 

Bu çalışmada, Türkiye çalışma çağı nüfusu kayıtdışılık boyutu da dikkate alınarak işgücü piyasası 

durumu açısından altı farklı statüye ayrıştırılmış ve bu statüler arasındaki hareketler Gelir ve Yaşam 

Koşulları Anketi 2008-2011 panel veri kümesi kullanılarak detaylı şekilde takip edilerek işgücü 

piyasasındaki geçiş eğilimlerinin ve bu eğilimlerin yapısal belirleyicilerinin tespit edilmesi 

hedeflenmiştir.  

Geçişkenlik çözümlemeleri en hareketli statünün işsizler olduğunu göstermektedir. Ayrıca kayıtlı 

statülerde çalışanların kayıt dışı statülerde çalışanlara kıyasla mevcut statülerinde daha kararlı bir şekilde 

konumlandığı görülmektedir. Ekonomik kriz döneminde kayıtlı statülerde açığa çıkan iş kaybının kayıt 

dışı statüler tarafından belirli oranda hazmedildiği gözlemlenmektedir. İşgücü statüleri arasındaki 

geçişkenliğin belirleyicileri incelendiğinde eğitim seviyesindeki artışın kayıtlılık ile eşleştiği görülmüştür. 

Özellikle, meslek lisesi mezunlarının kayıtlı-ücretli işgücü statüsüne geçişteki yüksek olasılığı dikkat 

çekicidir. Büyük ölçekli firmalarda (50+) çalışanların kayıtlı statülere geçişteki yüksek olasılığı ile kayıt 

dışına çıkma ihtimallerinin düşüklüğü dikkat çekmektedir. Sanayi sektöründe çalışanlar kayıtlı statülere 

daha yüksek bir olasılıkla geçerken; inşaat sektörü çalışanlarının kayıtlılığa geçişte daha düşük bir 

ihtimale sahip olduğu görülmektedir. İşsizlikten istihdama geçme olasılığı eğitim seviyesi ile artmaktadır.  

Kadınların işsiz statüsünden işgücü piyasası dışına geçişlerde erkeklere kıyasla daha yüksek olasılığa 

sahip olduğu ve işgücü piyasası dışından ve işsizlikten istihdama geçişlerde erkeklere göre dezavantajlı 

konumda olduğu görülmektedir. Hane reislerinin kayıtlı ücretli işlere geçiş ihtimalleri artış göstermekte 

ve işgücü piyasasında kalma ihtimallerinin yüksek olduğu gözlenmektedir. Son olarak sosyal yardım 

alanların sosyal yardım almayanlara nazaran işgücü piyasası dışından ve işsizlikten kayıt dışı statülere 

geçiş ihtimalleri artmaktadır. Ayrıca sosyal yardım alanların kayıtlı ücretli statüye geçiş ihtimalinin 

almayanlara kıyasla azalması dikkat çekici bir bulgudur. Ekonometrik bulgular sosyal yardım alanların 

daha yüksek bir ihtimalle işgücü piyasasına katıldığını göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: İşgücü piyasası, Geçişkenlik, İşgücü Hareketliliği, Kayıtlı, Kayıt dışı, Türkiye 
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Mobility in the Turkish Labor Market: Evidence from Micro Data 

 

Abstract 

In this study, Turkish working age population is divided into six different sectors with formal and 

informal divide, and mobility among these sectors is analyzed by using panel data of Survey on Income 

and Living Conditions 2008-2011. We aim, in this paper, to identify transition behaviors in the Turkish 

labor market and the structural determinants of these behaviors.  

Transition analysis indicate that unemployed are the most mobile group, and formal employees are more 

stable in terms of holding current status in comparison to informal employees. During economic crisis, 

part of the job losses happened in the formal sector was absorbed by informal sector. Analyzing labor 

mobility among different sectors of the population, we observe that formality increases with level of 

education. In particular, vocational high school graduates have higher probability in terms of transition to 

formal. Employees working in large firms (50+) have higher probability of transition to formal jobs and 

lower probability of transition to informal jobs. Industrial workers have higher probability of movement 

to formal jobs whereas workers in construction sector have lower probability of movement to formal jobs. 

Furthermore, probability of exiting from unemployment to employment increases with education. Women 

have higher probability of transition from unemployment to inactivity and they are disadvantaged in 

terms of transition to employment from unemployment or inactivity. Family head have higher probability 

of transition to fomal jobs, and they have higher probability to stay in the labor market. Lastly, social 

assistance beneficiaries have higher probability of transition from unemployment or inactivity to informal 

jobs, and they have lower probability of transition to formal salaried jobs. Econometric results also 

suggest that social assistance beneficiaries would have higher probability to join labor market. 

Key Words: Labor Market, Transition, Labor Mobility, Formal, Informal, Turkey 

Jel Classification: J21, J46, J63, J68 
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Giriş 

Bu çalışmada Türkiye işgücü piyasasındaki statüler arasındaki hareketler incelenerek işgücü 

piyasasındaki geçişkenlik eğilimlerinin ve bu eğilimlerin yapısal belirleyicilerinin tespit edilmesi 

amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda Tansel ve Kan (2011) çalışmasına benzer şekilde Türkiye 

çalışma çağı nüfusu, kayıtlı ücretli çalışanlar, kayıt dışı ücretli çalışanlar, kayıtlı kendi hesabına 

çalışanlar, kayıt dışı kendi hesabına çalışanlar, işsiz ve işgücü piyasası dışındakiler şeklinde 6 

farklı statüye ayrıştırılmış ve bu statüler arasında gerçekleşmekte olan hareketler takip edilmiştir. 

Çalışma, Tansel ve Kan (2011) tarafından 2006-2008 yılları Gelir ve Yaşam Koşulları Anketi 

panel verisi kullanılarak yapılan çalışmadan metodolojik olarak yararlanmakla birlikte, güncel 

verilerin kullanılmasının yanı sıra işgücü piyasasındaki geçişkenlik eğilimlerinin daha detaylı 

analiz edilebileceği başka yöntemlerin (geçiş eğilimi endeksi, geçici ve kalıcı geçiş oranları) 

kullanılmasıyla bu çalışmadan ayrışmaktadır. Tansel ve Kan (2011) çalışması Türkiye işgücü 

piyasasındaki akımları detaylı bir biçimde mikro düzeyde analiz eden ilk çalışma olma özelliği 

taşırken, bildiğimiz kadarıyla bizim çalışmamız da bu alanda Türkiye işgücü piyasası için 

gerçekleştirilen ikinci çalışmadır.  

Hanehalklarına ilişkin kapsamlı panel veri kümelerinin üretilmeye başlanması işgücü statüleri 

arasındaki akımların izlenebilmesine olanak sunmuştur. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 

tarafından üretilen Gelir ve Yaşam Koşulları mikro veri kümesi geçişkenlik çözümlemeleri için 

ideal bilgiler içermekte olup bu çalışmada yararlanılan temel veri kaynağı olmaktadır. Panel 

yapısı sayesinde, bu veri kümesiyle aynı kişilerin farklı yıllardaki işgücü statüleri izlenebilmekte 

ve böylelikle farklı işgücü statüleri arasında gerçekleşmekte olan işgücü akımları 

hesaplanabilmektedir.  

Çalışmada özel olarak ele alınan konulardan biri; kayıt dışı statülerden kayıtlı statülere geçiş 

eğilimleri ve bu eğilimlerin belirleyicileridir. Bu doğrultuda istihdamda yer alanlar kayıtlı-kayıt 

dışı çalışanlar olarak; istihdamın dışında kalanlar ise işsizler ve işgücü piyasası dışındakiler 

şeklinde ayrıştırılmıştır. Tüm bu statüler arasındaki hareketlilik geçiş matrisleri, geçiş eğilimi 

endeksleri, geçici ve kalıcı geçiş oranlarından yararlanılarak ve ayrıca bu hareketliliğin 

belirleyicileri de multimonial logit modeli kullanılarak ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir.  

Türkiye işgücü piyasasında kayıtdışılık, işsizlik ve işgücüne katılmama (inaktivite) gibi olgular 

kamu politikalarının ve akademik ilginin uzun süredir gündemini teşkil etmektedir (Kalkınma 

Bakanlığı (2013), Gelir İdaresi Başkanlığı (2011), Dünya Bankası (2009), Sarıca (2006)). Bu 

çalışma kapsamında, Türkiye işgücü piyasasındaki geçişkenlik eğilimleri, bu söz konusu olgular 

göz önünde bulundurularak incelenmiş ve bu olgularla ilintili politika önerilerine zemin 

hazırlanmıştır.  

Gelişmekte olan ülkelerde işgücü piyasalarına ilişkin önemli tartışma konularından birisi; bu 

ülkelerin işgücü piyasalarında gözlemlenen yüksek kayıt dışılıktır. Birçok ülkede önemli bir 

tartışma konusu olan kayıt dışılıkla ilgili çeşitli tanımlar bulunmaktadır. İşgücü piyasasındaki 

birincil sektör (kayıtlı) büyük ölçekli olarak gerçekleştirilen, yüksek kaliteli, kalıcı, yüksek 

katma değerli ve sosyal güvenlik sistemi tarafından korunan iyi işleri kapsamaktayken; ikincil 

sektör (kayıt dışı) küçük ölçekte gerçekleştirilen, düşük kaliteli, geçici, düşük katma değerli ve 

sosyal güvenlik sistemi kapsamına girmeyen kayıt dışı işlerden oluşmaktadır. Gelişmekte olan 
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ülkelerde kayıt dışılığın oluşmasında sosyal yardım suistimalleri ve yabancı kaçak işçilik gibi 

faktörler bulunmaktadır. Birçok ülkede bu sorunun temelinde yapısal problemler bulunmaktadır. 

Gelişmekte olan ülke işgücü piyasalarında, birincil sektördeki işlerde tayınlama meydana 

gelmekte, belirli profillerdeki bireyler işgücü piyasasında kayıtlı işlere ulaşmada zorluklar ile 

karşılaşmaktadırlar. Ya da bireyler sosyal yardım alma durumunu kaybetmemek için kendi 

iradeleriyle veya işverenin sosyal güvenlik primi ve vergilerden kaçınmak için kayıt dışılığa 

yönelmesi nedeniyle kayıt dışı işlerde kalma eğilimi sergileyebilmektedir. Bu çalışmada gerek 

geçiş matrisleri, gerekse geçiş endeksleri kullanılarak kayıt dışı sektörden kayıtlı sektöre doğru 

sistematik yığılmaların olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Geçiş matrisleri, geçiş 

endeksleri ve geçici ve kalıcı hareketliler
5
 analizinden ulaşılan sonuçlar Türkiye işgücü 

piyasasında kayıtlı ve kayıt dışı çalışanlar arasında farklı hareketlilik yapılarının varlığına işaret 

etmektedir. Ayrıca çalışmanın ikinci bölümünde çok terimli (multinomial) logit modelleri 

kullanılarak kayıtlı statüye geçiş yapısı belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çözümlemeler kayıtlı 

statülere geçişlerde eğitim düzeyinin büyük oranda belirleyici olduğunu göstermiştir. Ayrıca 

sosyal yardım alımının kayıt dışı statülere geçiş olasılıklarında artış ve kayıt dışı statülerden çıkış 

olasılıklarında düşüş ile ilişkilendiği gözlemlenmiştir. İlave olarak hane reislerinin kayıtlı ücretli 

işlere geçiş ihtimallerinin arttığı gözlenmektedir.  

Çalışmanın bir diğer odak noktası ise Türkiye işgücü piyasasında uzun süredir gözlemlenmekte 

olan inaktivite sorunudur. 2013 yılında AB-28’de işgücüne katılma oranı yüzde 72 civarında 

iken bu oran Türkiye’de 48,3 olarak gerçekleşmiştir. Kadınların işgücüne katılma oranı AB-

28’de yüzde 66 iken Türkiye’de bu oran yüzde 30 civarında oldukça düşük bir seviyede 

gerçekleşmeye devam etmektedir (Eurostat, 2014). İnaktivite, Türkiye’nin uzun dönemli büyüme 

performansı için temel yapısal kısıtlardan birini teşkil etmektedir. Dolayısı ile bu soruna yol açan 

etmenlerin saptanması ve uygun politika tasarımlarının ortaya konulması Türkiye ekonomisinin 

bu yapısal sorunu aşmasını sağlayacak temel unsurlardan biri olacaktır. Bu çalışma kapsamında, 

diğer işgücü statülerinden işgücü piyasası dışına çıkış ve işgücü piyasası dışından diğer statülere 

geçiş olasılıklarını belirleyen etmenler ayrıştırılmış ve söz konusu etkiler ayrıntılı olarak 

değerlendirilmiştir. Çözümlemeler neticesinde, genel beklenti ile uyumlu şekilde, inaktivitenin 

büyük oranda kadınların işgücü piyasasındaki hareketleri tarafından şekillendirilen bir eğilim 

olduğu tespit edilmiştir. Eğitim gibi insan sermayesine ilişkin etkenler ve diğer yapısal 

değişkenler kontrol altında tutulmasına rağmen kadınlarda işgücü piyasasının dışına çıkış ve 

işgücü piyasasının dışında kalma olasılıklarının erkeklere kıyasla daha yüksek olması, daha geniş 

çerçeveli ve sorunun sosyolojik boyutunu da ele alan tahlillerin gerekliliğini ortaya koymuştur.  

İnaktivite de diğer bir önemli etkenin eğitim düzeyi olarak tahmin edilmesi öncül beklentilerimiz 

ile örtüşmüştür. Hane reislerinin haneyi geçindirme saikiyle işgücü piyasasına daha fazla 

katılmaktadır. Ayrıca işgücü piyasası dışındaki bireylerde gözlemlenen yüksek geçici geçiş oranı 

dikkat çekicidir. Diğer bir ifadeyle işgücü piyasası dışından bir sonraki yıl işgücü piyasasına 

katılanların yüzde 30’lar kadarının 2 yıl sonra tekrar işgücü piyasasının dışına çıktığı 

gözlenmektedir.  

İşsizlik gerek gelişmekte olan ülkelerde gerekse gelişmiş ülkelerde ekonomi politikasının 

gündemini meşgul eden başlıca sorunlardan biri olmaya devam etmektedir. Temel 
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makroekonomik politikalar döngüsel işsizlik üzerinde etkili olabilmekteyken, yapısal işsizlik 

işgücü piyasalarındaki eşleşme problemlerini hedef alan politikalar ile düşürülebilmektedir. Bu 

bağlamda işgücü piyasasındaki geçişler üzerinde belirleyici olan etmenlerin araştırıldığı bu 

çalışmanın, işsizlik sorununun yapısal boyutunun anlaşılmasına katkı sunması beklenmektedir. 

Çalışma sonuçlarından, eğitim düzeyindeki artışın, belirli istisnalar haricinde, işsizliğe geçiş 

olasılıklarını istatistiksel olarak anlamlı şekilde azalttığı ve işsizlikten çıkış olasılıklarını artırdığı 

görülmektedir. Kayıtlı ve kayıt dışı ücretli statüsünde çalışanlar içinde sosyal yardım alanların 

almayanlara kıyasla işsizliğe geçiş ihtimallerinin yüksek olduğu gözlemlenmektedir.  

Makalenin ikinci kısmında çalışmada kullanılan veri seti ve metodoloji detaylı bir şekilde 

anlatılmaktadır. Üçüncü kısımda işgücü piyasası statüleri arasındaki hareketlilik geçiş matrisleri, 

geçici-kalıcı geçiş oranları ve geçiş eğilimi endeksleri ile analiz edilmektedir. Daha sonra çok 

terimli logit modeli kullanılarak gerçekleştirilen ekonometrik çözümleme sonuçları detaylı bir 

şekilde anlatılmaktadır. Son bölümde ise çalışmanın temel sonuçları ile politika önerileri 

sunulmaktadır.  

2. Veri Seti  

Bu çalışmada Türkiye İstatistik Kurumu tarafından sunulmakta olan Gelir ve Yaşam Koşulları 

Araştırması (GYKA) verileri kullanılmıştır. Bu araştırma ile bireylerin işgücü statüsü, iş 

bilgileri, sosyal güvenlik durumu, geliri, sosyal yardım alıp almadığı  ve demografik 

özellikleri gibi birçok bilgiye ulaşılabilmektedir.  

2006 yılından itibaren her yıl düzenli olarak uygulanan ve panel anket yönteminin kullanıldığı 

GYKA’da, araştırma kapsamındaki örnek fertler 4 yıl boyunca izlenmektedir. Her yıl 4 alt örnek 

ankete dahil edilmekte olup, geride bırakılan her yıl baştaki alt örnek kapsamdan çıkarılarak 

yerine yeni bir alt örnek eklenmektedir. GYKA’da Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki 

hanelerde yaşayan tüm hane halkı fertleri kapsama dahil edilmiştir. Örnek hanelerin seçiminde 

iki aşamalı örnekleme tasarımı kullanılmıştır.  

Bu çalışmada 2008-2011 dönemine ait GYKA panel verisi kullanılmıştır. Yatay kesitler 

itibarıyla; 2008 yılında 8156, 2009 yılında 16691, 2010 yılında 24850, 2011 yılında 25339 kişi 

ankette yer almaktadır. Çalışma kapsamına 15-64 yaş arası (çalışma çağı nüfusu) bireyler dahil 

edilmiştir. İşgücü statüleri arasındaki geçişkenliğin incelenmesi için yatay kesit veri kümeleri 

ardışık yıllar için birleştirilmiştir. Bu birleştirme sonucunda 2008-2009 yılları arasında 6568, 

2009-2010 yılları arasında 13383, 2010-2011 yılları arasında 19915 kişi araştırma kapsamında 

yer almıştır. İşgücü statüleri arasındaki geçici ve kalıcı geçişlerin hesaplanmasında ise ardışık üç 

yıllık yatay kesitlerin birleştirilmesi ile oluşturulan veri kümeleri kullanılmıştır. Bu birleştirme 

sonucunda oluşturulan veri kümelerinde 2008-2009-2010 yılları için 6236, 2009-2010-2011 

yılları için 6094 kişi yer almaktadır. 

İşgücü hareketlerinin takip edilmesi için çalışma çağındaki nüfus Kayıtlı Ücretli (FS), Kayıt dışı 

Ücretli (IS), Kayıtlı-Kendi Hesabına Çalışan (FSE), Kayıt dışı-Kendi Hesabına Çalışan (ISE), 

İşsiz (U), İşgücü Piyasası Dışında (OLF) olmak üzere 6 farklı statüye ayrıştırılmıştır. 

Araştırmada, kayıtlı ve kayıt dışı sınıflamasında ferdin esas işinden dolayı sosyal güvenlik 

kuruluşuna kayıtlılık durumu esas alınmıştır. Sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı ücretli/maaşlı, 
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yevmiyeli olarak çalışan fertler kayıtlı ücretli (FS) statüsünde; kendi hesabına çalışan fertler ve 

ücretsiz aile işçileri kayıtlı kendi hesabına çalışan (FSE) statüsünde değerlendirilmiştir. Sosyal 

güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmayan ücretli/maaşlı, yevmiyeli olarak çalışan fertler kayıt dışı 

ücretli (IS) statüsünde; kendi hesabına çalışan fertler ve ücretsiz aile işçileri ise kayıt dışı kendi 

hesabına çalışan (ISE) statüsünde değerlendirilmiştir. Anketin yapıldığı referans döneminde son 

dört hafta içerisinde iş arayıp iş sahibi olmayanlar işsiz statüsünü oluşturmuştur. Çalışmayan ve 

iş aramayan fertler ise işgücü piyasası dışında (OLF) statüsü kapsamına alınmıştır. İşveren olarak 

çalışan fertlerin gözlem sayısı farklı bir statü analizi için yeterli olmadığından işveren statüsü 

çalışma kapsamı dışında bırakılmıştır.  

3. Yöntem 

Çalışmada öncelikle, statüler arası geçiş olasılıkları tahmin edilerek geçiş matrisleri 

oluşturulmuştur. Ayrıca geçişler geçici ve kalıcı geçişler olarak ayrıştırılmış ve her statü için 

geçici-kalıcı geçiş oranları hesaplanmıştır. Geçiş matrisi ile tahmin edilen olasılıklar statüler 

arası geçiş eğilimleri için basit ve anlaşılır bir tasvir oluşturmakla beraber yanıltıcı 

olabilmektedir. Bu sebeple ikinci aşamada geçiş olasılıkları normalize edilerek geçiş endeksleri 

hesaplanmıştır. Üçüncü aşamada ise çok terimli logit modelleri kullanılarak bireylerin işgücü 

piyasasındaki geçiş eğilimlerini etkileyen faktörler incelenmiştir. 

