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ARTTIRILMASI  İYİ UYGULAMALARI 

VAKA ANALİZİ RAPORU

Ekonomistler Derneği, 2000 yılından bu yana Türkiye’de 
ekonomi politikaları alanında referans bir kurum olma 
vizyonu ve Türkiye ekonomisinin güçlü ve güvenilir bir 
yapıda gelişimini sürdürebilmesine katkı sunma misyonu 
ile çalışmalarını sürdürmektedir. Bu misyon ve vizyon 
doğrultusunda kurumumuz çeşitli alanlarda araştırmalar 
yapmakta, etkinlikler düzenlemekte ve yerel, ulusal ve 
uluslararası ortaklarıyla projeler hayata geçirmektedir.

Bu kitapçığın elinize ulaşmasının temel nedeni olan “Turizm 
Sektörü Çalışanları Geleceğe Güvenle Bakıyor” başlıklı 
projemiz de Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri olan 
işsizlik sorununun önemli bir alt başlığına dokunuyor. 
Avrupa Birliği ve T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
desteği ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ve T.C. Nişantaşı 
Üniversitesi ortaklığı ile hayata geçirdiğimiz bu proje, turizm 
sektöründe kayıtlı istihdamın arttırılmasına yönelik çeşitli 
gerçekleştirdiğimiz bir dizi faaliyet ile birlikte 2017 yılı Haziran 
ayı sonunda tamamlanmış olacak.

Proje kapsamında kurduğumuz Kayıtlı İstihdam Destek Ofisi 
(KİDO) ve bu ofis tarafından gerçekleştirilen etkinlikler ve 
destek faaliyetleri ile sosyal ortakların birlikte çalışabilmesine 
yönelik bir zemin oluşturulmaya çalışılırken, öte yandan saha 
araştırmaları kapsamında hazırladığımız “Akreditasyon 

Sistemi” ile ülkemizdeki sorunların sadece cezalarla değil, 
daha yenilikçi yöntemler ile ilgili paydaşların teşviki sayesinde 
de mümkün olabileceğini göstermeye çalıştık.

Türkiye’de turizmin zor bir süreçten geçtiği bir dönemde 
başladığımız proje kapsamında birçok güçlük ile de 
karşılaştığımızı ifade etmek gerekir. Bölgedeki işletmelerin 
ve çalışanların bir nevi “can derdine” düştüğü bu dönemde 
Kuşadası Belediyesi ve Belediye Başkanı Sn. Özer Kayalı’nın 
desteği her zaman bizim için çok önemli bir motivasyon 
kaynağı oldu. Öte yandan proje ekibimizde yer alan Mustafa 
Berker, Fırat Polat, Filiz Ayseli, Cansu Ok ve Gamze Akın ise 
bu zorlu dönemde büyük efor sarf ederek bir çok zorluğu 
kolay hale getirdiler. Hepsine bu çalışma vesilesi ile bir kez 
daha teşekkür etmek isterim. Projenin hayata geçmesini 
sağlayan başta Avrupa Birliği, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı ve proje ortağı kurumlarımızın temsilcilerine ve 
çalışanlarına böylesi bir yenilikçi çalışmaya vesile oldukları 
için teşekkürlerimizi sunmak istiyorum.

Son olarak bu proje ile başlayan ve bundan sonra da aynı 
şevkle sürdüreceğimiz çalışmalarla ülkemizin bu yapısal 
sorununun çözümüne katkı sunmaya devam etmekten 
büyük mutluluk duyacağımızı ifade etmek isterim.

Saygılarımla,   

Dr. Oğuz Demir
Yönetim Kurulu Başkanı

Ekonomistler Derneği
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PROJE GENEL TANITIM
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı 
(İKG_OP) kapsamında ‘‘Kayıtlı İstihdamın Teşviki II Mali 
Destek Programı’’nın temel amacı; genel amacı, Türkiye’de 
kayıtlı istihdamın teşvik edilmesine ve kayıt dışı istihdamın 
azaltılmasına katkı sağlamaktır.
Ekonomistler Derneği’nin bu amaç doğrultusunda 
geliştirdiği, TURSAB ve Nişantaşı Üniversite iş birliğindeki 
“Turizm Sektörü Çalışanları Geleceğe Güvenle Bakıyor” 
Projesi program tarafından desteklenmeye hak kazanmış 
olup 1 Temmuz 2016 tarihinde başlamıştır. 12 ay sürecektir.