İşgücü piyasasındaki geçişkenlik çözümlemeleri için ilk olarak yıllar arası geçiş matrisleri 

üretilmiştir. Gelir ve Yaşam Koşulları Anketi kullanılarak bireylerin 2008-2009, 2009-2010, 

2010-2011 olmak üzere birbirini takip eden yıllardaki hareketlerini içeren geçiş matrisleri ve tüm 

yıllardaki hareketlerin toplulaştırılması ile elde edilen bütünleşik (pooled) geçiş matrisi 

oluşturulmuştur.  

Geçiş matrislerinde hesaplanan olasılıklar işgücü piyasasındaki geçiş eğilimleri için yeterince 

güçlü bir gösterge görevi görememektedir. Çünkü hesaplanan bu olasılıklar başlangıç 

statüsündeki hacimsel azalış ve varış statüsündeki hacimsel artışa ilişkin bilgileri 

içermemektedir. Bu noktadan hareketle geçiş eğilimi endeksleri hesaplanarak geçiş olasılıkları 

bu etkilerden arındırılacak şekilde normalize edilmiştir. Bu sayede işgücü akımlarına ilişkin daha 

aydınlatıcı çıkarımların yapılması mümkün olmuştur.
6
  

Türkiye işgücü piyasasında gerçekleşen akımların değerlendirilmesi amacıyla geçici ve kalıcı 

geçiş oranları da incelenmiştir. Geçici ve kalıcı geçiş oranları 2008-2009-2010 ve 2009-2010-

2011 dönemleri için hesaplanmıştır.  

Çalışmanın son bölümünde ise işgücü statüleri arasında gerçekleşen geçişlerin belirleyicileri 

bütünleşik veri kümesi için kurulan çok terimli logit modelleri kullanılarak ayrıştırılmıştır.  

Geçiş Matrisleri, Hareket Oranları ve Geçici-Kalıcı Geçiş Oranları 

Geçiş olasılık dağılımlarının tahmin edilmesi, işgücü piyasasında geçişkenlik analizlerine, yalın 

olmasının yanı sıra, aydınlatıcı bir başlangıç yapma fırsatı sunmaktadır. Gözlemlerin kesintili 

zaman noktalarında olması ve dolayısıyla kesin geçiş zamanının tam olarak bilinmemesi 

                                                           
6
 Geçiş eğilimleri endekslerinin çalışma kapsamında ele alınmasının gerekliliği ileriki bölümlerde detaylı bir şekilde 

anlatılmaktadır. 
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durumunda Markov süreci varsayımı geçiş olasılık dağılımlarının tahmin edilebilmesi için 

uygulanabilir bir yaklaşımdır
7
. Bu çalışmanın amacı çerçevesinde statüler arası geçiş olasılığını 

ortaya koyabilmek için Xt rassal değişkeni tanımlanmıştır. Burada Xt  kayıtlı-ücretli, kayıt dışı-

ücretli, kayıtlı-kendi hesabına çalışan, kayıt dışı-kendi hesabına çalışan, işsiz ve işgücü piyasası 

dışı olmak üzere 6 farklı konumu tanımlamaktadır. Aşağıdaki koşulun sağlanması durumunda; 

P(Xt = i | Xt−1 Xt−2 … X1) = P(Xt = i | Xt−1)                            i = 1, … ,6 

Xt’nin Markov süreci izlediği kabul edilir. Yani işgücü piyasasında belirli bir konumda olduğu 

gözlemlenen bir bireyin bir sonraki konumuna ait olasılık dağılımına ilişkin bilgi taşıyan tek şey 

o an gözlemlenen konumudur, daha önceki konumlar bir sonraki konumun olasılık dağılımına 

ilişkin herhangi bir bilgi taşımamaktadır. 

Her bir başlangıç statüsü için geçiş olasılık dağılımı (1x6) satır vektörü olarak temsil 

edilebilmektedir. Bu satır vektörlerinden her başlangıç statüsünü kapsayacak bir (6x6) olasılık 

matrisi oluşturulabilir. Her bir hücresi, başlangıç konumu belli olan bir kişinin geçebileceği 

farklı konumlara ilişkin olasılıkları gösteren bu matris “geçiş matrisi” olarak adlandırılmaktadır. 

Sol sütun başlangıç statüsünü gösterirken, üst satır geçiş statülerini göstermektedir. Dolayısı ile 

satır toplamları 1 değerini almaktadır. Yukarıda da dikkat çekildiği üzere hücrelerdeki her bir 

olasılık Markov-süreci varsayımına dayanmakta  ve aşağıda formüle edilen En Çok Olabilirlik 

Tahmincisi
8
 (Maximum Likelihood Estimator) ile tahmin edilebilmektedir. 

P(Xt = j|Xt−1 = i)̂ = Nij/Ni.     Nij :  başlangıçta i statüsünde olup, bir sonraki yılda j 

statüsüne geçenlerin sayısı                                           

                     Ni.  :     başlangıç yılında i statüsündeki toplam kişi sayısı 

Geçiş matrisi aşağıdaki gibi bir görünüme sahip olacaktır; 

 

Geçiş matrisinin esas köşegeninde yer alan olasılıklar, başlangıç statülerinin her biri için mevcut 

statünün korunma olasılığını vermektedir. i başlangıç statüsü için bu olasılığı; 

 P(Xt = i|Xt−1 = i) = Pii , olarak gösterirsek, i statüsü için “hareket oranı” 1-Pii olarak 

tanımlanmakta ve i statüsünde başlayan bir bireyin herhangi başka bir statüye hareket etme 

olasılığını göstermektedir. Bernabe ve Stampini (1999) çalışmasında değinildiği üzere durağan 

                                                           
7
 Mussida (2009); Tansel ve Kan (2011) 

8
 Bosch ve Maloney  (2010) 

t-1, t

Formel Ücretli Enformel Ücretli

Formel Kendi Hesabına 

Çalışan

Enformel Kendi Hesabına 

Çalışan İşsiz İşgücü Piyasası Dışı

Formel Ücretli

Enformel Ücretli

Formel Kendi Hesabına 

Çalışan

Enformel Kendi 

Hesabına Çalışan

İşsiz

İşgücü Piyasası Dışı

 (   = FS|  −1 =   )  (   = FSE|  −1 =   )  (   = ISE|  −1 =   )  (   = U|  −1 =   )  (   = OLF|  −1 =   ) (   = IS|  −1 =   )
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 (   = FS|  −1 =    )  (   = FSE|  −1 =    )  (   = ISE|  −1 =    )  (   = U|  −1 =    )  (   = OLF|  −1 =    ) (   = IS|  −1 =    )

 (   = FS|  −1 =  )  (   = FSE|  −1 =  )  (   = ISE|  −1 =  )  (   = U|  −1 =  )  (   = OLF|  −1 =  ) (   = IS|  −1 =  )
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bir işgücü piyasasında yüksek hareket oranlarına sahip işgücü statülerinin aynı zamanda yüksek 

geçici geçiş oranlarına sahip olması beklenmektedir. Nitekim yüksek hareket oranlarının 

gözlemlendiği statülerde düşük geçici geçiş oranlarının var olması, bu söz konusu başlangıç 

statülerinden diğer statülere yönelik sistematik yığılmalara işaret etmektedir. Herhangi bir işgücü 

statüsü için geçici hareketlilerin, hareketlilere oranı, o statü için geçici hareket oranını 

vermektedir
9
. İşgücü piyasasında belirli bir statüde başlayıp ikinci dönemde statüsü değişenler 

“hareketliler” olarak tanımlanmakta olup hareketlilerden üçüncü dönemde tekrar başlangıç 

statüsüne dönenler “geçici hareketliler”, başlangıç statüsüne dönmeyenler ise “kalıcı 

hareketliler” olarak tanımlanmaktadır. Geçici geçiş oranları matematiksel olarak aşağıdaki gibi 

ifade edilebilir: 

Mi = Ti/(Ni. − Nii)     Ti:İkinci yılda i’den ayrılıp, üçüncü yılda tekrar i’ye dönenlerin sayısı (geçici 

hareketliler) 

Ni. − Nii:Başlangıçta i statüsünde bulunup ikinci yılda i’den ayrılanların sayısı 

(hareketliler)   

Geçiş Endeksleri Matrisi 

Geçiş matrisi ile tahmin edilen olasılıklar statüler arası geçiş eğilimleri için tek başına açık bir 

gösterge değildir. Çünkü hesaplanan bu olasılıklar başlangıç statüsündeki hacimsel azalış ile 

varış statüsündeki hacimsel artışa ilişkin bilgileri içermemektedir. Bu durumu açıklığa 

kavuşturmak açısından, olguyu bir örnek üzerinden değerlendirmek aydınlatıcı olacaktır.  

Geçiş matrisi ile kayıt dışı-ücretli statüsü için hesaplanan, kayıtlı-ücretli ve kayıtlı-kendi 

hesabına çalışan statülerine geçiş olasılıklarının eşit olduğunu varsayalım. Bu rakamların 

eşitliğinden yola çıkarak kayıt dışı-ücretli statüsünden kayıtlı ücretli ve kayıtlı-kendi hesabına 

çalışan statülerine doğru geçiş eğilimlerinin aynı olduğunu söylemek yanıltıcı olacaktır. Çünkü 

burada başlangıç noktası aynı olsa da varış noktaları farklıdır ve bu olasılıklar varış noktalarının 

yapısal özelliklerinden doğrudan etkilenmektedir. Örneğin kayıtlı-kendi hesabına çalışan 

statüsünde, kayıtlı-ücretli statüsüne göre 3 kat daha fazla iş yaratıldığını düşünelim. Bu durum, 

kayıt dışı-ücretli statüsünden ayrılan birinin tamamen rassal hareket etse dahi kayıtlı-kendi 

hesabına çalışan statüsüne kayıtlı-ücretli statüsüne nazaran 3 kat daha fazla olasılıkla geçiş 

yapabileceği anlamına gelmektedir. Dolayısı ile bu sayıların doğru yorumlanışı şu şekilde 

olmalıdır: “kayıtlı-kendi hesabına çalışan statüsü, kayıtlı-ücretli statüsüne nazaran 3 kat daha 

fazla iş yaratmasına rağmen, kayıt dışı-ücretliden bu iki statüye geçiş olasılıkları eşittir. Dolayısı 

ile kayıt dışı-ücretliden kayıtlı-ücretliye geçişlerde daha güçlü bir eğilim söz konusudur.” 

Maloney ve Bosch (1999); Maloney (2010);  Stampini ve Bernabe (2009); Stampini ve Pages 

(2007)  çalışmalarında bu durum teşhis edilmiş ve bu çalışmalarda başlangıç statüsündeki 

hacimsel azalış ile varış statüsündeki hacimsel artışı dikkate alan çeşitli geçiş endeksleri 

geliştirilmiştir.  

 

 

                                                           
9
 Bernabe ve Stampini (2009) 
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Bu çalışmada Stampini ve Bernabe (2009) çalışmasını takiben i statüsünden j statüsüne geçiş 

endeksi aşağıdaki gibi tanımlanmıştır: 

     

   Tij =
(

Nij

Ni.−Nii
)

(
N.j−Njj

∑ N.k−Nkkk≠i
)
 

 

Yukarıdaki formül i statüsünden j statüsüne geçişler için endeks değerini vermektedir. Endeks ile 

hesaplanan sayıları okuyabilmek açısından, pay ve paydanın ne anlama geldiğini açıklığa 

kavuşturmak faydalı olacaktır. 

(
Nij

Ni.−Nii
)       : Nij, i statüsünden j statüsüne geçen kişi sayısını vermekte, (Ni. − Nii) ise i statüsünden ayrılan 

kişilerin toplam sayısını vermektedir. Dolayısı ile endeksin payı, i statüsünden j statüsüne 

geçen kişilerin sayısının i statüsünden herhangi bir statüye geçen (i için hareketliler) kişilerin 

sayısına oranını vermektedir. Bu durumda endeksin payını i’den ayrılan birinin j’ye 

“gözlemlenen geçme olasılığı” olarak yorumlamak uygun olacaktır. 

(
N.j−Njj

∑ N.k−Nkkk≠i
)   : (N.j − Njj), j statüsüne diğer statülerden geçiş yapanların toplam sayısını (j statüsündeki iş 

yaratım hacmini) vermektedir. (∑ N.k − Nkkk≠i ), ise i hariç tüm diğer sektörlere dışarıdan 

yapılan geçişlerin toplamıdır, yani i hariç toplam iş yaratım hacmini vermektedir. Yani 

endeksin paydası, j sektöründeki toplam iş yaratımının, i hariç tüm diğer sektörlerde yaratılan 

toplam iş yaratımına oranıdır. 

İşgücü piyasalarının durağan olduğu bir yapıda, geçişlerin nispeten rassal olması beklenir. Yani 

herhangi bir i başlangıç statüsünden hareket ettiği bilinen kişinin, j statüsüne geçiş olasılığı j 

statüsünün toplam artışın içerisindeki payına eşit olmalıdır. Bu kapsamda düşünüldüğünde, geçiş 

endeksi, i’den j’ye geçme olasılığını j statüsündeki ilave artışın payı ile normalize etmektedir. 

Endeks değerinin 1 olması, i’den j’ye hareketlerin rassal olarak gerçekleştiğine delil 

oluştururken, endeks değerinin 1’den yüksek olması i’den j’ye sistematik geçişlerin varlığına 

kanıt oluşturmaktadır. 

Çok Terimli (Multinomial) Logit Modeli 

İşgücü piyasasındaki geçişkenlik eğilimi analizlerinin ana eksenini geçiş olasılıklarını etkileyen 

değişkenlerin belirlenmesi ve söz konusu etkilerin ölçülmesi teşkil etmektedir. Nitekim, geçiş 

matrisleri ve geçiş endekslerinde gözlemlenen eğilimlerin belirleyicilerinin tespit edilmesi kayıt 

dışılık, inaktivite ve işsizlik gibi olguların yapısal nedenlerinin anlaşılması ve karşı politikaların 

belirlenmesi açısından önemli bilgiler sağlamaktadır. Bu amaçla, çalışmada kişiye özgü 

etmenlerin geçiş olasılıklarına etkilerini ayrıştırmak amacıyla, çoklu-seçim problemleri için 

geliştirilmiş çok terimli logit modeli kullanılmıştır. 

Çok terimli logit, bağımlı değişkenin J>1 olacak şekilde J+1 farklı kategoriyi tanımladığı 

olguları modellemeye olanak sağlamak üzere tasarlanmıştır
10

. Bu çalışma kapsamında, her bir 

                                                           
10

 Davidson ve Mackinnon (2004). 

Nij: i statüsünden j statüsüne geçenlerin sayısı 

Ni.:  i statüsünün başlangıçtaki sayısı 

Nii: başlangıçta i statüsünde olup i statüsünde kalanların sayısı 

N.j: j statüsünün son durudaki sayısı 

Njj: başlangıçta j statüsünde olup j statüsünde kalanların sayısı 

N.k: k statüsünün son durumdaki sayısı 

Nkk:başlangıçta k statüsünde olup k statüsünde kalanların sayısı 
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başlangıç statüsü için J=5 olarak belirlenmiş, yani 6 işgücü geçiş statüsünü (başlangıç statüsünde 

kalış dahil olmak üzere) içerecek şekilde çok terimli logit modelleri tanımlanmıştır. Örneğin 

kayıtlı-ücretli başlangıç statüsü için tanımlanan çok terimli logit modelini tahmin etmek üzere; 

kayıtlı-ücretlide kalış için 1, kayıt dışı-ücretliye geçiş için 2, kayıtlı-kendi hesabına çalışana 

geçiş için 3, kayıt dışı-kendi hesabına çalışana geçiş için 4, işsize geçiş için 5 ve işgücü piyasası 

dışına geçiş için 6 değerlerini alan bir kategorik değişken oluşturulmuştur. Bu şekilde her 

başlangıç statüsü için diğer statülere geçişleri simgeleyen kategorik gösterge değişkenleri 

oluşturulmuş ve bu değişkenlerden yararlanılarak her bir başlangıç statüsü için birer çok terimli 

logit modeli tahmin edilmiştir. 

Çok terimli logit modelinin genel formu aşağıdaki gibidir: 

P(Yi = 𝑙) =
exp (Wi𝑙B𝑙)

∑ exp (WijBj)
J+1
j=1

 

Yukarıdaki model başlangıç statülerinin her biri için ayrı ayrı tanımlanmakta ve tahmin 

edilmektedir. Örnek olarak, kayıt dışı-ücretli başlangıç statüsü için tanımlanan modele göz 

atalım. Bu modelde; 

P(Yi = 𝑙) : başlangıçta kayıt dışı-ücretli statüsünde olan i kişisinin 𝑙 statüsüne geçme olasılığı ( 𝑙, 

1’den 6’ya kadar tam sayı değerler alan gösterge değişkenidir.) 

          Yi   : kayıt dışı-ücretlide kalış için 1, kayıtlı-ücretliye geçiş için 2, kayıtlı-kendi hesabına 

çalışana geçiş için 3, kayıt dışı-kendi hesabına çalışana geçiş için 4, işsize geçiş için 

5 ve işgücü piyasası dışına geçiş için 6 değerlerini alan kategorik değişken 

 Wij : i kişisi ve j statüsü ile ilintili kj elemanlı açıklayıcı değişkenler vektörü 

  Bj  : kj elemanlı parametre vektörü 

Bu çalışmada belirli bir başlangıç statüsü için oluşturulan modelde, diğer statülere geçiş 

olasılıklarını tahmin etmek üzere kullanılan açıklayıcı değişken kümesi, örneklemde yer alan 

bireylerin kişiye özgü karakteristiklerinden oluşmaktadır. Belli bir bireye ait kişiye özgü 

karakteristiklerin farklı geçiş noktaları için değişmesi söz konusu değildir. Ayrıca her geçiş 

noktası için açıklayıcı değişkenler tek bir değişken kümesinden oluşmakta, yani açıklayıcı 

değişken kümesi geçiş noktalarına göre farklılık göstermemektedir.  Kısacası, bu çalışma 

bağlamında, Wij vektörü her geçiş noktası için aynı değişken kümesinden (geçişi yapan kişinin 

kişiye özgü karakteristikleri) oluşmaktadır. Dolayısıyla; 

Wij = Xi   olmuş, 

ve model aşağıdaki forma indirgenmiştir: 

P(Yi = 𝑙) =
exp (XiB𝑙)

∑ exp (XiBj)
J+1
j=1

 

Bu tarz modellerde, J+1 parametre vektörünün her birinin bağımsız olarak belirlenmesi mümkün 

değildir, bu sebeple model baz kategori (başlangıç konumu) j=1 için Bj = 0 olarak kısıtlanmış, 

ve geriye kalan J parametre vektörü belirlenmiştir.  
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Tanımlanan modele ilişkin göz önünde bulundurulması gereken bir unsur; 

P(Yi=𝑙)

P(Yi=s)
=

exp (XiB𝑙)

exp (XiBs)
    olmasıdır.  

Yani bu modelde kapalı olarak, belirli bir işgücü statüsündeki bir birey için, herhangi iki geçiş 

statüsü arasındaki log-bahis oranının (log-odd ratio), sadece söz konusu iki geçiş statüsü ile 

ilintili parametreler tarafından belirlenmekte olduğu, diğer statülere geçiş olasılıklarına ilişkin 

parametrelerin bu oranı herhangi bir şekilde etkilemediği varsayılmaktadır. Bu varsayım 

“alakasız alternatiflerden bağımsızlık (independence of irrelevant alternatives)
11

” olarak 

adlandırılmaktadır. 

Eğer s = 1 olarak belirlenirse, 

P(Yi=𝑙)

P(Yi=1)
= exp (XiB𝑙)    olacak, ve  

log (
P(Yi=𝑙)

P(Yi=1)
) = XiB𝑙    olacaktır. 

Dolayısıyla, herhangi bir statüye geçişin başlangıç statüsünde (baz statü) kalmaya nazaran log-

bahis oranı, model parametrelerinin doğrusal bir fonksiyonu olarak ifade edilebilecektir. Tahmin 

edilen katsayılar, açıklayıcı değişkenlerdeki birim değişimlerin log-bahis oranına etkisini 

vermektedir. Hesaplanan katsayılar yorumlanırken modelin doğrusal olmayan yapısının mutlaka 

göz önünde bulundurulması gerekmektedir
12

: Tahmin edilen katsayılar, sadece log-bahis 

oranlarına etkileri doğrudan göstermekte olup, açıklayıcı değişkenlerin geçiş olasılıkları 

üzerindeki etkileri, bu katsayıların (log bahis oranları) kullanılmasıyla, ancak dolaylı olarak 

kestirilebilmektedir. Literatürde bu sorunu çözmeye yönelik olarak uygulanan pratik bir yöntem 

geçiş olasılıklarının açıklayıcı değişkenlere olan tepkilerinin, açıklayıcı değişkenler ortalama 

değerlerini aldığında hesaplanmasıdır. Bu yöntem ile hesaplanan katsayılara “ortalamada 

marjinal etkiler” denilmekte, ve bu katsayılar açıklayıcı değişkenlerin, tüm değişkenler ortalama 

düzeylerindeyken, geçiş olasılıklarına etkilerini ölçmektedir.  

Bu çalışmada yer alan çok terimli logit modelleri En Çok Olabilirlik Yöntemi (MLE) ile tahmin 

edilmiştir. Sonrasında, tahmin edilen katsayılar (log-bahis oranları) kullanılarak, ortalamada 

marjinal etkiler hesaplanmış ve bu marjinal etkilerin istatistiksel anlamlılıkları, yüzde 10,  yüzde 

5 ve yüzde 1 anlamlılık düzeylerinde test edilmiştir.  

4. Geçiş Matrisleri, Geçici Kalıcı Hareketliler ve Geçiş Endeksleri Sonuçları 

4.1. Betimleyici İstatistikler 

Yıllar itibarıyla örneklemdeki bireylerin başlangıç konumlarının statüler arası dağılımı Tablo 

1’de sunulmaktadır. Tablo incelendiğinde dağılımın durağan bir yapıda olduğu 

gözlemlenmektedir. En yüksek pay yaklaşık yüzde 47 ile işgücü piyasası dışı statüsünde 

görülmektedir. Bütünleşik örneklemin yüzde 24,3’ü kayıtlı statülerde konumlanmaktayken, 
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 Paramesh ve Ray (1973). 
12

 Greene (2002). 
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yüzde 24,2’si kayıt dışı statülerde konumlanmaktadır. Örneklemdeki bireylerin yüzde 4,8’inin 

işsiz
13

 olduğu görülmektedir. 

Kayıt dışı kendi hesabına çalışanlar statüsünde gözlemlenen yüksek oranda tarım sektöründe 

çalışan ücretsiz aile işçilerinin etkili olduğu düşünülmektedir. Nitekim tarım dışı örneklemin 

statüler arasındaki dağılımı incelendiğinde kayıt dışı kendi hesabına çalışanların payının anlamlı 

ölçüde azaldığı görülmektedir (Ek Tablo E1). Tarım dışı örneklemde kayıt dışı istihdam anlamlı 

ölçüde azalmıştır. Diğer taraftan işgücüne katılımın da azaldığı gözlemlenmektedir (Ek Tablo 

E1).  

Tablo 1: Örneklemin Statüler Arasındaki Dağılımı  

  2008 2009 2010 Bütünleşik 

  Kişi Sayısı % Kişi Sayısı % Kişi Sayısı % Kişi Sayısı % 

FS 1397 21,3 2646 19,8 4150 20,8 8193 20,6 

IS 538 8,2 1102 8,2 1672 8,4 3312 8,3 

FSE 288 4,4 483 3,6 704 3,5 1475 3,7 

ISE 950 14,5 2249 16,8 3152 15,8 6351 15,9 

İşsiz 308 4,7 723 5,4 881 4,4 1912 4,8 

OLF 3066 46,8 6180 46,2 9356 47,0 18602 46,7 

  

        Toplam 6547 100 13383 100 19915 100 39845 100 
Kaynak: Yazarların hesaplamaları 

Not: FS: Kayıtlı-Ücretli, IS: Kayıt Dışı-Ücretli, FSE: Kayıtlı-Kendi Hesabına, ISE: Kayıt Dışı-Kendi Hesabına, OLF: İşgücü Piyasası Dışında 

 

4.2. Geçiş Matrisleri 

Çalışmada 2008-2009, 2009-2010 ve 2010-2011 dönemleri için geçiş matrisleri oluşturulmuştur. 

Ayrıca tüm bu geçişlerin havuzlanması ile oluşturulan geçiş matrisi de çalışma çerçevesinde 

sunulmaktadır. Büyük Resesyon’un yaşandığı 2008-2009 döneminin de örneklem içerisinde yer 

alması ekonomik daralmanın Türkiye işgücü piyasasındaki statüler arası akımlar üzerinde 

yarattığı etkiyi değerlendirebilmeyi mümkün kılmıştır. Geçiş matrisleri, stok veriler itibarıyla 

izlendiğinde durağan bir görünüme sahip olan Türkiye işgücü piyasasının, akımlar itibarıyla 

takip edildiğinde oldukça dinamik bir yapıda olduğunu açığa çıkarmıştır. 

Geçiş matrisleri, Türkiye işgücü piyasasına ilişkin bazı temel eğilimlerin görülmesini 

sağlamıştır. Öncelikle, işsizler hariç tutulduğunda, hareket oranlarının düşük olduğu, yani 

bireylerin sıklıkla başlangıç statülerinde kaldığı gözlemlenmiştir. Bu eğilimin kayıtlı statülerde 

belirgin bir şekilde ortaya çıktığı, dolayısıyla kayıtlı statülerdeki istihdamın daha kararlı bir 

dengede olduğu görülmüştür. Diğer taraftan işsizlerde daha dengeli bir geçiş olasılık dağılımı 

göze çarpmaktadır. Bu duruma işsizlerin göreli olarak heterojen bireylerden oluşan bir küme 

olması sebep olmuş olabilir. Ayrıca 2008-2009 ekonomik kriz döneminde kayıt dışı statülere 

geçişlerde belirgin bir artış gözlemlenmiş olup, bu durumun kayıt dışı sektörün kriz döneminde 

işgücü piyasası için bir tampon görevi görmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Çalışmanın 

ileriki aşamasında yer alan çok terimli logit modeli sonuçları bu bulguyu teyit eder niteliktedir. 

                                                           
13

 Bu çalışmadaki işsizlik oranı, işsizlerin çalışma çağı nüfusuna bölünmesi ile elde edilmiştir. 
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İstihdam içerisinde yer alan statüler incelendiğinde kayıt dışı-ücretli statüsünde hareket 

oranlarının kayıtlı ücretli statüsüne kıyasla daha yüksek olduğu gözlemlenmektedir. Nitekim 

kayıtlı ücretli statüsünde çalışan bir bireyin mevcut konumunu değiştirme olasılığı yaklaşık 

yüzde 10 olarak tahmin edilmekteyken, aynı olasılık kayıt dışı ücretli statüsünde çalışan bir birey 

için yaklaşık yüzde 39’dur. Kayıtlı ücretli statüsünden, kayıt dışı ücretli statüsüne doğru belirgin 

bir geçiş eğilimi görülmemektedir (bkz. Tablo 2 Bütünleşik veri). Diğer taraftan kayıt dışı ücretli 

statüsünden kayıtlı ücretli statüsüne geçiş olasılığının yüzde 11 düzeyinde olduğu tahmin 

edilmektedir. Kayıt dışı ve kayıtlı ücretli statüleri arasındaki geçiş eğilimlerinde gözlemlenen bu 

asimetri kayıt dışılık eğilimleri açısından dikkat çekicidir. Dikkat çeken diğer bir nokta ise; kayıt 

dışı statülerde konumlananların kayıtlı statülerdekilere nazaran daha sık işsiz ve işgücü piyasası 

dışında kalmalarıdır. Bu duruma iki farklı etmenin sebep olduğu düşünülmektedir. Bunlardan 

birincisi kayıt dışı sektörde daha esnek ve korumasız bir yapının var olmasıdır. Kayıt dışı 

statülerde gözlemlenen nispeten yüksek işsiz kalma ve işgücü piyasası dışına çıkma eğilimlerine 

neden olan bir diğer etmenin bu sektörde daha sık ortaya çıktığı düşünülen eşleşme 

uyumsuzluklarının olabileceği düşünülmektedir. 

En yüksek hareket oranına işsizlerin sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca bu statüde 

konumlananların pek çok farklı statüye doğru hareket ettiği gözlemlenmektedir. Bu durumun 

ortaya çıkmasında işsizlerin daha heterojen bir birey kümesinden oluşmasının etkili olduğu 

düşünülmektedir. İşsizlerin hareketlerindeki bu çeşitlilik çalışmanın ilerleyen aşamalarında çok 

terimli logit modelleriyle daha detaylı bir biçimde çözümlenmiştir. İşsiz statüsünde 

konumlananların yaklaşık yüzde 20’si kayıtlı ücretli statüsüne geçerken bu statüden sonra 

istihdam içinde en yüksek geçiş yapılan statü kayıt-dışı ücretli statüsüdür. İşsizler oldukça düşük 

bir olasılıkla kendi hesabına çalışan statülere geçmektedirler. İşsizlerin yaklaşık yüzde 43’ü bir 

sonraki yıl iş bulabilirken yüzde 29’u işgücü piyasasını terk etmektedir, yaklaşık yüzde 28’i ise 

işsiz kalmaya devam etmektedir (Tablo 2, Bütünleşik veri).  

İşgücü piyasası dışında konumlananların geçiş olasılıkları incelendiğinde, bu statüde yer 

alanların en statik grubu oluşturduğu dikkat çekmektedir. Nitekim hareket oranı bu statüde yüzde 

10,3 ile en düşük düzeydedir. Türkiye ekonomisindeki inaktivite sorunu göz önünde 

bulundurulduğunda, bu durumun arzu edilmeyen bir eğilim olduğu açıktır. Söz konusu olgunun 

önemi nedeniyle, daha net bir bilgi edinmek amacıyla işgücü piyasası dışındakilerin hareket 

oranı önce kadınlar, sonrasında ise hem kadınlar hem de 45-64 yaş grubu örneklemden 

çıkarılarak hesaplanmıştır. Bu işlem sonucunda hareket oranı sırasıyla, 19 ve 25 düzeyine 

yükselmiştir. Dolayısı ile kadınların ve görece yaşlıların bu statüdeki hareketliliği anlamlı ölçüde 

düşürdüğü görülmektedir, ancak bu iki grup dışarıda tutulduğunda dahi işgücü piyasası dışında 

konumlananların yüzde 75’i bir sonraki yıl da bu konumda kalmaya devam etmektedir. 

Çalışmanın ilerleyen aşamasında, işgücü piyasası dışındakilerin geçiş eğilimlerini belirleyen 

etmenler çok terimli logit modelleri kullanılarak detaylı bir şekilde incelenmiştir.
14

  

Geçiş matrislerinin 2008-2009 krizi çerçevesinde değerlendirilmesi, krizin işgücü piyasası 

üzerindeki yansımalarını farklı bir perspektif çerçevesinde değerlendirme fırsatı sunmaktadır. 

2008-2009 dönemi geçiş matrisi incelendiğinde, kriz döneminde belirgin bir kayıt dışılık ve 
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 Çalışmanın söz konusu bölümüne ilişkin olarak ekte işgücü piyasası dışındakilerin hareketlerine ilişkin 

betimleyici istatistikler yaş, cinsiyet gibi boyutlarda ayrıştırılarak detaylı şekilde sunulmaktadır. 
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işsizlik eğiliminin ortaya çıktığı görülmektedir. 2008-2009 geçiş matrisi, ekonomik faaliyetin 

güçlü olduğu 2010-2011 dönemi geçiş matrisi ile kıyaslandığında, kayıtlı ücretliden gerek kayıt 

dışı statülere gerekse işsizliğe geçiş olasılıklarının yaklaşık iki kat daha yüksek olduğu 

gözlemlenmektedir. Bunun yanı sıra 2009 döneminde işsizlerin daha çok işgücü piyasası dışına 

çıktıkları ya da kayıt dışı kendi hesabına statüsüne geçtikleri gözlenmektedir. Ayrıca kayıtlı 

kendi hesabına çalışan statüsünden kayıt dışı kendi hesabına çalışan statüsüne geçiş olasılığının 

da görece yüksek olduğu görülürken, bu durumun aksine işsizliğe geçiş olasılığındaki farkın ise 

oldukça sınırlı olduğu gözlemlenmektedir. Ayrıca krizden çıkış dönemini kapsayan 2009-2010 

geçişleri incelendiğinde işsiz kalanların kayıt dışı ücretli statüsüne daha yüksek oranda geçiş 

yaptığı gözlemlenmektedir. Bu gözlemlerden, kayıt dışı statülerin daha esnek yapısı sayesinde, 

kriz dönemlerinde kayıtlı statülerde yaşanan iş kaybı için bir tampon oluşturduğu 

düşünülmektedir. Kendi hesabına çalışanlarda bu yönelim daha açık bir şekilde 

gözlemlenebilmektedir. 2009-2010 geçiş dönemi ile 2010-2011 geçiş dönemi incelendiğinde 

kayıt dışı-ücretli statüsünden kayıtlı ücretli statüsüne geçişte bir artış gözlenmektedir. Bu artışta 

ekonomik kriz döneminde uygulamaya konulan genç ve kadın istihdamını artırmaya yönelik 

teşviklerin etkili olabileceği düşünülmektedir. Bu teşviklerin 2010-2011 geçişlerinde işsizlikten 

kayıtlı-ücretli statüsüne geçişin diğer dönemlere göre yüksek olmasıyla ilintili olabileceği 

düşünülmektedir. 

Tablo 2: Geçiş Matrisleri 

  2008-2009   2009-2010 

 FS IS FSE ISE U OLF   FS IS FSE ISE U OLF 

FS 84,0 5,0 0,4 1,8 5,2 3,6  FS 90,3 2,4 0,5 0,8 2,8 3,2 

IS 9,7 58,2 1,5 9,1 8,6 13,0  IS 11,2 60,4 0,9 4,2 9,9 13,4 

FSE 1,0 2,8 77,4 14,6 1,4 2,8  FSE 1,0 1,7 89,0 5,6 0,6 2,1 

ISE 1,3 2,6 0,9 84,7 1,2 9,3  ISE 1,3 2,2 1,4 84,7 1,1 9,3 

U 18,8 13,6 0,6 6,5 28,6 31,8  U 18,7 20,7 0,1 3,7 28,1 28,6 

OLF 1,5 2,8 0,1 3,6 4,0 88,0  OLF 1,7 3,1 0,1 2,7 2,7 89,7 

 2010-2011   Bütünleşik Veri 

 FS IS FSE ISE U OLF   FS IS FSE ISE U OLF 

FS 90,7 1,7 0,4 1,0 2,7 3,5  FS 89,5 2,5 0,4 1,0 3,2 3,4 

IS 11,8 63,7 1,0 3,5 7,4 12,6  IS 11,3 61,7 1,1 4,6 8,4 13,0 

FSE 2,6 2,4 87,6 3,7 1,3 2,4  FSE 1,8 2,2 86,1 6,4 1,1 2,4 

ISE 1,6 2,7 1,4 83,7 1,3 9,3  ISE 1,5 2,5 1,3 84,2 1,2 9,3 

U 21,6 16,9 0,6 4,2 28,5 28,3  U 20,0 17,8 0,4 4,4 28,3 29,0 

OLF 2,0 2,4 0,2 2,2 3,0 90,3  OLF 1,9 2,7 0,1 2,6 3,1 89,7 

Not: FS: Kayıtlı-Ücretli, IS: Kayıt Dışı-Ücretli, FSE: Kayıtlı-Kendi Hesabına, ISE: Kayıt Dışı-Kendi Hesabına, U: 

İşsiz, OLF: İşgücü Piyasası Dışında 

 

Tarım sektörü Türkiye işgücü piyasasındaki ağırlığını korumaya devam etmektedir. Bu sebeple, 

son olarak, tarımsal işgücünün etkisini arındırmak amacıyla geçiş matrisleri tarım dışı 

örneklemler kullanılarak da oluşturulmuştur (Ek Tablo E2). Bunun sonucunda kayıt dışı-kendi 

hesabına çalışanlar haricindeki statülerin geçiş eğilimlerinde anlamlı bir değişim 

gözlemlenmemiştir. Bütünleşik örneklemde, tarım sektöründe çalışanların yüzde 81,7’sinin kayıt 

dışı-kendi hesabına çalışan statüsünde konumlandığı göz önünde bulundurulduğunda bu sonucun 

beklentilerle örtüştüğü görülmektedir. Tarımda çalışanlar örneklemden düşüldüğünde ortaya 
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çıkan temel farklılığın kayıt dışı kendi hesabına çalışan statüsündeki hareketliliğin artması 

olduğu görülmektedir. Tarımda çalışanların dahil edildiği geçiş matrislerinde kayıt dışı kendi 

hesabına çalışan statüsü için hesaplanan hareket oranı yüzde 16 civarındayken, tarımın dışarıda 

bırakılması sonucunda yüzde 27,2 civarına yükselmiştir.15   

 

4.3. Geçici ve Kalıcı Hareketliler 

GYKA panel veri kümesi bireylerin işgücü statülerinin ardışık yıllar itibarıyla takip 

edilebilmesine imkan sunmakta ve bu sayede başlangıç konumundan hareket eden bireylerin bu 

hareketleri kalıcı olarak mı yoksa geçici olarak mı gerçekleştirdiği ayırt edilebilmektedir. Bu 

çalışmada 2008-2009-2010 ve 2009-2010-2011 olmak üzere iki ayrı dönem için geçici ve kalıcı 

hareket oranları hesaplanmıştır (Tablo 3). Sonuçlar incelendiğinde en yüksek geçici hareket 

oranının kayıtlı ücretli statüsünde gerçekleştiği gözlemlenmektedir. Bu eğilim kayıtlı 

ücretlilerdeki düşük hareket oranı da göz önünde bulundurularak değerlendirildiğinde, kayıtlı 

ücretli statüsünün bireyler tarafından hem arzu edilen hem de korunmak istenen bir konum 

olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca kayıt dışı ücretlilerde geçici hareket oranının kayıtlı ücretlilere 

nazaran kayda değer ölçüde düşük olduğu, hareket oranının ise yüksek olduğu görülmektedir. 

Bireylerdeki kayıtlılık temayülüne işaret eden bu olgudan hareketle kayıtlılığı destekleyici 

politikaların toplumsal refah artışını destekleyici nitelikte olabileceği düşünülmektedir. Önceki 

bölümde işgücü piyasası dışındaki bireylerin bu statüde oldukça kararlı bir biçimde 

konumlandığı görülmüştür. Buna ek olarak, bu bölümde yer verilen geçici hareket oranları, 

işgücü piyasası dışındakilerin önemli bir kısmının (yaklaşık yüzde 30) işgücü piyasasına 

katıldıktan bir sene sonra tekrar eski konumuna döndüğünü göstermektedir. Bu eğilimler, 

Türkiye işgücü piyasasındaki en temel sorunlardan birinin inaktivite olduğu önermesini 

desteklemektedir. 2009-2010-2011 döneminde işgücü piyasası dışındakilerin geçici hareket oranı 

krizin de etkisiyle iyice artmış ve işgücü piyasası dışında statüsü en yüksek geçici hareket 

oranına sahip statü olmuştur.  