Projenin Amacı Ve Beklenen Sonuçlar:
Genel Amaç:
Türkiye’de kayıtlı istihdamın artmasına katkı sağlamak, 
Kuşadası başta olmak üzere Türkiye’de turizm bölgelerinde 
kayıtlı istihdamın arttırılmasına ilişkin model uygulamalar 
geliştirmektir. 
Özel Amaçlar:
•   Turizm sektöründe kayıt dışı istihdamın 
      nedenlerinin tespit edilmesi, 
•   Kayıtlı istihdamın arttırılması için turizm sektöründe 
      paydaşların katılımıyla kamuoyu oluşturulması, 
•   Sektörde işverenlere yönelik kayıtlı istihdam destek ve 
      teşviklerine ilişkin detaylı bilgilendirme yapılmasıdır.

Beklenen Sonuçlar
•   Seyahat acentalarının oteller hakkında daha fazla 

      bilgiye sahip olması sağlanarak, seyahat acentalarının 
      müşterilerine sunmuş olduğu hizmetlerin kalitesini 
      yükseltmek
•   Turizm sektöründe yer alan bölgedeki işletmelere,      
      kayıtlı istihdama yönelmelerine ilişkin kamusal devlet 
      ve teşviklerden bahsedilerek, akreditasyon sistemi 
      hakkında bilgi vermek ve sektörün konuya ilişkin bilgi 
      düzeyi arttırmak,
•   İşçilerin ve işverenlerin başvuruda bulunabilecekleri, 
      hukuki danışmanlık alabilecekleri bir Destek Ofisi 
      kurmak ve bu ofis bünyesinde bölgedeki gelişmelerin 
      düzenli olarak takip edilerek ilgili kamu kurumlarına 
      bildirmek ve seyahat acentaları için hazırlanacak 
      akreditasyon çalışmalarına veri olarak sunmaktır.

Proje Faaliyetleri
1.  Kayıtlı İstihdam Destek Ofisi (KİDO)  
      Kurulması ve Destek Hizmetleri
2.   Kayıtlı İstihdam Destek Ofisi Tanıtım Kampanyası
3.   Sektörel – Bölgesel Analizler ve Vaka Çalışmaları
4.   Seyahat Acentaları Bilgilendirme Seminerleri
5.   Turizm İşletmeleri Bilgilendirme Seminerleri
6.   İş birliği Toplantıları
7.   Turizm Sektörü ve Kayıtlı İstihdam Konferansı

Proje Ortakları
•   Türkiye Seyahat Acentaları Birliği
•   Nişantaşı Üniversitesi
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Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ekonomi, dünya 
genelinde gelişmekte olan ekonomiler tarafından 
ele alınan son konulardır. Kayıt dışı istihdam özetle, 
yasadışı olarak bireylerin sağlık sigortası, sosyal 
güvenlik, asgari ücret gibi temel işçi hakları olmaksızın 
istihdam edilmesidir. Kayıt dışı istihdam hem kayıt dışı 
hem de resmi ekonomilerde gerçekleşebilmektedir. 
Kayıt dışı ekonomi, kayıt dışı işletmeler nedeniyle 
hükümet yönetimi altına girmeyen ve işletme 
yöntemleri bakımından hükümet kurallarından 
herhangi birine uymayan işletmelerden oluşmaktadır. 
Dünya genelinde ülkeler ekonomilerini resmileştirmek 
suretiyle kazançlar elde etmektedirler. Bununla 
birlikte, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler bu 
konuya daha fazla yoğunlaşmalı ve kayıt dışı istihdamı 
ve kayıt dışı ekonomiyi azaltmak için daha iyi politikalar 
oluşturmalıdır. Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı 
ekonomiyi azaltma politikaları açısından, birçok ülke 
sorunu çözmek için yenilikçi girişimler başlatmıştır.

Avrupa Birliği, kayıt dışı çalışmayı azaltmak için 
bünyesinde çeşitli yöntemlerin uygulandığı iki strateji 
uygulamıştır.

 •   Caydırıcılık
 •   Geliştirilmiş tespit
 •   Cezalar

 •   Uyumluluk Sağlama
 •   Önleme
 •   Kayıt dışı çalışmayı yasal hale getirme 
 •   Tutum değiştirme

Uluslararası Çalışma Örgütü (2014a) de, kayıt dışı 
ekonomiyi resmi bir ekonomiye dönüştürmek için takip 
edilebilecek bir dizi politika başlatmıştır. Politikalar 
aşağıdaki gibidir:

 1. Kaliteli istihdam yaratma:
 a. İstihdam öncesi makro-ekonomik ve 
  sektörel politikalar.
 2. Yönetim, sürdürülebilir işletmeler ve 
  üretkenlik.
 a. Çalışma koşulları ve iş denetimi.
 b. Sürdürülebilir işletmeler için uygun bir 
  ortamın teşvik edilmesi.
 c. Finansmana erişim.
 d. Beceri geliştirme.
 3. Organizasyon, temsil ve sosyal diyalog.
 4. Yerel kalkınma stratejileri, kooperatifler ve 
  sosyal ekonomi.
 5. Eşitliği teşvik etme ve ayrımcılık 
  sorununun üzerine eğilme.
 6. Sosyal Korumayı Genişletme
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1. TURİZM SEKTÖRÜ VE ÖNEMİ

Turizm; dinlenme, eğlenme, tanıma gibi amaçları 
gerçekleştirmek için organize edilen faaliyetleri kapsayan bir 
düzenli veya düzensiz sektör olarak tanımlanabilmektedir. 
Sektör sosyal, toplumsal ve kültürel alanlarda sağladığı 
katkılar dışında ekonomi alanında da geniş yer tutmakta 
olup, farklı başlıklar altında kategorize edilmektedir.

Zamanla değişen ve tüm ülkeler için en hızlı büyüme 
gösteren ekonomik faaliyetlerden biri olan turizm, kültür 
turizmi, gastronomi turizmi, macera turizmi, hüzün turizmi, 
av turizmi, sağlık turizmi, turizmi, macera kongre turizmi, 
alışveriş turizmi vb. gibi çok sayıda niş turizm çeşitleri ortaya 
çıkarmıştır (Gönül, 2015).

Ekonomi alanında istihdam ve sektörden elde edilen gelir 
başta olmak üzere, turizm sektörü ülke ekonomilerini 
olumlu etkilemektedir. Özellikle turizm, GSYİH içerisinde 
önemli bir paya sahip olmakta ve alt sektörler arasında 
hızla gelişen ve büyüme potansiyeli yüksek olan sektörler 
arasında bulunmaktadır. Bundan kaynaklı olarak turizm 
sektörü ülkelerin gelişimlerini tamamlamasında önemli bir 
sektör olarak yer almaktadır.

Turizm sektörünün ekonomi içerisindeki önemi özellikle kriz 
dönemlerinde ortaya çıkmaktadır. Avrupa’da 2. Dünya Savaşı 
sonrası yaşanan kıtlığa bağlı olarak tarım öncelik sırasına 
alınmış, istihdam içinse turizm sektörünün tekrardan 
gelişmesi ve büyümesi amaçlanmıştır. Aynı durum 
Türkiye’de de 1980’li yıllardan sonra dışa açılmaya dönük 
politikaların gelişmesiyle öncelik kazanmış ve yönünü yukarı 
doğru çevirmiştir.

Türkiye’de 1980 sonrası dönemde gelişme kaydeden sektör, 
özellikle kriz dönemlerinde cari açıkların kapatılmasında, 
işsizliğin azaltılmasında, ödemeler bilançosunun 
dengelenmesinde önemli bir role sahiptir (Bozgeyik ve 
Yoloğlu, 2015).

Şekil 1. Dünyada Turist Hareketleri (2015)

 Kaynak: UNWTO, 2015

Rakamlar incelendiğinde sektörün yukarı yönlü bir grafiğe 
sahip olduğu ve 2015 yılı itibariyle turizm hareketine katılan 
kişi sayısının 1 milyarı aşkın olduğu görülmektedir. Aynı 

yılda ise turizm gelirlerinin miktarı 1.260 milyar olarak 
gerçekleşmiştir (UNWTO, 2015).

1.1  Avrupa’da Turizm Sektörü
Turizm, Avrupa Birliği ekonomisinde önemli bir rol 
oynamaktadır. Avrupa Komisyonu’na göre turizm, Avrupa 
Birliği içerisinde ticaret ve dağıtımı, inşaat sektöründen sonra 
en büyük üçüncü sosyoekonomik faaliyettir ve ekonomik 
büyüme ve istihdam alanlarında olumlu etkilere sahip bir 
sektör olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca, turizm Avrupa 
ülkelerinin gelişmesine katkıda bulunurken; sürdürülebilir, 
kültürel ve doğal mirasların korunmasında ve gelişmesinde 
de yardımcı olmaktadır.

Avrupa Komisyonu, AB turizm endüstrilerinin yaklaşık 2 
milyon işletmeden oluştuğunu ve bunların birçoğunun 
küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ’ler) oluşturduğunu 
ve toplam AB işgücünün yüzde 5,2’sinde çalıştıklarını tahmin 
etmektedir. 2013’te konaklama ve yemek hizmetleri sektörü 
tek başına yaklaşık 10 milyon işgücü yaratmaktadır (AB 
istihdamının yüzde 4’ü) (EP, 2014).