Tablo 3: Türkiye İşgücü Piyasasında Geçici ve Kalıcı Hareketliler  

 2008-2009-2010 2009-2010-2011 

 Geçici 

Hareketliler 

Sürekli 

Hareketliler 

Geçici 

Hareketliler 

Sürekli 

Hareketliler 

FS 31,3 68,8 31,0 69,0 

IS 23,0 77,0 13,6 86,4 

FSE 6,0 94,0 0,0 100,0 

ISE 18,4 81,6 8,7 91,3 

U 19,3 80,7 12,0 88,0 

OLF 29,7 70,3 34,9 65,1 

Not: FS: Kayıtlı-Ücretli, IS: Kayıt Dışı-Ücretli, FSE: Kayıtlı-Kendi Hesabına, ISE: Kayıt Dışı-Kendi Hesabına, U: 

İşsiz, OLF: İşgücü Piyasası Dışında 
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 Tarım dışı geçiş matrisleri EK’te E2 nolu tabloda yer almaktadır. 
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4.4. İşgücü Piyasası Geçiş Endeksleri 

Geçiş matrislerinde sunulan olasılıklar statülerdeki hacimsel artış ve azalışları dikkate 

almadığından geçiş eğilimlerine ilişkin yetersiz saptamalara neden olabilmektedir. Geçiş 

olasılıklarını, söz konusu yanıltıcı etkilerden arındırmak amacıyla geçiş endeksleri 

hesaplanmıştır. Statüler arası geçiş eğilimlerini ortaya koyabilmek amacıyla bütünleşik geçiş 

verileriyle hesaplanan geçiş endeksleri matrisi Tablo 4’te sunulmaktadır. Geçiş endeksleri 

incelendiğinde kayıt dışı ücretliden kayıtlı ücretliye geçişlerde endeks değerinin birin üstünde 

olduğu görülmektedir. Bu durum geçiş matrisleri ve geçici-kalıcı hareket oranlarında 

gözlemlenen eğilimlerle beraber değerlendirildiğinde işgücü piyasasında kayıtlı-kayıt dışı tabanlı 

bir ayrışmanın var olabileceğine dair işaretler sunmaktadır. Kayıtlı işlere kayıt dışı işlerden 

geçme eğilimi olması ve kayıtlı işlerin daha kararlı bir yapıda olması Türkiye işgücü piyasasında 

kayıt dışından kayıtlılığa yapısal bir dönüşüme işaret etmektedir. Diğer taraftan geçiş 

matrislerinde kayıtlı ücretli ve kayıt dışı ücretli statüleri arasındaki geçişlerde gözlemlenen 

belirgin asimetrinin geçiş endekslerinde belirli ölçüde ortadan kalktığı görülmüştür.  

Eğilim matrisinden elde edilen bir diğer gözlem ise kayıtlı ücretli statüsünden ayrılanların kayıt 

dışı ücretli statüsündekilere göre işsizliğe geçiş eğilimi olabileceğidir. Bunda kayıtlı ücretli 

çalışanların işsizliğe katlanma olanaklarının (işsizlik sigortası, birikmiş tasarruflar) olması 

nedeniyle kayıt dışı çalışmaktan ziyade işsizliği tercih etmelerinin etkili olabileceği 

düşünülmektedir. Bir diğer dikkat çeken nokta, kayıt dışı kendi hesabına çalışan statüsünden 

işgücü piyasası dışına çıkışlarda endeks değerinin azımsanamayacak düzeyde 1 değerinin 

üstünde olduğudur. Geçiş matrislerinde de gözlemlenen bu eğilim, kayıt dışı kendi hesabına 

çalışanların sistematik olarak işgücü piyasası dışına doğru hareket ettiğine işaret etmektedir. 

Ayrıca işgücü piyasası dışındakilerin işgücüne katıldıklarında kayıt dışı kendi hesabına ve işsiz 

statülerine doğru bir geçiş eğilimi gösterdiklerine dair bulgular elde edilmiştir.  Dikkat çeken bir 

diğer husus ise kayıt dışı kendi hesabına çalışan statüsü ve kayıtlı kendi hesabına çalışan statüsü 

arasında sistematik bir döngüye dair bulgudur. 

Tablo 4: Bütünleşik Geçiş Verileri ile Hesaplanan Geçiş Eğilimleri 

Bütünleşik Veri 

 FS IS FSE ISE U OLF 

FS  1,0 1,2 0,6 1,4 0,9 

IS 1,3  0,8 0,7 1,0 1,0 

FSE 0,7 0,8  3,3 0,4 0,6 

ISE 0,4 0,7 2,6  0,4 1,8 

U 1,2 1,1 0,2 0,4  1,2 

OLF 0,7 1,0 0,3 1,3 1,2  
Not: FS: Kayıtlı-Ücretli, IS: Kayıt Dışı-Ücretli, FSE: Kayıtlı-Kendi Hesabına, ISE: Kayıt Dışı-Kendi Hesabına, U: 

İşsiz, OLF: İşgücü Piyasası Dışında 
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5. Ekonometrik Analiz ve Temel Bulgular 

Bu bölümde 2008-2011 döneminde işgücü statüleri arasında meydana gelen akımların 

belirleyicilerinin çözümlenmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda Gelir ve Yaşam Koşulları 

Anketinde ardışık iki yıl yer alan bireylere ait verilerin havuzlanması ile elde edilen ve toplamda 

39845 geçiş verisine tekabül eden veri kümesi başlangıç statüleri tabanında ayrıştırılmıştır. 

Sonrasında her başlangıç statüsü için çok terimli logit modelleri tahmin edilerek her bir işgücü 

statüsünden diğer işgücü statülerine geçişleri belirleyen unsurların etkileri ayrıştırılmaya 

çalışılmıştır. Açıklayıcı değişkenler olarak medeni durum, yaş, cinsiyet, çocuk sahipliği, 

istihdamda olanlar için çalışılan sektör (tarım, sanayi, inşaat ve hizmetler) ve çalışılan firma 

büyüklüğü, çocuk yardımı dahil ayni ya da nakdi sosyal yardım alma
16

 durumu ve hane reisi 

olma seçilmiştir. Ayrıca 2008-2009 geçiş dönemindeki bireyler için ekonomik kriz kukla 

değişkeni kullanılmıştır. Açıklayıcı değişkenlerin seçiminde literatürdeki çalışmalardan 

faydalanılmıştır. Ayrıca bütünleşik örneklemde yer alan bireylerin başlangıç konumları itibarıyla 

dağılımı, regresyon analizinde kullanılan değişkenler tabanında ayrıştırılarak, bu bölümdeki 

betimleyici istatistikler kapsamında sunulmaktadır (Tablo 5). 

Bireylerin gözlemlenemeyen bir takım özelliklerinin hem modelde içerilen açıklayıcı değişkenler 

ile ilintili hem de bağımlı değişken üzerinde belirleyici olabileceği ve katsayılarda belirli ölçüde 

yanlılık yaratabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu sebeple regresyon analizi sonucunda 

ulaşılan katsayılar yorumlanırken istatistiksel ilişkiler ön plana çıkarılmış ve nedensellik içeren 

saptamalarda ihtiyatlı bir yaklaşım benimsenmiştir. Ancak, regresyon analizi uygulanırken 

bağımlı değişken ile bağımsız değişkenler arasında var olabilecek içsellik sorunun, bağımlı 

değişkenlerin geçiş olayı gerçekleşmeden önce belirlenen değerlerinin kullanılması ve bireylerin 

gözlemlenebilen karakteristik özellikleri mümkün mertebe modele dahil edilmesiyle azaltıldığı 

düşünülmektedir. Bu nedenle katsayıları istatiksel olarak anlamlı çıkan değişkenler için 

muhtemel işleyiş kanallarına değinilmiştir. 

Analiz sonuçlarına göre, eğitim seviyesi arttıkça kayıtlılığa geçişin arttığı gözlemlenmektedir. 

Özellikle, meslek lisesi mezunlarının kayıtlı-ücretli işgücü statüsüne geçişlerde daha yüksek bir 

olasılığa sahip olduğu görülmektedir. Büyük firmalarda (50+) çalışanların kayıtlı statülere 

geçişteki yüksek olasılığı ile kayıt dışına çıkma olasılıklarının zayıflığı dikkat çekmektedir. 

Sanayi sektöründe çalışanlar kayıtlı sektöre daha yüksek bir olasılık ile geçerken; inşaat sektörü 

çalışanları kayıtlılığa geçişte daha düşük bir olasılığa sahiptir. İşsizlikten çıkma olasılığı eğitim 

seviyesi ile artmaktadır. Kadınlarda işsizlikten işgücü piyasası dışına geçme ihtimali erkeklere 

göre daha yüksekken, işgücü piyasası dışından ve işsizlikten istihdama geçişlerde kadınlar 

erkeklere göre daha fazla sorun yaşamaktadır. Hane reislerinin kayıtlı ücretli işlere geçiş ihtimalleri 

artış göstermekte ve işgücü piyasasında kalma ihtimallerinin yüksek olduğu gözlenmektedir. Ayrıca kriz 

kukla değişkeni kayıt dışı statülerin kriz döneminde tampon görevi gördüğüne dair işaretler sunmaktadır. 

Son olarak sosyal yardım alanların sosyal yardım almayanlara göre işgücü piyasası dışından işsiz 

statüsüne ve kayıt dışı statülere geçiş olasılıkları ile ve işsizlikten kayıt dışı statülere geçiş 

ihtimalleri artmaktadır. Ayrıca sosyal yardım alanların kayıtlı ücretli sektöre geçiş ihtimalinin 

almayanlara göre azaldığı dikkat çekici bir bulgudur.  

                                                           
16

 Bu çalışmada işsizlik ödeneği sosyal yardım tanımında yer almamıştır. 
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5.1 Betimleyici İstatistikler 

Tablo 5’te cinsiyet, yaş, medeni durum, çocuk sahipliği, eğitim, çalışılan sektör, çalışılan firma 

büyüklüğü, sosyal yardım alımı ve hane reisi olma ayrımında statüler arası dağılım sunulmuştur. 

Statüler arası dağılımın cinsiyete göre oldukça önemli farklılıklar sergilediği görülmektedir. 

Kadınların yaklaşık yüzde 70’i işgücü piyasası dışında konumlanırken, erkeklerde bu oran 

yaklaşık yüzde 23 seviyelerindedir. Bu oranlardan da anlaşıldığı gibi kadınların işgücüne 

katılımı hala düşük seviyededir. Bu da işgücü piyasasının gelişimi açısından kadınların oldukça 

önemli bir etmen olma özelliğini koruduğunu göstermektedir. Kayıtlı ve kayıt dışı sektör 

ayrımında da kadınlar ve erkekler arasında ciddi farklılıklar olduğu gözlemlenmektedir. İstihdam 

edilen erkeklerin daha büyük bir kısmı kayıtlı sektörde çalışırken; istihdam edilen kadınların 

yaklaşık üçte ikisi kayıt dışı sektörde çalışmaktadır. Erkekler çoğunlukla kayıtlı ve kayıt dışı 

ücretli olarak çalışırken, kadınların çoğunluğu kayıt dışı kendi hesabına statüsünde 

çalışmaktadır. Kadınlarda kayıt dışı kendi hesabına çalışanların oranının yüksek olmasında tarım 

sektöründe ücretsiz aile işçisi olarak çalışan kadınların payının yüksek olması önemli bir 

etkendir. Hane reislerinin işgücüne daha fazla katıldığı ve özellikle kayıtlı işler olmak üzere 

ücretli işlerde daha fazla çalıştığı gözlenmektedir. 

Gençlerin işgücüne katılımı diğer yaş gruplarına göre oldukça düşüktür ve örneklemdeki 

gençlerin yüzde 20’si kayıt dışı sektörde çalışmaktadır. 25-44 yaş grubunun işgücüne katılımı ise 

diğer yaş gruplarına göre daha yüksektir ve bu yaş grubundaki bireylerin çoğunluğu kayıtlı 

ücretli olarak çalışmaktadır. 45-64 yaş grubunda ise kayıt dışılık artmakta ve özellikle kayıt dışı 

kendi hesabına statüsünde yoğunlaşmalar gözlemlenmektedir. 

Evli olan bireylerin işgücüne katılımı bekarlara göre daha yüksekken aynı zamanda evlilerin 

bekarlara göre kayıtlı sektörde çalışma oranları da daha yüksektir. Çocuk sahipliğinin işgücü 

statüleri arasında belirgin bir farklılığa yol açmadığı gözlemlenmiştir. Eğitim düzeyinin ise bu 

dağılımda oldukça etkili bir faktör olması dikkat çekmektedir. Eğitim düzeyinin artması ile 

birlikte işgücü katılım oranı, kayıtlı ve ücretli sektörde çalışma oranı artmaktadır. Kayıtlılık 

açısından eğitim durumunun özellikle mesleki eğitimin oldukça önemli bir etken olduğu açıkça 

görülmektedir. Statüler arasındaki dağılımı etkileyen diğer önemli bir faktör ise çalışılan 

sektördür. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) istihdam verileri incelendiğinde, tarım sektörünün 

payı yıllar içerisinde bir miktar azalmış olsa da tarım istihdamının toplam istihdam içerisinde 

hala oldukça önemli bir paya (yaklaşık yüzde 21) sahip olduğu görülmektedir. Ancak tarım 

istihdamı içerisinde kayıt dışı istihdam oranlarının oldukça yüksek olduğu gözlemlenmektedir.  

(TÜİK, 2015). Tarım sektöründe çalışanların yaklaşık yüzde 80’i kayıt dışı kendi hesabına 

çalışmaktadır. Bu oranın yüksek olmasında ücretsiz aile işçilerinin etkisi oldukça fazladır. 

Sanayide çalışanların çoğu kayıtlı ve ücretli olarak çalışmaktadır. İnşaat sektöründe çalışanların 

çoğunluğu ücretli olarak çalışırken bu sektörde kayıt dışılık dikkati çekmektedir. TÜİK istihdam 

verileri incelendiğinde, toplam istihdam içerisinde en fazla paya (yaklaşık yüzde 50) sahip olan 

sektör hizmetler sektörüdür (TÜİK, 2015). Hizmetler sektöründe çalışanların çoğunluğu ise 

kayıtlı ve ücretli olarak çalışmaktadırlar. Hizmetler sektörü istihdamının toplam istihdam 

içerisinde kayıtlılık açısından önemli bir yeri olduğu dikkat çekmektedir. 
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Tablo 5: Bütünleşik Veriye Ait Betimleyici İstatistikler (Yüzde) 

n=39845   Pay FS IS FSE ISE U OLF 

Cinsiyet                 

  Erkek 47 33,9 13,2 7,2 15,8 7,0 22,8 

  Kadın 53 8,7 4,0 0,6 16,1 2,8 67,8 

Yaş                 

  15-24 23 12,2 9,2 0,4 10,9 7,1 60,1 

  25-44 47 31,5 8,8 5,1 14,3 4,9 35,4 

  45-64 30 10,0 6,9 4,1 22,2 2,9 54,0 

Medeni Durum                 

  Evli 71 21,8 8,0 4,7 17,9 3,4 44,1 

  Bekar 29 17,4 9,2 1,2 11,0 8,2 53,0 

Çocuk Sahipliği                 

  Var 74 20,1 8,8 3,8 15,7 4,5 47,0 

  Yok 26 21,8 6,9 3,3 16,5 5,7 45,8 

Eğitim                 

  Okul bitirmeyen 18 2,1 6,9 0,9 24,5 2,5 63,0 

  İlkokul 38 14,4 10,1 5,5 21,4 4,0 44,5 

  Ortaokul 18 15,2 10,1 2,8 11,4 6,0 54,5 

  Genel Lise 10 28,5 7,1 4,1 7,3 7,0 45,9 

  Mesleki Lise 7 43,9 7,1 4,1 5,7 6,9 32,3 

  Üniversite 9 66,7 2,2 2,5 2,8 6,1 19,7 

Sektör                 

  Tarım 31 1,3 7,5 9,5 81,7     

  Sanayi 17 71,2 18,1 2,5 8,1     

  İnşaat 6 39,5 51,5 2,4 6,6     

  Hizmetler 46 60,0 18,8 9,0 12,3     

Firma Büyüklüğü                 

  10 ve daha az 63 15,2 20,7 12,1 52,0     

  11-49 17 80,1 19,1 0,1 0,7     

  50 ve daha çok 20 95,6 4,4 0,0 0,0     

Sosyal Yardım                 

  Var  20 8,3 13,2 1,5 24,7 6,1 46,2 

  Yok 80 23,6 7,1 4,2 13,8 4,5 46,8 

Hane Reisi         

 Evet 34,1 36,4 12,0 8,2 16,1 4,8 22,5 

 Hayır 65,9 12,4 6,4 1,4 15,8 4,8 59,2 

Kaynak: Yazarların hesaplamaları 

 

Kayıt dışılık ile firma büyüklüğü arasında ters yönlü bir ilişki olduğu görülmektedir. Küçük 

firmalarda (10 ve altında işçi çalıştıran firmalar) kayıt dışılık fazla iken, firma büyüklüğü arttıkça 

kayıtlılığın arttığı görülmektedir. Özellikle 50 ve daha fazla işçi çalıştıran firmalarda istihdam 

edilen işçilerin tamamına yakını kayıtlıdır. Hane reislerinin ise özellikle kayıtlı işler olmak üzere 

ücretli işlerde daha çok çalıştığı ve daha fazla işgücüne katıldığı gözlenmektedir. 
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Sosyal yardımdan faydalananların çoğunluğunun işgücü piyasası dışında olduğu ve işgücüne 

katılanların ise kayıt dışı sektörde konumlandığı gözlemlenmektedir. Sosyal yardımlardan 

faydalanmayanların ise daha çok kayıtlı ücretli statüde çalıştığı görülmektedir.  

5.2. Çok Terimli Logit Tahmin Sonuçları 

Statüler arası geçişlerin incelendiği çok terimli logit modellerinde kullanılan her bir değişken 

için baz kategori belirlenmiştir. Bu baz kategoriler sırasıyla; yaş değişkeni için 15-24 yaş grubu, 

cinsiyet değişkeni için erkekler, medeni durum değişkeni için bekarlar, eğitim seviyesi değişkeni 

için ilköğretim grubu, sektör değişkeni için tarım, firma büyüklüğü değişkeni için 10 ve daha az 

çalışanı olan firmalar, çocuk sahipliği değişkeni için çocuk sahibi olmayanlar, hane reisi için 

hane reisi olmayanlar, sosyal yardım alımı değişkeni için sosyal yardımdan faydalanmayanlar 

olarak belirlenmiştir. 

5.2.1. Kayıtlı Ücretli Statüsünden Geçişler 

Kayıtlı ücretli statüsünden diğer statülere geçişlerin incelendiği çok terimli logit modeli sonuçları 

Tablo 6’da sunulmaktadır. 

Kayıtlı Ücretli Statüsünde Kalanlar (Tablo 6, FS-FS): Türkiye işgücü piyasasında kayıtlı ücretli 

olanların aynı statüde kalma olasılığının oldukça yüksek olduğu gözlemlenmektedir. Kayıtlı 

ücretli statüsünde çalışan ortalama bir bireyin aynı statüde kalma olasılığı yüzde 93 olarak 

tahmin edilmiştir. Gençlere göre 25-44 yaş grubunda kayıtlı ücretli çalışanların aynı statüde 

kalma olasılığı artarken 45-64 yaş grubundakilerin bu statüde kalma olasılıkları düşmektedir. 

Türkiye emeklilik sistemi dikkate alındığında 45-64 yaş grubundakilerin emekliye ayrılmasının 

bu sonuçta etkili olduğu düşünülmektedir. Kadınların erkeklere göre kayıtlı ücretli statüsünde 

kalma olasılıkları düşerken evlilerin bekârlara göre kayıtlı ücretli statüsünde kalma olasılıkları 

artmaktadır. Eğitim seviyesi arttıkça kayıtlı ücretli statüde kalma olasılığının arttığı gözlenmekte 

olup meslek lisesi mezunlarının genel lise mezunlarına göre daha yüksek bir olasılıkla kayıtlı 

ücretli statüde kalmaya devam ettikleri tahmin edilmektedir. Eğitim seviyesindeki artışın bir 

nitelik göstergesi olup kayıtlı ücretli statüsünde niteliği yüksek işlerin nispeten fazla olmasının 

bu sonuca neden olabileceği düşünülmektedir. Firma büyüklüğü açısından incelendiğinde ise 

büyük firmalarda (50+) kayıtlı ücretli olarak çalışanların daha yüksek bir olasılıkla kayıtlı ücretli 

olarak çalışmaya devam etmekte olduğuna dair bulgular elde edilmiştir. Büyük firmaların iş 

kanuna uyumda daha hassas olmasının bu sonuçta etkili bir etmen olabileceği düşünülmektedir.  

Kayıtlı ücretli statüde çalışıp sosyal yardımlardan faydalananların daha düşük bir olasılıkla 

kayıtlı ücretli statüsünde kaldıkları gözlemlenmektedir. Ayrıca hane reislerinin kayıtlı ücretli 

statüde kalma ihtimallerinin arttığı gözlenmektedir. Bu sonuçta hane reislerinin hane gelirindeki 

istikrarı koruma amacıyla bu işlerde tutunmasının etkili olabileceği düşünülmektedir. Son olarak 

kriz döneminde kayıtlı ücretli statüsünde çalışanların aynı statüde kalma ihtimallerinin düşüş 

gösterdiği gözlenmektedir. 
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Tablo 6: Kayıtlı Ücretli Statüsünden Diğer Statülere Geçişlerin Belirleyicileri 

   * Yüzde 10 istatistiksel anlamlılık düzeyi, ** Yüzde 5 İstatistiksel anlamlılık düzeyi, *** Yüzde 1 istatistiksel anlamlılık düzeyi 

   Değişkenlerin başlangıç konumu itibariyle aldıkları ortalama değerler ek tablo E9’da sunulmaktadır. 

Kayıtlı Ücretli Statüsünden Kayıt Dışı Ücretli Statüsüne Geçişler (Tablo 6, FS-IS): Kayıtlı 

ücretli statüsünden kayıt dışı ücretli statüsüne geçiş olasılığı, örneklemdeki ortalama birey için 

yüzde 1,7 olarak tahmin edilmektedir. Sonuçlara göre orta ve yüksek yaş gruplarının gençlere 

kıyasla daha düşük ihtimalle kayıtlı ücretli statüsünden kayıt dışı ücretli statüsüne geçtiği 

gözlemlenmektedir. Kayıtlı ücretli statüsünde konumlanan genel lise, meslek lisesi ve üniversite 

mezunlarının ilkokul mezunlarına kıyasla daha seyrek olarak kayıt dışı ücretli statüsüne 

yöneldiği görülmüştür. Hizmetler sektöründe çalışan kayıtlı ücretliler tarımdakilere göre daha 

düşük bir ihtimalle kayıt dışı ücretli statüsüne yönelmektedir.  Sanayi ve inşaat sektörü için 

Ortalamada 

Marjinal Etkiler       
Gözlem 

Sayısı   8193 

  

     

LR 

Chi2(75)   796,1 

Formel 

Ücretli 

   

  

Prob> 

Chi   0 

                  

      FS to FS FS to IS FS to FSE FS to ISE FS to U 

FS to 

OLF 

Ortalama Geçiş 

Olasılığı 0,9298 0,0164 0,0024 0,0048 0,0253 0,0214 

Yas (25-44) 0,0285*** -0,0168*** 0,0027** 0,0049*** 0,0059 

-

0,0251*** 

Yas (45-64) -0,0588*** -0,0054 0,0023 0,0286* 0,0117 0,0215*** 

Kadın -0,0243*** -0,0028 -0,0026*** -0,0014 -0,0041 0,0351*** 

Evli 0,0148* 0,0032 0 0,0015 -0,0205*** 0,001 

Eğitim Yok 0,002 0,0036 0,0017 0 -0,0019 -0,0055 

Orta Öğretim -0,0061 -0,0024 -0,0009 0,0026 -0,0013 0,0082 

Genel Lise 0,0166** -0,0083*** -0,0016* -0,0007 -0,0101*** 0,0042 

Meslek Lisesi 0,0202*** -0,0080*** -0,0002 -0,0023* -0,0083** -0,0014 

Üniversite 0,0594*** -0,0208*** -0,001 

-

0,0090*** -0,0218*** -0,0067* 

Sanayi -0,009 -0,0076 -0,0045*** 0,0004 -0,0092 0,0299 

İnşaat -0,0221 -0,0049 -0,0018** 0,0042 -0,0042 0,0288 

Hizmetler 0,0385 -0,0162* -0,0047 -0,0018 -0,0279* 0,0121 

Firma Büyüklüğü 

(10-49) 0,0112* -0,0057** -0,0018** -0,0011 -0,0012 -0,0013 

Firma Büyüklüğü 

(50+) 0,0302*** -0,0132*** -0,0034*** -0,0024* -0,0051 -0,0060* 

Çocuk Sahibi 

Olanlar 0,0068 0,001 -0,0011 -0,0021 -0,0006 -0,004 

Sosyal Yardım 

Alanlar -0,0239** 0,0033 -0,0012 0,0075** 0,0099 0,0043 

Hane Reisi 0,0396*** -0,0023 -0,0025* -0,0039** -0,0157*** 

-

0,0149*** 

Yıl2008 -0,0499*** 0,0214*** -0,0004 0,0051** 0,0213*** 0,0025 
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anlamlı bir katsayı bulunamamıştır. Son olarak, büyük firmalarda kayıtlı ücretli olarak 

çalışanların (10-49 ve 50+ çalışanı olan firmalar) 10 ve altı çalışanı olan firmalardakilere kıyasla 

daha düşük bir olasılıkla kayıt dışı ücretli statüsüne geçtiği görülmektedir.  

Kayıtlı Ücretli Statüsünden Kayıtlı Kendi Hesabına Statüsüne Geçişler (Tablo 6, FS-FSE): Orta 

yaş grubundaki bireylerin (25-44) genç yaş grubuna (15-24) kıyasla kayıtlı ücretliden kayıtlı 

kendi hesabına çalışan statüsüne geçme ihtimalinin daha yüksek olduğu tahmin edilmektedir. 

Kadınların erkeklerden daha düşük bir ihtimalle kayıtlı kendi hesabına statüsüne geçme 

eğiliminde olduğu gözlemlenmektedir. Genel lise mezunları ilkokul mezunlarına kıyasla daha 

düşük olasılıkla kayıtlı kendi hesabına statüsüne geçiş göstermekteyken diğer eğitim grupları için 

tahmin edilen katsayılar anlamlı bulunmamıştır. Sanayi ve inşaat sektörlerinde kayıtlı ücretli 

olarak çalışanların tarım sektöründe çalışanlara kıyasla kayıtlı kendi hesabına çalışan statüsüne 

geçme ihtimalleri daha düşüktür. Ayrıca, büyük firmalarda çalışanlar (10+) küçük firmalarda 

çalışanlara kıyasla daha düşük olasılıkla kayıtlı kendi hesabına çalışan statüsüne geçmektedir. 

Hane reislerinin kayıtlı ücretli statüsünden kayıtlı kendi hesabına geçiş ihtimallerinin azaldığı 

gözlenmektedir.  

Kayıtlı Ücretli Statüsünden Kayıt Dışı Kendi Hesabına Statüsüne Geçişler (Tablo 6, FS-ISE): 

Kayıtlı ücretli statüsünde istihdam edilmekte olan ortalama birey için kayıt dışı kendi hesabına 

statüsüne geçiş ihtimali yaklaşık yüzde 0,5 olarak tahmin edilmiştir. Kayıtlı ücretlide 

konumlanan bir bireyin kayıt dışı kendi hesabına çalışan statüsüne geçme ihtimalinin yaş arttıkça 

yükseldiği gözlemlenmektedir. Meslek lisesi veya üniversite mezunu olan kayıtlı ücretli 

çalışanların kayıt dışı kendi hesabına çalışan statüsüne geçiş olasılığı anlamlı bir şekilde 

düşmektedir. Büyük işletmelerde çalışanların (50+) kayıt dışı kendi hesabına çalışan statüsüne 

geçiş ihtimali düşerken sosyal yardımlardan faydalananlarda bu ihtimalin arttığı tahmin 

edilmiştir. Kayıtlı ücretli statüsünde çalışan hane reislerinin kayıt dışı kendi hesabına statüsüne 

geçiş ihtimallerinin düştüğü gözlenmektedir. Kayıtlı ücretli statüsünde hane reislerinin daha 

istikrarlı gelire sahip olmalarının elde edilen bulguda etkili olabileceği düşünülmektedir. Kriz 

döneminde kayıt dışı kendi hesabına statüsüne kayıtlı ücretli statüsünden geçiş olasılıkları 

artmaktadır. 

Kayıtlı Ücretli Statüsünden İşsiz Statüsüne Geçişler (Tablo 6, FS-U): Kayıtlı ücretli statüsünde 

çalışmakta olan ortalama bireyin işsiz kalma olasılığı yüzde 2,6 olarak tahmin edilmiştir. Kayıtlı 

ücretli olup evli olanlarda işsiz kalma olasılığının düştüğü görülmektedir. Genel lise, meslek 

lisesi ve üniversite mezunlarında yine işsiz kalma olasılığının düştüğü gözlemlenmiştir. 

Hizmetler sektöründe çalışanların işsiz kalma olasılığı tarım sektörlerine göre düşüktür. 2008-

2009 ekonomik kriz döneminde kayıtlı ücretli çalışanların işsizlik statüsüne geçiş ihtimallerinin 

arttığı gözlenmektedir. Kayıtlı ücretli statüsünde çalışan hane reislerinin işsizliğe geçiş olasılığı 

anlamlı şekilde azalmaktadır. Hane reislerinin işsizliğe geçişle meydana gelebilecek gelir kaybını 

göze almamaları ve kayıtlı ücretli işlerde tutunmalarının bu sonuçta etkili olabileceği 

düşünülmektedir. Ayrıca kültürel faktörlerin etkisiyle hane reislerine yönelik işveren tarafından 

uygulanan pozitif ayrımcılığın bu sonuçta olası etkisi olabileceği düşünülmektedir. 

Kayıtlı Ücretli Statüsünden İşgücü Piyasası Dışına Çıkanlar (Tablo 6, FS-OLF): Kayıtlı ücretli 

statüsünde konumlanan bireylerden orta yaşlı olanların işgücü piyasası dışına çıkma olasılığı 

gençlere kıyasla daha düşükken, yaşlılarda bu olasılığın yükseldiği tahmin edilmektedir. 
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Yaşlılardaki artışın Türkiye’de emeklilik sisteminden kaynaklandığı düşünülmektedir. Ortalama 

emekli olma yaşının 45-64 yaş grubu içerisinde olmasının bu sonuçta etkili olduğu 

düşünülmektedir. Kayıtlı ücretli olarak çalışan kadınların işgücü piyasası dışına çıkma 

olasılıkları erkeklere göre daha yüksektir. Nitekim, kayıtlı ücretli regresyonuna ilişkin 

betimleyici istatistiklerinde bu sonucu teyit ettiği görülmektedir; kayıtlı ücretlide konumlanan 

kadınların yüzde 7,8’i işgücü piyasası dışına çıkmaktayken, bu oranın erkeklerde 2,1 olduğu 

görülmektedir (Ek Tablo E3). Ortaokul mezunları arasında kayıtlı ücretli statüden işgücü 

piyasası dışına çıkma ihtimali yüksekken üniversite mezunları arasında bu ihtimal daha düşüktür. 

Ayrıca, firma büyüklüğü bağlamında büyük firmalarda (50+) çalışanların küçük ölçekli 

firmalarda (1-10) çalışanlara göre işgücü piyasası dışına çıkma ihtimalleri daha düşüktür. Son 

olarak, çocuk sahibi olanların olmayanlara göre işgücü piyasası dışına çıkma ihtimali daha 

düşüktür. Hane reislerinin kayıtlı ücretli statüsünden olmayanlara göre daha düşük bir ihtimalle 

işgücü piyasası dışına çıktığı gözlenmiştir. Hane gelirindeki istikrarı koruma adına hane reisinin 

işgücü piyasasında kalma eğiliminin diğer bireylere nispetle yüksek olmasının bu sonuçta etkili 

olabileceği düşünülmektedir.  

5.2.2. Kayıt Dışı Ücretli Statüsünden Geçişler 

Kayıtlı dışı ücretli statüsünden diğer statülere geçişlerin incelendiği çok terimli logit modeli 

sonuçları Tablo 7’da sunulmaktadır. 

Kayıt Dışı Ücretli Statüsünde Kalanlar (Tablo 7, IS-IS): İstihdam içindeki statüler arasında en 

hareketli grup kayıt dışı ücretli statüsünde çalışanlardır. Başlangıçta kayıt dışı ücretli statüsünde 

konumlanan ortalama bireyin aynı statüde kalma olasılığı yaklaşık yüzde 68 olarak tahmin 

edilmiştir. Kayıt dışı ücretli statüsünde kalma olasılığının orta yaşlılarda (25-44) ve yaşlılarda 

(45-64) gençlere göre artış gösterdiği tahmin edilmektedir. Yaşlılar arasındaki artış dikkat 

çekicidir. Bu yaş grubundakiler için beceri kaybı gibi nedenlerle kayıtlılığa geçişin zorlaşması ve 

emekli olanların hala kayıt dışı olarak çalışmasının bu sonuçta etkili etmenler olabileceği 

düşünülmektedir. Kadınların erkeklere göre kayıt dışı ücretli statüsünde kalma olasılığının daha 

düşük olduğu görülmektedir. Firma büyüklüğü arttıkça kişilerin daha düşük bir ihtimalle kayıt 

dışı ücretli statüsünde kaldığı gözlemlenmektedir. Ekonomik kriz döneminde kayıt dışı ücretli 

statüde kalma ihtimalinin düştüğü gözlenmektedir. 
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Tablo 7: Kayıt dışı Ücretli Statüsünden Diğer Statülere Geçişlerin Belirleyicileri 

Ortalamalar

da Marjinal 

Etkiler       

Gözlem 

Sayısı   3312 

  

    

  

LR 

Chi2(80)   726.94 

Enformel 

Ücretli 

   

  Prob> Chi   0 

                  

  

  

  IS - IS IS - FS IS- FSE IS - ISE IS - U IS- OLF 

Est, P 0,6816 0,0840 0,0000 0,0415 0,0840 0,1089 

Yas (25-44) 0,0896*** -0,0156 0,0000 0,0038 -0,0003 -0,0774*** 

Yas (45-64) 0,1347*** -0,1161*** -0,0001 0,0048 -0,0315* 0,0082 

Kadın -0,1669*** -0,0244** -0,0001 -0,0094 -0,0360*** 0,2369*** 

Evli 0,0307 0,0010 0,0000 0,0150 -0,0595*** 0,0127 

Eğitim Yok 0,0628 -0,0556*** -0,0006 0,0029 0,0100 -0,0197 

Orta Öğretim 0,0059 0,0109 0,0000 -0,0006 0,0134 -0,0295* 

Genel Lise -0,0506 0,0143 0,0001 0,0203 0,0234 -0,0075 

Meslek Lisesi -0,0628 0,0694*** 0,0002 -0,0152 0,0043 0,0041 

Üniversite -0,0746 0,0781* 0,0001 -0,0300** 0,0120 0,0144 

Sanayi -0,0253 0,1116*** -0,0010 -0,0445*** -0,0042 -0,0367 

İnşaat 0,0004 0,0663** -0,0000 -0,0318*** 0,0029 -0,0378** 

Hizmetler 0,0228 0,0675*** 0,0000 -0,0208** -0,0214 -0,0481*** 

Firma Büyüklüğü 

(10-49) 
-0,0659*** 0,0438*** -0,0000 0,0053 -0,0058 0,0226 

Firma Büyüklüğü 

(50+) 
-0,1188*** 0,1030*** 0,0000 -0,0096 0,0192 0,0062 

Çocuk Sahibi 

Olanlar 0,0362 -0,0299** -0,0001 0,0045 0,0013 -0,0121 

Sosyal Yardım 

Alanlar 0,0128 -0,0473*** -0,0000 -0,0024 0,0322*** 0,0046 

Hane Reisi -0,0356 0,0329*** -0,0000 -0,0205** 0,0172 0,0055 

Yıl2008 -0,0413* -0,0186* -0,0000 0,0538*** 0,0021 0,0039 

* Yüzde 10 istatistiksel anlamlılık düzeyi, ** Yüzde 5 İstatistiksel anlamlılık düzeyi, *** Yüzde 1 istatistiksel anlamlılık düzeyi 

   Değişkenlerin başlangıç konumu itibariyle aldıkları ortalama değerler ek tablo E9’da sunulmaktadır. 

Kayıt Dışı Ücretli Statüsünden Kayıtlı Ücretli Statüsüne Geçişler (Tablo 7, IS-FS): Kayıt dışı 

ücretli statüsünde konumlanan ortalama bireyin kayıtlı ücretliye geçme olasılığı yüzde 8,4 olarak 

tahmin edilmektedir. 45-64 yaş grubundaki kişilerin gençlere kıyasla kayıtlı ücretli statüye 

geçme ihtimali daha düşüktür. Nitekim betimleyici istatistiklerde görüldüğü üzere 45-64 yaş 

grubundakilerin yüzde 3,6’sı kayıtlı ücretliye geçebilmekteyken bu oran gençlerde 15,9 ve orta 

yaşlılarda yüzde 12,7 ‘dir (Ek Tablo E4). Kayıt dışı ücretli statüsünde konumlanan kadınların 

erkeklere kıyasla kayıtlı ücretli statüye geçme ihtimalinin düşük olduğu bulunmuştur. Eğitimi 

olmayanların kayıtlı ücretli statüye geçiş ihtimalleri ilkokul mezunlarına nazaran düşükken 

meslek lisesi ve üniversite mezunlarının kayıt dışı ücretli statüsünden kayıtlı ücretli statüye 
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geçme ihtimalleri yüksektir. Bu noktada meslek lisesi mezunlarının performansı dikkat 

çekicidir
17

. Regresyon katsayısı meslek lisesi mezunları için üniversite mezunlarına oldukça 

yakındır. Nitekim kayıt dışı ücretli statüsünde konumlanan meslek lisesi mezunlarının yüzde 

20,6’sı kayıtlı ücretli statüsüne geçiş gösterirken bu oran üniversite mezunları arasında yüzde 

19,5’dir (Ek Tablo E4). Sanayi, inşaat ve hizmetler sektörlerinde çalışanların tarım sektörüne 

kıyasla kayıt dışı ücretli sektörden kayıtlı ücretli statüsüne geçiş ihtimallerinin daha yüksek 

olduğu tahmin edilmiştir. Bu sektörler arasında sanayi sektörünün daha iyi bir performans 

sergilediği gözlemlenmiştir. Firma büyüklüğü bakımından sonuçlar incelendiğinde orta 

büyüklükteki firmalar (10-50) ve büyük ölçekli (50+) firmalarda çalışanların kayıt dışı ücretli 

statüsünden kayıtlı ücretli statüsü geçiş ihtimallerinin küçük firmalarda çalışanlardan yüksek 

olduğu sonucuna varılmıştır. Firmaların büyüdükçe kayıtlılığın artmasının bu sonuçta etkili 

olabileceği düşünülmektedir. Kayıt dışı ücretli statüde çalışanlardan çocuk sahibi olanların 

kayıtlı ücretli statüye geçiş ihtimali istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde düşmektedir. Çocuk 

sahipliği ile finansal zorlukların artmasından dolayı özellikle aile reislerinin kayıt dışı işlerde 

çalışmayı kabul etmesinin burada etkili olabileceği düşünülmektedir (Acar ve Tansel, 2014). 

Ayrıca, sosyal yardım alanların sosyal yardım almayanlara kıyasla kayıt dışı ücretliden kayıtlı 

ücretli statüye geçişlerinin seyrek olduğu görülmektedir. Kayıt dışı ücretli olarak çalışan hane 

reislerinin kayıtlı ücretli statüsüne geçiş ihtimallerinin hane reisi olmayanlara göre artmaktadır. 

Kayıtlı ücretli işlerler daha yüksek ücret ve sosyal güvenlik imkanları sunmaktadır. Bu faktörün 

hane reislerini kayıtlı ücretli işlere yerleşmek için etkili olabileceği düşünülmektedir.  

Kayıt Dışı Ücretli Statüsünden Kayıtlı Kendi Hesabına Statüsüne Geçişler (Tablo 7, IS-FSE): 

Kullanılan veriler kayıt dışı ücretli statüsünden kayıtlı kendi hesabına statüsüne geçişlere ilişkin 

olarak anlamlı sonuçların çıkarılması için yeterli olmamıştır. Kayıt dışı ücretli statüsü için 

tahmin edilen modelde kullanılan veri kümesi sadece 35 tane kayıtlı-kendi hesabına çalışan 

statüsüne geçen bireye ilişkin veri içermektedir. 

Kayıt Dışı Ücretli Statüsünden Kayıt Dışı Kendi Hesabına Statüsüne Geçişler (Tablo 7, IS-ISE): 

Kayıt dışı ücretli statüsünden kayıt dışı kendi hesabına statüsüne geçişlerde açıklayıcı 

değişkenlerin çoğu için anlamlı bir sonuç bulunamamıştır. Ancak, üniversite mezunlarının geçiş 

ihtimallerinin ilkokul mezunlarına göre daha düşük olduğu gözlemlenmektedir. Kayıt dışı ücretli 

statüsündeki ortalama bir birey için tahmin edilen kayıt dışı kendi hesabına statüsüne geçiş 

olasılığı yüzde 4,4’ken, üniversite mezunu bireylerde bu olasılık yaklaşık olarak yüzde 1’e 

düşmektedir. Ayrıca, sanayi, inşaat ve hizmetler sektöründe çalışanlara ilişkin katsayılar anlamlı 

ve negatiftir. Kayıt dışı ücretli statüsünden hane reislerinin kayıt dışı kendi hesabına statüsüne 

geçiş ihtimalleri anlamlı bir şekilde düşmektedir. Kayıt dışı kendi hesabına statüsündeki işlerin 

ortalamada daha istikrarsız gelir olanakları sunmasının hane reisleri tercihleri açısından etkili 

olabileceği ve böyle bir sonuca yol açabileceği düşünülmektedir. Ekonomik kriz dönemini temsil 

eden kukla değişkenin pozitif ve anlamlı olduğu gözlenmektedir. Kriz döneminde kayıt dışı 

ücretli çalışanların kayıt dışı kendi hesabına statüsüne geçiş ihtimallerinin artış gösterdiği 

gözlenmektedir.  

                                                           
17 Tansel (2002) genel lise ve meslek lisesi üzerine yaptığı analizde erkekler arasında meslek lisesi mezunlarının işsizlik oranı ve 

ücret gibi işgücü piyasası çıktılar açısından daha iyi performans gösterdiğine dair sonuçlar bulmuştur. Meslek lisesi mezunlarının 

kayıtlılık açısından da daha iyi bir performans göstermesi Tansel’in (2002) bulgularını destekler niteliktedir. 
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Kayıt Dışı Ücretli Statüsünden İşsiz Statüsüne Geçişler (Tablo 7, IS-U): Kayıt dışı ücretli çalışan 

statüsünde konumlanan ortalama bireyin işsiz statüsüne geçme ihtimali yüzde 8,4 olarak tahmin 

edilmiştir. İşsiz statüsüne geçme ihtimali kadınlarda erkeklere göre ve evli olanlarda bekârlara 

göre düşüş göstermektedir. Sosyal yardım alanların almayanlara göre kayıt dışı ücretli 

statüsünden işsiz statüsüne geçme ihtimali artmaktadır. Burada dikkat çekici bir husus ise kayıt 

dışı ücretli çalışanların kriz döneminde kayıt dışı kendi hesabına statüsüne geçme ihtimalleri 

artarken işsiz statülerine geçiş için anlamlı bir sonuç bulunamamıştır. Kayıt dışı çalışanların 

işsizliğe katlanmalarını sağlayacak işsizlik sigortası gibi mekanizmalardan yoksun olmalarının 

böyle bir sonuçta olabileceği düşünülmektedir.  

Kayıt Dışı Ücretli Statüsünden İşgücü Piyasası Dışına Çıkanlar (Tablo 7, IS-OLF): Kayıt dışı 

ücretli statüsünde çalışan birinin işgücü piyasası dışına çıkma ihtimalinin örneklemde yer alan 

ortalama birey için yüzde 10,8 olduğu tahmin edilmektedir. Model sonuçları incelendiğinde 25-

44 yaş grubunda çalışanların işgücü piyasası dışına çıkma ihtimalinin 15-24 yaş grubuna göre 

azaldığı gözlemlenmektedir. Kadınların erkeklere kıyasla kayıt dışı ücretli statüsünden işgücü 

piyasası dışına çıkma ihtimali daha yüksektir. Esasen kayıt dışı ücretli olarak çalışan kadınların 

yüzde 29’unun bir sonraki yıl işgücü piyasası dışına çıktığı ve bu oranın erkeklerde yüzde 7,5’e 

düştüğü betimleyici istatistiklerde görülmektedir (Ek Tablo E4). Tahmin sonuçlarına göre kayıt 

dışı ücretli olarak çalışan ortaokul mezunlarının ilkokul mezunlarına göre işgücü piyasası dışına 

çıkma ihtimalleri düşmektedir. Ayrıca, sektörler için anlamlı negatif sonuçlar bulunmuş ve 

tarımda çalışanlara göre diğer sektör çalışanlarının (sanayi, inşaat, hizmetler) işgücü piyasası 

dışına çıkma ihtimallerinin düştüğü kanısına varılmıştır.  

5.2.3. Kayıtlı Kendi Hesabına Çalışan Statüsünden Geçişler 

Kullanılan veri kümesi kayıtlı kendi hesabına çalışan statüsü için istatistiksel olarak anlamlı  

ilişkilerin belirlenebilmesi için yeterli olmamıştır. Bu statüden geçişlere ilişkin betimleyici 

istatistikler ekte sunulmaktadır (Ek Tablo E5). 

5.2.4. Kayıt Dışı Kendi Hesabına Çalışan Statüsünden Geçişler 

Kayıt dışı kendi hesabına çalışan statüsünden diğer statülere geçişlerin incelendiği çok terimli 

logit modeli sonuçları Tablo 8’de sunulmaktadır. 

Kayıt dışı kendi hesabına çalışan statüsünün dikkat çeken özelliklerinden biri, diğer statülere 

kıyasla yoğun bir şekilde kadınlardan ve tarım işçilerinden oluşmasıdır. Nitekim bu statüde 

başlayanların yüzde 47’sini tarım sektöründe çalışan kadınlar oluşturmaktadır. Gözlemlenen 

diğer bir eğilim ise statünün eğitim profilinin düşük düzeyde olmasıdır. Kayıt dışı kendi hesabına 

çalışan statüsünde başlangıç yapan bireylerin yüzde 1,5’i üniversite mezunu, yüzde 2,6’sı meslek 

lisesi mezunu ve yüzde 4,8’i genel lise mezunu durumundadır. Üçüncü önemli nokta ise, bu 

statüde başlayanların hemen hemen tamamının küçük ölçekli üretimde yer almalarıdır. 10 veya 

daha az kişi ile üretim yapan firmalarda çalışanların oranı yüzde 99,6’dır. Dolayısı ile kayıt dışı 

kendi hesabına çalışanlar statüsünde başlayan örnekleminde, firma büyüklüğüne ilişkin kategorik 

değişkenler anlamlı sonuçların ortaya çıkarılması için gereken değişkenliğe sahip değildir. Bu 

nedenle model tahmin edilirken firma büyüklüğüne ilişkin kukla değişkenler dışarıda 

bırakılmıştır. Benzer bir sorunla eğitim değişkenlerinde de karşılaşılmış, çalışmamız açısından 

teşkil ettiği öneme istinaden üniversite ve meslek lisesi kukla değişkenleri içerde tutulurken,  
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genel lise ve altı eğitim seviyesine sahip olan bireyler, değişkenliği artırmak adına, 

toplulaştırılmış ve eğitim için baz kategori olarak belirlenmiştir.  

Tablo 8: Kayıt Dışı Kendi Hesabına Statüsünden Diğer Statülere Geçişlerin Belirleyicileri 

Ortalamalarda Marjinal 

Etkiler       

Gözlem 

Sayısı   6351 

  

    

  LR Chi2(55)   826,99 

Enformel Kendi Hesabına 

Çalışan 

 

  Prob> Chi   0 

                  

  

  

  ISE- ISE ISE- FS ISE- IS ISE- FSE ISE- U ISE - OLF 

Ortalama 

Geçiş Olasılığı 0,8861 0,0049 0,0180 0,0050 0,0067 0,0793 

Yas (25-44) 0,0485*** -0,0017 -0,0048 0,0020 0,0001 -0,0442*** 

Yas (45-64) 0,0635*** -0,0141*** -0,0167*** -0,0046* -0,0059** -0,0221** 

Kadın -0,0491*** -0,0083*** -0,0209*** -0,0169*** -0,0074*** 0,1026*** 

Evli 0,0378*** -0,0039 -0,0025 0,0000 -0,0097** -0,0219** 

Meslek Lisesi -0,0192 0,0181*** 0,0106 0,0042 0,0031 -0,0168 

Üniversite -0,0582 0,0076 -0,0024 0,0013 0,0198* 0,0318 

Sanayi -0,2115*** 0,0040 0,0268** 0,0017 0,0215** 0,1575*** 

İnşaat -0,2060*** 0,0064 0,0183 -0,0008 0,0301* 0,1518** 

Hizmetler -0,1248*** 0,0028* 0,0289*** 0,0021 0,0082** 0,0826*** 

Çocuk Sahibi 

Olanlar 0,0108 0,0000 -0,0022 -0,0019 0,0017 -0,0085 

Sosyal Yardım 

Alanlar -0,0107 -0,0032*** 0,0082** -0,0045*** 0,0019 0,0083 

Hane Reisi -0,0071 0,0035* -0,0074** 0,0026 0,0002 0,0081 

Yıl2008 0,0010 -0,0011 0,0017 -0,0020 -0,0003 0,0007 

* Yüzde 10 istatistiksel anlamlılık düzeyi, ** Yüzde 5 İstatistiksel anlamlılık düzeyi, *** Yüzde 1 istatistiksel anlamlılık düzeyi 

   Değişkenlerin başlangıç konumu itibariyle aldıkları ortalama değerler ek tablo E9’da sunulmaktadır. 

Kayıt Dışı-Kendi Hesabına Çalışan Olarak Kalanlar (Tablo 8, ISE-ISE): Kayıt dışı kendi 

hesabına statüsünde çalışan ortalama birey için mevcut konumunu koruma olasılığı yüzde 88,5 

olarak tahmin edilmektedir. Kayıt dışı kendi hesabına statüsünde başlangıç yapan bireylerden 

25-44 ve 45-64 yaş gruplarında yer alanların gençlere göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde 

daha yüksek olasılıkla mevcut statülerini koruduğu görülmektedir. Kadınlarda bu olasılık anlamlı 

şekilde düşmekteyken, evlilerde artmaktadır. Kayıt dışı kendi hesabına çalışan üniversite 

mezunlarının bir sonraki dönemde istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha düşük olasılıkla 

mevcut statülerinde devam ettiği görülmektedir. Ayrıca tarım dışı statülerde kayıt dışı kendi 

hesabına çalışanlarda da mevcut statünün sürdürülme olasılığının düştüğü görülmektedir. 

Kayıt Dışı-Kendi Hesabına Çalışan Statüsünden Kayıtlı Ücretli Statüsüne Geçişler (Tablo 8, 

ISE-FS): Geçiş matrislerinde, kayıt dışı kendi hesabına çalışan statüsünden kayıtlı ücretli 

statüsüne geçişlerin oldukça düşük oranlarda gerçekleştiği gözlemlenmişti. Bu durumu teyit 

edecek şekilde, kayıt dışı kendi hesabına çalışan örneklemindeki ortalama bir birey için tahmin 
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edilen kayıtlı ücretli statüsüne geçiş olasılığı beklenildiği gibi oldukça düşük seviyededir. 

Özellikle meslek lisesi eğitimine sahip bireylerin kayıtlı ücretli statüsüne geçişteki yüksek 

olasılığı dikkat çekicidir. Kadınlar ve yaşlıların kayıtlı ücretliye geçişlerde dezavantajlı konumda 

olduğu tahmin edilmiştir. Hane reislerinin ise kayıtlı ücretli işlere geçiş olasılıkları daha 

yüksektir. Son olarak, sosyal yardım alanların kayıtlı ücretli statüsüne geçme olasılığının daha 

düşük olduğu gözlemlenmektedir. 

Kayıt Dışı-Kendi Hesabına Çalışan Statüsünden Kayıt Dışı Ücretli Statüsüne Geçişler (Tablo 8, 

ISE-IS): Model kayıt dışı kendi hesabına çalışan statüsünde konumlanan ortalama birey için, 

kayıt dışı ücretli konumuna geçiş olasılığını yüzde yaklaşık 1,8 olarak tahmin etmiştir. Yaşlılar 

ve kadınların geçiş olasılıkları bu iki grubun genel durağanlığını yansıtacak şekilde referans 

gruplara kıyasla istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde düşmektedir. Kayıt dışı kendi hesabına 

çalışanlardan sanayi ve hizmetler sektörlerinde çalışanların tarımda çalışanlara referansla kayıt 

dışı ücretli statüsüne geçişinin daha olası olduğu görülmektedir. Hane reislerinin kayıtlı ücretli 

işlere geçiş olasılıkları düşmektedir. Sosyal yardım alan kayıt dışı kendi hesabına çalışanların, 

kayıt dışı ücretli statüsüne geçiş yapma olasılığı yükselmektedir. 

Kayıt Dışı-Kendi Hesabına Çalışan Statüsünden Kayıtlı Kendi Hesabına Çalışan Statüsüne 

Geçişler (Tablo 8, ISE-FSE): Kayıt dışı kendi hesabına çalışan statüsünden, kayıtlı kendi 

hesabına çalışan statüsüne geçiş olasılığı örneklemdeki ortalama birey için yüzde 0,5 olarak 

tahmin edilmiştir. Kadınlarda ve sosyal yardım alanlarda bu olasılığın anlamlı şekilde düştüğü 

gözlemlenmektedir. 

Kayıt Dışı-Kendi Hesabına Çalışan Statüsünden İşsiz Statüsüne Geçişler (Tablo 8, ISE-U): 

Geçiş matrisleri incelendiğinde kayıt dışı kendi hesabına çalışanların işsizlik riskine diğer 

statülere nazaran daha az açık olduğu görülmüştü. Bu durum regresyon sonuçlarına da yansımış 

ve kayıt dışı kendi hesabında çalışan örneklemindeki ortalama bir birey için işsizliğe geçiş 

olasılığı yaklaşık olarak yüzde 0,7 tahmin edilmiştir. Bu duruma bu statüde çalışanlar için 

işsizliğin nispeten daha fazla maliyet taşımasının neden olduğu düşünülmektedir.  Kadınlar ve 

yaşlılar için modele dahil edilen kukla değişken katsayılarının anlamlı ve negatif olması, bu iki 

gruptaki genel durağanlığın işsizliğe geçişlere de yansıdığına işaret etmektedir. Kayıt dışı kendi 

hesabına çalışan statüsünde konumlanan evlilerin işsizlik riskine daha az açık olduğu 

görülmektedir. Evli olma durumu kukla değişkeni katsayısı anlamlı ve negatiftir. Sosyolojik 

etkenlerden dolayı bekarların işsiz kalmayı daha kolay tercih edebileceği göz önünde 

bulundurulduğunda bu eğilimin ortaya çıkması öncül beklentilerle örtüşmektedir. Bu gruptaki 

sanayi, inşaat ve hizmetler işçilerinin, tarım işçilerine nazaran işsizlik riskine daha açık olduğu 

gözlemlenmektedir. Ayrıca bu grupta yer alan üniversite mezunlarının ortalama bireye nazaran 

anlamlı ölçüde yüksek olasılıkla işsiz kaldığı görülmektedir. Eğitim düzeyindeki artışla beraber 

bireylerin daha iyi işler bulmak amacıyla bu konumdan ayrılmasının bu duruma neden 

olabileceği düşünülmektedir. 

Kayıt Dışı-Kendi Hesabına Çalışan Statüsünden İşgücü Piyasası Dışına Çıkanlar (Tablo 8, ISE-

OLF): Kayıt dışı kendi hesabına çalışan statüsünde konumlanan ortalama bir birey için tahmin 

edilen işgücü piyasası dışına geçiş olasılığı yaklaşık olarak yüzde 8’dir. Orta yaş grubu ve 

yaşlılar için bu olasılık istatistiksel olarak anlamlı biçimde azalmaktadır. Kadınlar için modele 
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dahil edilen kukla değişken katsayısı, kadınlarda gözlemlenen genel işgücü piyasası dışına çıkma 

eğilimi ile tutarlı şekilde anlamlı ve pozitiftir. Evlilerde işgücü piyasası dışına çıkma olasılığının 

anlamlı bir şekilde düştüğü gözlemlenmektedir. Son olarak bu grupta konumlanan bireylerden 

tarım dışı sektörlerde çalışanların işgücü piyasası dışına çıkma olasılığının tarım sektöründe 

çalışanlara kıyasla yükselmekte olduğu gözlemlenmektedir. 

5.2.5. İşsiz Statüsünden Geçişler 

İşsiz statüsünden diğer statülere geçişlerin incelendiği çok terimli logit modeli sonuçları Tablo 

9’da sunulmaktadır. 

İşsiz Statüsünde Kalanlar (Tablo 9, U-U): İşsiz statüsündeki ortalama bireyin yaklaşık yüzde 

31,6 olasılıkla kendi statüsünde kaldığı tahmin edilmektedir. Gençlerin diğer yaş gruplarına 

kıyasla bir sonraki dönemde işsiz statüsünde kalma ihtimali daha düşüktür. Bu ihtimalin 

kadınlarda erkeklere göre; evlilerde ise evli olmayanlara göre daha düşük olduğu görülmektedir. 

Eğitim değişkeninin etkisi incelendiğinde ise, eğitim sahibi olmayanların ve üniversite mezunu 

olanların ilkokul mezunlarına kıyasla işsiz statüsünde daha yüksek bir ihtimalle kalmaya devam 

ettiği görülmektedir.  

İşsiz Statüsünden Kayıtlı Ücretli Statüsüne Geçişler (Tablo 9, U-FS): İşsiz statüsündeki 

bireylerin diğer statülere geçmelerinde etkili olan etmenlerin incelendiği modelde, ortalama 

özelliklere sahip bir işsiz bireyin yaklaşık yüzde 19 olasılıkla kayıtlı ücretli statüsüne geçme 

şansının olduğu tahmin edilmiştir. İstatistiki olarak anlamlı olan değişkenler incelendiğinde; 45-

64 yaş aralığında olan bireylerin gençlere göre kayıtlı ücretli statüsüne geçme olasılıklarının 

daha düşük olduğu görülmektedir. Benzer şekilde kadınlarda erkeklere göre kayıtlı ücretli 

statüsüne geçme olasılığı daha düşüktür. Eğitimin bu geçişteki etkisi değerlendirildiğinde ise 

eğitim sahibi olmayan bireylerin ilkokul mezunlara göre kayıtlı ücretli statüsüne geçiş 

olasılığının daha düşük; üniversite mezunlarının geçiş olasılığının ise beklentiler doğrultusunda 

daha yüksek olduğu açığa çıkmaktadır. Kayıtlı ücretli statüsüne geçişte anlamlı olan bir diğer 

değişken ise sosyal yardım alımıdır. Sosyal yardım alan işsizlerin almayanlara nazaran kayıtlı-

ücretli statüsüne geçiş olasılığının önemli ölçüde düşük olduğu tahmin edilmektedir. Kayıtlı 

işlere geçen kişilerin sosyal yardımları kaybetme riski ile karşı karşıya olmasının bu sonuçta 

etkili olabileceği düşünülmektedir.  

İşsiz Statüsünden Kayıt Dışı Ücretli Statüsüne Geçişler (Tablo 9, U-IS): İşsiz statüsünden kayıt 

dışı ücretli statüsüne geçiş olasılığı yaklaşık yüzde 17 olarak tahmin edilmektedir. Yaşlılar ve 

kadınlarda, bu gruplardaki genel durağanlıkla uyumlu biçimde, kayıt dışı ücretli statüsüne geçiş 

olasılığının düştüğü gözlemlenmektedir. İşsizlikten geçişlere ilişkin betimleyici istatistikler 

incelendiğinde işsiz kadınlarda kayıt dışı ücretli sektöre geçme oranının 9, erkeklerde ise 

yaklaşık 22 olduğu görülmektedir (Ek Tablo E7). Eğitim seviyesinin artmasıyla, betimleyici 

istatistiklerde de gözlemlenen eğilimi doğrulayacak şekilde (Ek Tablo E7), kayıt dışı ücretli 

statüsüne geçiş olasılığının düştüğü tahmin edilmektedir. İşsiz statüsünde konumlanan ortalama 

bir birey için kayıt dışı-ücretli statüsüne geçiş olasılığı eğitim seviyesi ile düşmektedir. Meslek 

lisesi mezunlarının geçiş olasılıkları genel lise mezunlarından oldukça düşük olduğu 

gözlenmektedir. Diğer taraftan, sosyal yardım alan bireylerin daha sık bir biçimde kayıt dışı-

ücretli statüsüne geçiş yaptığı tahmin edilmektedir. Sosyal yardım alan işsizlerin bu haklarını 
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kayıt dışı ücretli işlere geçiş ile koruyabilmesinin burada etkili olabileceği düşünülmektedir. İşsiz 

statüsündeki birey eğer hane reisi ise kayıt dışı ücretli statüsüne geçme olasılığının daha yüksek 

olduğu gözlemlenmektedir. Özellikle işsiz hane reisinin işsizlik sigortasına erişimi yoksa işsizliği 

idare etme yerine kayıt dışı da olsa haneyi geçindirmek adına kayıt dışı işleri tercih etmesinin 

böyle bir sonuca yol açabileceği düşünülmektedir.  İşsiz statüsünden geçişlerin incelendiği 

analizde kriz yılını içeren kukla değişkenin sonuçlarına göre işsiz statüsünden kayıt dışı ücretli 

statüsüne geçişlerin anlamlı ölçüde azaldığı gözlemlenmektedir. 

Tablo 9: İşsiz Statüsünden Diğer Statülere Geçişlerin Belirleyicileri 

Ortalamalarda 

Marjinal Etkiler       Gözlem Sayısı   1912 

  

    

  LR Chi2(75)   469,96 

İşsiz 

    

  Prob> Chi   0 

                  

  U - U U - FS U - IS U - FSE U - ISE U - OLF 

Ortalama Geçiş 

Olasılığı 0,3176 0,1913 0,1700 0,0000 0,0343 0,2868 

Yas (25-44) 0,1027*** 0,0083 -0,023 0 -0,0034 -0,0845*** 

Yas (45-64) 0,1021** -0,1675*** -0,0977*** 0 -0,0296*** 0,1928*** 

Kadın -0,0908*** -0,0775*** -0,1001*** 0 -0,0219*** 0,2904*** 

Evli -0,1009*** -0,0051 -0,0042 0 -0,0092 0,1195*** 

Eğitim Yok 0,0971** -0,1196*** 0,0021 0 -0,0023 0,0226 

Orta Öğretim 0,0499 -0,0216 -0,0501** 0 -0,0184** 0,0402 

Genel Lise 0,0523 -0,0231 -0,0589** 0 -0,0387*** 0,0684* 

Meslek Lisesi 0,0583 0,0284 -0,1356*** 0 -0,0091 0,0579 

Üniversite 0,1007** 0,0948** -0,1188*** 0 -0,0335*** -0,0432 

Çocuk Sahibi 

Olanlar -0,0009 -0,0079 0,0352* 0 0,0131 -0,0394 

Sosyal Yardım 

Alanlar 0,0352 -0,1207*** 0,0316 0 0,0150 0,0388 

Hane Reisi 0,0081 0,0170 0,0643** 0 0,0030 -0,0925*** 

Yıl2008 0,0078 -0,0134 -0,0487** 0 0,0174 0,0369 

* Yüzde 10 istatistiksel anlamlılık düzeyi, ** Yüzde 5 İstatistiksel anlamlılık düzeyi, *** Yüzde 1 istatistiksel anlamlılık düzeyi 

   Değişkenlerin başlangıç konumu itibariyle aldıkları ortalama değerler ek tablo E9’da sunulmaktadır. 

İşsiz Statüsünden Kayıtlı Kendi Hesabına Statüsüne Geçişler (Tablo 9, U-FSE): Kullanılan veri 

kümesi işsiz statüsünden kayıtlı kendi hesabına statüsüne geçişlerde istatistiksel olarak anlamlı 

ilişkilerin belirlenebilmesi için yeterli olmamıştır. Bu durumda kayıtlı kendi hesabına 

çalışanların örneklem içinde küçük bir paya sahip olmasının etkili olabileceği düşünülmektedir. 

İşsiz Statüsünden Kayıt Dışı-Kendi Hesabına Çalışan Statüsüne Geçişler (Tablo 9, U-ISE): İşsiz 

statüsünde konumlanan ortalama bireyin kayıt dışı-kendi hesabına çalışan statüsüne geçiş 

olasılığının yüzde 3 gibi oldukça düşük bir düzeyde olduğu tahmin edilmektedir. Diğer statülere 

geçişlerde olduğu gibi 45-64 yaş grubundaki bireylerin gençlere göre, yine benzer şekilde 

kadınların da erkeklere göre kayıt dışı-kendi hesabına çalışan statüsüne daha düşük olasılıkla 

geçiş yaptığı görülmektedir. Ortaokul ve üzerinde bir eğitime sahip olan işsiz bireylerin kayıt 
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dışı-kendi hesabına çalışan statüsüne geçiş olasılığı ilkokul mezunlarına kıyasla anlamlı olarak 

daha düşüktür. 

İşsiz Statüsünden İşgücü Piyasası Dışına Çıkanlar (Tablo 9, U-OLF): İşsiz statüsünde yer alan 

ortalama birey için bir sonraki yılda işgücü piyasası dışına çıkma ihtimali yüzde 28,7 olarak 

tahmin edilmiştir. Orta yaşlı işsiz bireylerin gençlere göre işgücü piyasası dışına çıkma olasılığı 

daha düşükken; 45-64 yaş grubunda bu olasılığın daha yüksek olduğu gözlemlenmektedir.  İşsiz 

kadınların erkeklere göre yüzde 31 daha fazla olasılıkla işgücü piyasası dışına çıktığı tahmin 

edilmektedir. Evli olan işsizler daha yüksek bir olasılıkla işgücü piyasası dışına çıkmaktadırlar. 

Evli ailelerde çocuk olduktan sonra özellikle kadınların işgücü piyasası dışına çıkmasının burada 

belirleyici olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca eşleri çalışan kişilerin iş aramayı bırakma 

ihtimallerinin bekarlara göre daha yüksek olabileceği ve bu sonuçta etkili olabileceği 

düşünülmektedir. İşsiz statüsündeki birey eğer hane reisi ise işgücü piyasası dışına çıkma 

olasılığının düştüğü gözlemlenmektedir. 

5.2.6. İşgücü Piyasası Dışı Statüsünden İşgücü Piyasasına Geçişler 

İşsiz statüsünden diğer statülere geçişlerin incelendiği çok terimli logit modeli sonuçları Tablo 

10’da sunulmaktadır. 

İşgücü Piyasası Dışı Statüsünde Kalanlar (Tablo 10, OLF-OLF): İşgücü piyasası dışında 

bulunan ortalama bir bireyin çok yüksek bir ihtimalle (yüzde 93) işgücü piyasası dışında 

kalmaya devam ettiği görülmektedir. Bireylerin işgücü piyasası dışında kalmaya devam 

etmelerinde etkili olan değişkenleri incelediğimizde, kadınların erkeklere göre, evlilerin ise evli 

olmayanlara göre statülerini koruma ihtimallerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Eğitim 

değişkeninin etkisi incelendiğinde ise, eğitim sahibi olmayanlar ile ortaokul mezunlarının ilkokul 

mezunlarına göre işgücü piyasası dışında kalmaya devam etme ihtimalleri daha yüksek iken, bu 

ihtimal meslek lisesi mezunlarında ve üniversite mezunlarında daha düşüktür. Benzer şekilde, 

çocuk sahibi olan bireylerin çocuk sahibi olmayanlara göre ve sosyal yardım alan bireylerin de 

sosyal yardım almayanlara göre işgücü piyasası dışında kalmaya devam etme ihtimali daha 

düşüktür. İşgücü piyasası dışındaki birey hane reisi ise aynı statüde kalma olasılığının düştüğü 

gözlemlenmektedir. İşgücü piyasası dışı statüsünden diğer statülere geçişlerin incelendiği 

analizde kriz yılını içeren kukla değişkenin sonuçları göre, işgücü statüsü dışındaki bir bireyin 

yine bu statüde kalma olasılığının krizin etkisiyle azaldığı gözlemlenmektedir. 
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Tablo 10: İşgücü Piyasası Dışı Statüsünden Diğer Statülere Geçişlerin Belirleyicileri 

Ortalamalarda Marjinal Etkiler 

   

  

Gözlem Sayısı 

  18602 

  

    

  

LR Chi2(75) 

  1620,11 

İşgücü Piyasası Dışı 

  

Prob> Chi 

  0 

                  

      
OLF -

OLF OLF- FS OLF- IS OLF- FSE OLF - ISE OLF - U 

Ortalama Geçiş 

Olasılığı 0,92890722 0,00638374 0,02106771 0 0,0241983 0,01914273 

Yas (25-44) -0,0022 -0,0023** 0,0057 0,0018492 -0,0059* 0,0029 

Yas (45-64) 0,0597 -0,0161*** -0,0118*** 0,0009399 -0,0144*** -0,0183*** 

Kadın 0,0741*** -0,0065*** -0,0270*** -0,0000951 -0,0147*** -0,0258*** 

Evli 0,0252*** -0,0053*** -0,0118*** -0,0000858 0,0075*** -0,0156*** 

Eğitim Yok 0,0234*** -0,0067*** -0,0077*** -0,0001461 0,0049 -0,0137*** 

Orta Öğretim 0,0252* -0,0021* -0,0071*** 0,0003305 -0,0084*** -0,0079*** 

Genel Lise -0,0005 0,0045** -0,0076*** 0,000536 -0,0103*** 0,0133*** 

Meslek Lisesi -0,0243*** 0,0093*** 0,0013 -0,0006026 -0,0068 0,0210*** 

Üniversite -0,0778*** 0,0448*** -0,0029 0,0005379 -0,0044 0,0397*** 

Çocuk Sahibi 

Olanlar -0,0182*** -0,0004 0,0077*** -0,0000576 0,0044 0,0065*** 

Sosyal Yardım 

Alanlar -0,0296** -0,0021** 0,0132*** -0,0002812 0,0119*** 0,0068*** 

Hane Reisi -0,0527*** 0,0053*** 0,0231*** 0,0005109 0,0093** 0,0145*** 

Yıl2008 -0,0191*** -0,0019** 0,0025 0,0000155 0,0119*** 0,0066*** 

* Yüzde 10 istatistiksel anlamlılık düzeyi, ** Yüzde 5 İstatistiksel anlamlılık düzeyi, *** Yüzde 1 istatistiksel anlamlılık düzeyi 

   Değişkenlerin başlangıç konumu itibariyle aldıkları ortalama değerler ek tablo E9’da sunulmaktadır, 

İşgücü Piyasası Dışı Statüsünden Kayıtlı Ücretli Statüsüne Geçişler (Tablo 10, OLF-FS): İşgücü 

piyasası dışında bulunan ortalama bireyin kayıtlı ücretli statüsüne geçme şansının oldukça düşük 

olduğu tahmin edilmektedir. İşgücü piyasası dışında bulunan gençlerin diğer yaş gruplarına göre 

kayıtlı ücretli statüsüne geçme olasılığı daha yüksektir. Benzer şekilde işgücü piyasası dışındaki 

kadınların ve evlilerin de kayıtlı ücretli statüsüne geçişlerde dezavantajlı konumda oldukları 

görülmektedir. Eğitim sahibi olmayanların ve ortaokul mezunu bireylerin ilkokul mezunlarına 

kıyasla kayıtlı ücretli statüsüne geçiş olasılığı daha düşükken; lise ve üniversite mezunlarının bu 

statüye geçiş olasılığının daha yüksek olduğu görülmektedir. Son olarak, işgücü piyasası dışında 

bulunan bireylerden sosyal yardım alanların kayıtlı ücretli statüsüne geçme ihtimalinin daha 

düşük olduğu görülmektedir. İşgücü piyasası dışındaki birey hane reisi ise kayıtlı ücretli 

statüsüne geçme olasılığının yüksek olduğu gözlemlenmektedir.  Kriz döneminde işgücü piyasası 

dışındaki bireylerin kayıtlı ücretli statüsüne geçme olasılığının düştüğü gözlemlenmektedir. 

İşgücü Piyasası Dışı Statüsünden Kayıt Dışı Ücretli Statüsüne Geçişler (Tablo 10, OLF-IS): 

İşgücü piyasası dışı statüsünden kayıt dışı ücretli statüsüne geçişler incelendiğinde, 24-44 yaş 

grubundaki bireylerin gençlere kıyasla kayıt dışı ücretli statüsüne geçme olasılığının daha yüksek 

olduğu görülmektedir. Kadınların istihdama katılımının kayıt dışı ücretli statüsü kanalıyla 
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erkeklere nazaran daha düşük olduğu tahmin edilmiştir. Nitekim, betimleyici istatistikler işgücü 

piyasası dışındaki erkeklerde kayıt dışı ücretli statüsüne geçme oranının kadınların yaklaşık üç 

katı olduğuna işaret etmektedir (Ek Tablo E8). İşgücü piyasası dışında konumlanan evli bireyler 

kayıt dışı ücretli statüsüne daha seyrek geçiş yapmaktadır. Genel lise ve altı eğitime sahip olan 

bireylerin ilkokul mezunlarına kıyasla kayıt dışı ücretli statüsünde daha düşük olasılıkla istihdam 

şansı bulduğu görülmektedir.  Çocuk sahibi olanlarda işgücü piyasası dışından kayıt dışı ücretli 

statüye geçişlerin çocuk sahibi olmayanlara kıyasla daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca 

sosyal yardım alan bireylerde kayıt dışı ücretli statüsüne geçiş olasılığının yükseldiği dikkat 

çekicidir. İşgücü piyasası dışındaki birey hane reisi ise kayıtlı dışı ücretli statüsüne geçme 

olasılığının yüksek olduğu gözlemlenmektedir. 

İşgücü Piyasası Dışı Statüsünden Kayıtlı Kendi Hesabına Statüsüne Geçişler (Tablo 10, OLF-

FSE): İşgücü piyasası dışı statüsünden kayıtlı kendi hesabına statüsüne geçişlerin incelendiği 

regresyon sonuçlarına göre modelde yer alan açıklayıcı değişkenler ile anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır. Daha önceki geçişlerde de olduğu gibi kayıtlı kendi hesabına çalışanların 

örneklem içinde küçük bir paya sahip olmasının bu sonuçta etkili olabileceği düşünülmektedir. 

İşgücü Piyasası Dışı Statüsünden Kayıt Dışı-Kendi Hesabına Çalışan Statüsüne Geçişler (Tablo 

10, OLF-ISE): İşgücü piyasası dışında konumlananlar içerisinde 45-64 yaş grubunda yer alan 

bireylerin gençlere kıyasla kayıt dışı kendi hesabına çalışan statüsüne daha düşük olasılıkla geçiş 

yaptığı gözlemlenmektedir. Kadınların kayıt dışı- kendi hesabına çalışan statüsüne geçiş olasılığı 

erkeklere göre daha düşükken; evli olan bireylerin bekarlara göre geçiş olasılığı daha yüksektir. 

Ortaokul ve lise mezunlarında geçiş olasılığın ilkokul mezunlarına göre daha düşük olduğu 

gözlenmektedir. Sosyal yardım alanlar daha yüksek bir olasılıkla kayıt dışı-kendi hesabına 

çalışan statüsüne geçmektedir. İşgücü piyasası dışındaki birey hane reisi ise kayıt dışı kendi 

hesabına çalışan statüsüne geçme olasılığının yüksek olduğu gözlemlenmektedir.  Kriz 

döneminde işgücü statüsü dışındaki bireylerin kayıt dışı kendi hesabına statüsüne geçme olasılığı 

artmaktadır. 

İşgücü Piyasası Dışı Statüsünden İşsiz Statüsüne Geçişle (Tablo 10, OLF-U): 45-64 yaş arasında 

işgücü piyasası dışında bulunan bireyin işsizliğe geçme olasılığı gençlere göre daha düşüktür. 

Kadınların ve evlilerin işgücü piyasası dışından işsizliğe geçme olasılığının daha düşük olduğu 

görülmektedir. Eğitim sahibi olmayan ve ortaokul mezunu bireylerin ilkokul mezunlarına göre 

işsizliğe geçme olasılığı daha düşükken;  lise ve üniversite mezunlarında bu olasılığın yükseldiği 

görülmektedir. Bu durumun lise ve üstü eğitim düzeyindeki bireylerin işgücü piyasasına daha 

yüksek oranda katılım sağlamalarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Buna benzer bir eğilimi 

çocuk sahibi olanlarda da gözlemlemek mümkündür. Sosyal yardım alanların almayanlara 

kıyasla işgücü piyasası dışından işsizliğe daha yüksek olasılıkla geçtiği gözlemlenmektedir. 

İşgücü piyasası dışındaki birey hane reisi ise işsiz statüsüne geçme olasılığının yüksek olduğu 

gözlemlenmektedir. İşgücü piyasası dışı statüsünden diğer statülere geçişlerin incelendiği 

analizde kriz yılını içeren kukla değişkenin sonuçları göre; işgücü statüsü dışındaki bir bireyin 

işsiz statüsüne geçme olasılığı artmaktadır. 
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6. Sonuç  

Bu çalışmada Türkiye işgücü piyasasındaki statüler arası hareketler kayıt dışılık da dikkate 

alınarak incelenmiş ve geçişkenlik eğilimleri ortaya konulmuştur. Ayrıca, çok terimli logit 

modeli ile bu eğilimlerin yapısal belirleyicileri araştırılmıştır. 

Çalışma sonuçları Türkiye işgücü piyasasında kayıtdışılığın önemli bir faktör olduğuna işaret 

etmektedir. Geçiş matrisleri, geçiş endeksleri ve geçici-kalıcı hareket oranları 

çözümlemelerinden elde edilen sonuçlar Türkiye işgücü piyasasında kayıtlı sektöre doğru bir 

yığılma olabileceğine dair bulgular içermektedir. Geçiş matrisi incelendiğinde hareket 

oranlarının yüksek olmadığı, yani bireylerin büyük oranda başlangıç statülerinde kaldığı 

gözlemlenmiştir. Bu eğilimin kayıtlı statülerde daha belirgin bir şekilde ortaya çıkmakta olduğu, 

dolayısıyla kayıtlı statülerdeki istihdamın daha kararlı bir dengede olduğu görülmüştür. Diğer 

taraftan işsizlerde daha dengeli bir geçiş olasılık dağılımı göze çarpmakta olup doğası gereği 

işsizler en hareketli grubu oluşturmaktadır. Ayrıca 2008-2009 ekonomik kriz döneminde kayıt 

dışı statülere geçişlerde belirgin bir artış gözlemlenmiş, bu durumun kayıt dışı sektörün kriz 

döneminde işgücü piyasası için bir tampon görevi görmesinden kaynaklandığı düşünülmüştür.  

Araştırma sonuçları Türkiye’de kayıtdışılık sorunun eğitim ile ilişkili olabileceğini ortaya 

koymaktadır. Gerek istihdam içindeki gerekse işsiz ve işgücü piyasası dışındaki meslek lisesi ve 

üniversite mezunlarının kayıtlılığa geçişte görece yüksek olasılığı dikkat çekmektedir. Özellikle, 

meslek lisesi mezunlarının diğer statülerden kayıtlı-ücretli işgücü statüsüne geçişte sergilediği 

nispeten yüksek olasılık kayıtlılık açısından önem arz ettiği düşünülmektedir. 

Büyük firmalarda (50+) çalışanların kayıtlı statülere geçişteki yüksek olasılığı ile kayıt dışına 

çıkma olasılıklarının zayıflığı araştırma kapsamında dikkat çeken bir diğer unsur olmuştur. 

Ayrıca sanayi sektöründe çalışanlar kayıtlı sektöre geçişte daha yüksek olasılığa sahipken; inşaat 

sektörü çalışanları kayıtlılığa geçişte düşük bir geçiş olasılığına sahiptir.  

İşsizlikten ve işgücü piyasası dışından istihdama geçiş olasılığının eğitim seviyesi ile arttığı 

görülmektedir. İşsiz ve işgücü piyasası dışındaki bireylerin eğitim seviyesi yükseldikçe kayıtlı 

istihdama dahil olma olasılığının arttığı ve kayıt dışı istihdama dahil olma olasılıklarının düştüğü 

gözlemlenmiştir. Ayrıca istihdam içerisindeki bireylerin işsiz kalma olasılıklarının eğitim 

seviyesindeki artışla beraber azaldığı tahmin edilmiştir. Kadınlar, işgücü piyasası dışına 

erkeklere nazaran daha yüksek ihtimalle çıkmakta, ayrıca işgücü piyasası dışından ve işsizlikten 

istihdama geçişlerde daha fazla sorun yaşamaktadırlar. Hane reislerinin kayıtlı ücretli işlere geçiş 

ihtimalleri artış göstermekte ve işgücü piyasasında kalma ihtimallerinin yüksek olduğu 

gözlenmektedir. 

Son olarak sosyal yardım alanların işgücü piyasası dışından ve işsizlikten kayıtlı istihdama geçiş 

ihtimallerinin sosyal yardım almayanlara kıyasla daha yüksek olduğu tahmin edilmiştir. Ayrıca 

sosyal yardım alanların kayıtlı statülere geçiş olasılıklarının istatistiksel olarak anlamlı bir 

şekilde düştüğü gözlemlenmektedir. Sosyal yardım alanların istihdam alanındaki kurumsal 

yapıya çekilmesinin ve iş arama için gerekli maddi olanakların sosyal yardımlar ile 

sağlanmasının burada bir etken olabileceği düşünülmektedir. Diğer taraftan sosyal yardımların 

kişileri aktive ettiğine dair bulgular da elde edilmiştir. İşgücü piyasası dışındaki sosyal yardım 

alan bireylerin işgücü piyasasına giriş ihtimalinin sosyal yardım almayan bireylere kıyasla daha 
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yüksek olduğu tahmin edilmiştir. Dolayısı ile Türkiye’de sosyal yardımların kişileri aktive eden 

ve istihdama geçmesini kolaylaştırıcı bir yapıda olabileceğine dair bulgular elde edilirken bu 

yapının kayıt dışılığı da teşvik edici nitelikte olduğunun işaretleri gözlemlenmektedir. Çalışmada 

elde edilen bulgular neticesinde sosyal yardım sistemlerinin kayıtlılığı da destekleyecek şekilde 

tasarlanmasının sosyal yardımları daha etkin hale getirebileceği düşünülmektedir. Sosyal 

yardımların kayıtlılık üzerindeki etkilerinin, konunun önemi itibarıyla, ayrı bir çalışmada 

ayrıntılı bir şekilde incelenmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. 
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EKLER 

 

Tablo E1: Tarım Dışı Örneklemin Statüler Arasındaki Dağılımı  

  2008 2009 2010 BütünleşikBütünleşik Veri 

  

 Kişi 

Sayısı % 

Kişi 

Sayısı % 

Kişi 

Sayısı % 

Kişi 

Sayısı % 

FS 1385 24,6 2620 23,3 4115 24,3 8120 24,0 

IS 467 8,3 938 8,3 1458 8,6 2863 8,5 

FSE 175 3,1 299 2,7 429 2,5 903 2,7 

ISE 212 3,8 491 4,4 725 4,3 1428 4,2 

İşsiz 313 5,6 723 6,4 881 5,2 1917 5,7 

OLF 3070 54,6 6180 54,9 9356 55,2 18606 55,0 

  

        Toplam 5622 100 11251 100 16964 100 33837 100 

Kaynak: Yazarların hesaplamaları 

 

Tablo E2: Geçiş Matrisleri (Tarım Dışı) 

 2008-2009   2009-2010 

 FS IS FSE ISE U OLF   FS IS FSE ISE U OLF 

FS 84,3 4,8 0,2 1,7 5,4 3,5  FS 90,3 2,4 0,5 0,8 2,8 3,2 

IS 10,3 58,9 1,5 8,6 9,6 11,1  IS 12,5 61,5 0,9 3,0 9,9 12,3 

FSE 1,1 4,0 78,3 12,0 1,7 2,9  FSE 1,7 2,0 89,0 4,7 0,7 2,0 

ISE 3,8 6,6 2,4 73,1 2,8 11,3  ISE 3,7 4,9 2,4 74,7 3,1 11,2 

U 19,2 14,1 0,6 6,7 28,1 31,3  U 18,7 20,7 0,1 3,7 28,1 28,6 

OLF 1,5 2,8 0,1 3,6 4,1 87,9  OLF 1,7 3,1 0,1 2,7 2,7 89,7 

 

 

 2010-2011   Bütünleşik Veri 

 FS IS FSE ISE U OLF   FS IS FSE ISE U OLF 

FS 90,8 1,7 0,4 0,9 2,6 3,5  FS 89,5 2,4 0,4 1,0 3,2 3,4 

IS 13,2 63,6 1,2 3,2 7,3 11,5  IS 12,5 62,1 1,1 4,0 8,6 11,7 

FSE 3,3 2,6 86,0 3,5 1,9 2,8  FSE 2,3 2,7 85,5 5,5 1,4 2,5 

ISE 2,9 5,7 3,2 71,3 3,3 13,7  ISE 3,3 5,5 2,8 72,8 3,2 12,5 

U 21,6 16,9 0,6 4,2 28,5 28,3  U 20,1 17,9 0,4 4,4 28,3 28,9 

OLF 2,0 2,4 0,2 2,2 3,0 90,3  OLF 1,9 2,7 0,1 2,6 3,1 89,7 
Not: FS: Kayıtlı-Ücretli, IS: Kayıt Dışı-Ücretli, FSE: Kayıtlı-Kendi Hesabına, ISE: Kayıt Dışı-Kendi Hesabına, U: 

İşsiz, OLF: İşgücü Piyasası Dışında 
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Tablo E3: Kayıtlı Ücretli Çok Terimli Logit Modeli Betimleyici İstatistikler (Yüzde) 

 

 

  Pay FS IS FSE ISE U OLF 

Cinsiyet                 

  Erkek 77,4 90,2 2,7 0,5 1,2 3,2 2,1 

  Kadın 22,6 86,8 1,6 0,2 0,6 2,9 7,8 

Yaş                 

  15-24 13,6 82,1 4,5 0,2 0,4 4,8 8,0 

  25-44 71,8 91,8 2,0 0,5 1,0 3,0 1,8 

  45-64 14,6 85,0 3,0 0,3 2,1 2,6 7,1 

Medeni Durum                 

  Evli 75,6 90,5 2,5 0,4 1,2 2,6 2,9 

  Bekar 24,4 86,3 2,4 0,5 0,7 5,1 5,1 

Çocuk Sahipliği                 

  Var 72,4 90,1 2,6 0,4 1,0 3,0 2,9 

  Yok 27,6 87,8 2,1 0,6 1,1 3,6 4,9 

Eğitim                 

  Okul bitirmeyen 1,8 83,2 6,0 0,7 2,0 4,7 3,4 

  İlkokul 26,5 86,5 4,1 0,6 1,8 4,3 2,9 

  Ortaokul 13,2 83,7 3,8 0,4 2,0 4,9 5,2 

  Genel Lise 14,4 89,3 2,0 0,3 1,0 2,8 4,6 

  Mesleki Lise 15,8 90,3 2,1 0,5 0,7 3,2 3,2 

  Üniversite 28,3 95,0 0,6 0,3 0,1 1,4 2,6 

Sektör                 

  Tarım 0,9 78,9 7,9 2,6 2,6 6,6 1,3 

  Sanayi 29,0 86,3 3,3 0,2 1,3 4,7 4,2 

  İnşaat 5,6 82,2 5,0 0,9 3,0 5,9 3,0 

  Hizmetler 64,4 91,7 1,8 0,5 0,7 2,2 3,1 

Firma Büyüklüğü                 

  10 ve daha az 22,5 85,9 4,2 1,0 1,6 3,7 3,6 

  11-49 32,0 89,3 2,4 0,4 1,0 3,2 3,6 

  50 ve daha çok 45,5 91,3 1,6 0,2 0,8 2,9 3,2 

Sosyal Yardım                 

  Var  7,9 84,2 4,0 0,3 2,9 5,1 3,5 

  Yok 92,1 89,9 2,3 0,4 0,9 3,0 3,4 

Hane Reisi         

 Evet 60,3 91,8 2,5 0,4 1,1 2,3 1,9 

 Hayır 39,7 86,0 2,6 0,5 1,0 4,2 5,8 
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Tablo E4: Kayıt dışı Ücretli Çok Terimli Logit Modeli Betimleyici İstatistikler (Yüzde) 

    Pay FS IS FSE ISE U OLF 

Cinsiyet                 

  Erkek 74,6 12,1 65,3 1,3 4,5 9,3 7,5 

  Kadın 25,4 8,9 51,2 0,2 5,0 5,6 29,0 

Yaş                 

  15-24 25,6 15,9 53,6 0,8 4,0 11,7 13,9 

  25-44 49,4 12,7 63,0 1,5 4,9 8,3 9,7 

  45-64 25,0 3,6 67,6 0,5 4,7 5,3 18,3 

Medeni Durum                 

  Evli 68,2 9,7 65,1 1,1 5,0 6,8 12,4 

  Bekar 31,8 14,7 54,5 0,9 3,9 11,8 14,2 

Çocuk Sahipliği                 

  Var 78,6 10,7 62,9 0,9 4,8 8,7 12,0 

  Yok 21,4 13,4 57,3 1,5 4,1 7,2 16,5 

Eğitim                 

  Okul bitirmeyen 14,9 3,3 64,4 0,0 5,9 8,7 17,7 

  İlkokul 46,0 9,9 64,9 0,9 4,7 7,1 12,5 

  Ortaokul 21,6 14,6 59,3 1,1 3,9 11,0 10,0 

  Genel Lise 8,9 14,6 54,1 2,0 6,5 9,5 13,3 

  Mesleki Lise 6,3 20,6 54,1 3,3 2,4 7,2 12,4 

  Üniversite 2,3 19,5 53,2 1,3 1,3 6,5 18,2 

Sektör                 

  Tarım 13,7 3,5 58,5 0,7 8,4 8,2 20,8 

  Sanayi 18,3 16,8 57,8 0,0 1,8 9,2 14,4 

  İnşaat 18,1 10,5 67,9 0,7 3,3 10,6 7,0 

  Hizmetler 49,9 11,6 61,8 1,7 5,1 7,3 12,5 

Firma Büyüklüğü                 

  10 ve daha az 75,9 9,8 63,8 1,2 4,7 8,4 12,1 

  11-49 18,9 14,4 56,2 0,6 4,6 8,1 16,0 

  50 ve daha çok 5,2 20,9 51,2 1,2 2,9 9,3 14,5 

Sosyal Yardım                 

  Var  31,5 6,5 64,9 0,6 4,7 11,1 12,2 

  Yok 68,5 13,4 60,2 1,3 4,6 7,1 13,3 

Hane Reisi         

 Evet 49,2 10,4 67,0 1,3 4,4 7,3 9,7 

 Hayır 50,8 12,1 57,3 0,8 5,0 8,7 16,1 
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Tablo E5: Kayıtlı Kendi Hesabına Çok Terimli Logit Modeli Betimleyici İstatistikler 

(Yüzde) 

    Pay FS IS FSE ISE U OLF 

Cinsiyet                 

  Erkek 91,5 1,9 2,4 86,8 6,3 1,0 1,6 

  Kadın 8,5 0,8 0,8 78,6 7,9 1,6 10,3 

Yaş                 

  15-24 2,4 2,9 8,6 85,7 0,0 2,9 0,0 

  25-44 64,2 2,2 2,1 88,9 4,2 1,2 1,4 

  45-64 33,4 0,8 2,0 80,7 11,2 0,8 4,5 

Medeni Durum                 

  Evli 91,1 1,6 2,2 85,8 6,9 1,1 2,4 

  Bekar 8,9 3,8 2,3 89,4 1,5 0,8 2,3 

Çocuk Sahipliği                 

  Var 76,9 1,9 2,6 86,2 6,3 1,1 2,0 

  Yok 23,1 1,5 1,2 85,9 7,1 0,9 3,5 

Eğitim                 

  Okul bitirmeyen 4,5 0,0 3,0 80,6 10,4 0,0 6,0 

  İlkokul 56,3 1,6 2,2 84,6 8,1 1,2 2,4 

  Ortaokul 13,5 3,0 2,0 88,9 4,0 0,5 1,5 

  Genel Lise 11,5 1,8 1,8 88,8 2,9 1,8 2,9 

  Mesleki Lise 8,3 2,5 4,1 86,1 4,9 0,8 1,6 

  Üniversite 5,9 1,1 1,1 93,1 2,3 1,1 1,1 

Sektör                 

  Tarım 38,8 0,9 1,6 87,1 7,9 0,5 2,1 

  Sanayi 5,8 4,7 2,4 81,2 7,1 1,2 3,5 

  İnşaat 1,9 7,1 3,6 82,1 7,1 0,0 0,0 

  Hizmetler 53,6 1,9 2,7 86,1 5,3 1,5 2,5 

Firma Büyüklüğü                 

  10 ve daha az 99,8 1,8 2,2 86,1 6,5 1,0 2,4 

  11-49 0,2 0,0 0,0 66,7 0,0 33,3 0,0 

  50 ve daha çok 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sosyal Yardım                 

  Var  8,1 1,7 5,8 83,3 8,3 0,0 0,8 

  Yok 91,9 1,8 1,9 86,3 6,3 1,2 2,5 

Hane Reisi         

 Evet 75,6 1,5 2,1 86,7 6,8 0,8 2,1 

 Hayır 24,4 2,5 2,8 84,2 5,3 1,9 3,3 
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Tablo E6: Kayıt dışı Kendi Hesabına Çok Terimli Logit Modeli Betimleyici İstatistikler 

(Yüzde) 

 

    Pay FS IS FSE ISE U OLF 

Cinsiyet                 

  Erkek 46,4 2,7 3,9 2,7 83,9 2,0 4,9 

  Kadın 53,6 0,4 1,3 0,2 84,5 0,5 13,1 

Yaş                 

  15-24 15,8 3,1 4,4 1,0 75,7 2,4 13,4 

  25-44 42,1 2,1 3,0 1,9 83,6 1,5 8,0 

  45-64 42,1 0,3 1,3 0,9 88,0 0,5 9,0 

Medeni Durum                 

  Evli 80,1 1,0 2,0 1,3 86,4 0,8 8,5 

  Bekar 19,9 3,2 4,3 1,4 75,6 2,9 12,6 

Çocuk Sahipliği                 

  Var 73,1 1,6 2,6 1,3 84,2 1,3 9,0 

  Yok 26,9 1,2 2,1 1,5 84,2 0,9 10,0 

Eğitim                 

  Okul bitirmeyen 27,5 0,0 1,7 0,2 85,6 0,6 11,8 

  İlkokul 50,8 1,0 2,2 1,4 86,6 1,1 7,7 

  Ortaokul 12,8 3,0 4,3 2,5 77,9 2,0 10,4 

  Genel Lise 4,8 5,3 3,6 2,3 78,8 1,7 8,3 

  Mesleki Lise 2,6 9,5 5,4 3,6 72,0 2,4 7,1 

  Üniversite 1,5 5,2 3,1 3,1 70,1 6,2 12,4 

Sektör                 

  Tarım 77,5 0,9 1,6 0,9 87,5 0,7 8,3 

  Sanayi 4,3 2,6 4,4 1,9 65,6 3,7 21,9 

  İnşaat 1,2 6,5 5,2 2,6 70,1 6,5 9,1 

  Hizmetler 17,0 3,2 5,8 3,1 74,9 2,6 10,4 

Firma Büyüklüğü                 

  10 ve daha az 99,6 1,5 2,5 1,3 84,2 1,2 9,3 

  11-49 0,4 4,3 8,7 0,0 82,6 0,0 4,3 

  50 ve daha çok 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sosyal Yardım                 

  Var  30,7 0,9 3,2 0,7 84,5 1,4 9,3 

  Yok 69,3 1,7 2,2 1,6 84,1 1,1 9,3 

Hane Reisi         

 Evet 34,5 1,9 2,6 2,6 85,9 1,2 5,8 

 Hayır 65,5 1,2 2,4 0,7 83,4 1,2 11,1 
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Tablo E7: İşsiz Çok Terimli Logit Modeli Betimleyici İstatistikler (Yüzde) 

 

    Pay FS IS FSE ISE U OLF 

Cinsiyet                 

  Erkek 69 21 22 1 5 30 21 

  Kadın 31 19 9 0 2 24 46 

Yaş                 

  15-24 34 22 17 0 5 27 29 

  25-44 48 23 19 0 5 29 24 

  45-64 18 8 17 0 2 31 42 

Medeni Durum                 

  Evli 51 17 21 0 5 26 32 

  Bekar 49 24 15 1 4 31 26 

Çocuk Sahipliği                 

  Var 69 18 20 0 5 28 28 

  Yok 31 24 12 0 2 30 31 

Eğitim                 

  Okul bitirmeyen 9 6 26 0 7 31 29 

  İlkokul 32 17 24 0 6 25 28 

  Ortaokul 22 20 19 1 5 29 27 

  Genel Lise 15 21 15 0 1 29 34 

  Mesleki Lise 11 26 6 1 5 29 33 

  Üniversite 11 34 7 0 1 33 26 

Sosyal Yardım                 

  Var  25,2 10,0 26,2 0,0 7,5 29,5 26,8 

  Yok 74,8 23,4 15,0 0,6 3,4 28,0 29,7 

Hane Reisi         

 Evet 34,5 16,1 24,1 0,5 4,9 29,1 25,3 

 Hayır 65,5 22,1 14,5 0,4 4,2 27,9 30,9 
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Tablo E8: İşgücü Piyasası Dışı Çok Terimli Logit Modeli Betimleyici İstatistikler (Yüzde) 

 

    Pay FS IS FSE ISE U OLF 

Cinsiyet                 

  Erkek 23 4 5 0 3 6 81 

  Kadın 77 1 2 0 2 2 92 

Yaş                 

  15-24 30 4 3 0 3 5 85 

  25-44 35 2 3 0 3 3 89 

  45-64 35 0 2 0 2 1 94 

Medeni Durum                 

  Evli 67 1 2 0 3 2 92 

  Bekar 33 4 4 0 2 5 85 

Çocuk Sahipliği                 

  Var 75 2 3 0 3 3 89 

  Yok 25 1 2 0 2 2 93 

Eğitim                 

  Okul bitirmeyen 24 0 2 0 3 1 93 

  İlkokul 36 1 3 0 3 2 91 

  Ortaokul 21 2 3 0 2 3 89 

  Genel Lise 10 4 2 0 2 7 85 

  Mesleki Lise 5 4 3 0 2 6 84 

  Üniversite 4 10 2 0 2 8 78 

Sosyal Yardım                 

  Var  19,6 1,1 4,3 0,0 4,0 3,5 87,2 

  Yok 80,4 2,0 2,3 0,1 2,2 3,0 90,3 

Hane Reisi         

 Evet 16,4 1,5 4,7 0,3 3,3 3,7 86,4 

 Hayır 83,6 1,9 2,3 0,1 2,4 2,9 90,4 
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Tablo E9: Başlangıç Pozisyonları İtibariyle Değişkenlerin Ortalama Değerleri 

 

  FS IS FSE ISE U OLF 

Yas (25-44) 0,72 0,49 - 0,42 0,48 0,35 

Yas (45-64) 0,15 0,25 - 0,42 0,18 0,35 

Kadın 0,23 0,25 - 0,54 0,31 0,77 

Evli 0,76 0,68 - 0,80 0,51 0,67 

Eğitim Yok 0,02 0,15 - - 0,09 0,24 

Orta Öğretim 0,13 0,22 - - 0,22 0,21 

Genel Lise 0,14 0,09 - - 0,15 0,10 

Meslek Lisesi 0,16 0,06 - 0,03 0,11 0,05 

Üniversite 0,28 0,02 - 0,02 0,11 0,04 

Sanayi 0,29 0,18 - 0,04 - - 

İnşaat 0,06 0,18 - 0,01 - - 

Hizmetler 0,64 0,50 - 0,17 - - 

Firma Büyüklüğü (10-49) 0,32 0,19 - - - - 

Firma Büyüklüğü (50+) 0,45 0,05 - - - - 

Çocuk Sahibi Olanlar 0,72 0,79 - 0,73 0,69 0,75 

Sosyal Yardım Alanlar 0,08 0,32 - 0,31 0,25 0,20 

Yıl2008 0,60 0,49 - 0,34 0,34 0,16 

Hane Reisi 0,17 0,16   0,15 0,16 0,16 
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