Tablo 1. Bölgeler İtibarıyla Gelen Turist Sayısındaki 
Yıllık Değişim Oranı (%)

Bölge 2005-2014 
Ortalaması

2015 2016 
Tahmini

Avrupa 2,8 5,0 3,5- 4,5

Asya  Pasifik 6,2 4,8 4,0- 5,0

Amerika 3,5 4,9 4,0- 5,0

Afrika 5,2 -3,3 2,0- 5,0

Orta Doğu 5,0 3,1 2,0- 5,0

Global 3,8 4,4 3,5- 4,5

Kaynak: UNWTO, 2015

Bölgeler itibariyle turist sayısında yaşanan yıllık değişim 
incelendiğinde geçmiş yıllarda Avrupa’nın diğer bölgelere 
kıyasla aşağıda kaldığı ancak 2015 yılında ortalamanın bir 
hayli üzerinde yer alarak turistlerin tercih ettiği öncelikli kıta 
olduğu dikkat çekmektedir. Gelecek yıllarda hesaplanan 
beklentilerde de Avrupa kıtasının ziyaretçi sayılarında 
büyüme yaşanacağı görülmektedir.
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Tablo 2. En Çok Turist Ağırlayan Ülkeler

Ülke
Milyon Değişim

2014 2015 15/14

Fransa 83.7 84.5 0.8

ABD 75.0 77.5 3.3

İspanya 64.9 68.2 5.0

Çin 55.6 56.9 2.3

İtalya 48.6 50.7 4.4

Türkiye 39.8 39.5 -0.8

Almanya 33.0 35.0 6.0

Birleşik Krallık 32.6 34.4 5.6

Meksika 29.3 32.1 9.4

Rusya 29.8 31.3 5.0

Kaynak: Dünya Bankası, 2015

Ülkelere gelen turist sayıları incelendiğinde dünyada ve 
Avrupa’da Fransa’nın 84,5 milyon turist sayısı ile lider ülke 
olduğu görülmektedir. İlk on içerisinde yer alan İspanya, 
İtalya ve Almanya gibi diğer Avrupa ülkelerinde ise yüksek 
artış oranı dikkat çekmektedir.

1.2  Türkiye’de Turizm Sektörü
Türkiye’de turizm sektörü özellikle 1980 sonrası dışa açılan 
ekonomi ile gelişim göstermiştir. Türkiye’nin neredeyse 
bütün turizm çeşitlerinin gerçekleştirilebileceği bir konuma 
ve iklime sahip olması, İstanbul gibi metropol bir şehri 
barındırıyor olması ve özellikle yaz döneminde komşuların 
iklim durumundan ve yurtdışında ikamet eden Türk 
vatandaşların taleplerinden dolayı ülke ekonomisine önemli 
bir etkisi bulunmaktadır.

Genç işsizliğin yüksek olduğu Türkiye’de turizm, emek yoğun 
sektör olması nedeniyle hayati önem taşımaktadır. Sektörün 
geçen yılki performansı değerlendirildiğinde turizmin ülke 
ekonomisi içindeki rolü açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

Tablo 3. Türkiye’nin Turizm Gelirleri Tablosu 2001-2016

Yıl Turizm Geliri ($) Ziyaretçi Sayısı Ortalama 
Harcama ($)

2001 10 067 155 13 450 121 748

2002 11 900 925 15 214 516 782

2003 13 854 866 16 302 053 850

2004 17 076 606 20 262 640 843

2005 20 322 112 24 124 501 842

2006 18 593 951 23 148 669 803

2007 20 942 500 27 214 988 770

2008 25 415 067 30 979 979 820

2009 25 064 482 32 006 149 783

2010 24 930 997 33 027 943 755

2011 28 115 692 36 151 328 778

2012 29 007 003 36 463 921 795

2013 32 310 424 39 226 226 824

2014 34 305 903 41 415 070 828

2015 31 464 778 41 617 531 756

2016 22 107 440 31 365 330 705

Kaynak: TÜİK, 2016

Yıllar itibariyle Türkiye’nin turizm gelirleri incelendiğinde 
doğrusal olarak bir artış gözlemlenmektedir. Özellikle turizm 
sektöründe büyük bir artış yaşanmış ve 31 milyar doların 
üzerine çıkan bir gelir elde edilmiştir. Geçen yıl ise sektör 
dışı gelişmeler sebebiyle turizmde yaşanan yaklaşık yüzde 
30 oranında gelir kaybı, sektör işverenleri ve çalışanlarında 
olduğu kadar ülke ekonomisinde de yoğun bir şekilde 
hissedilmiştir.

Tablo 4. Turizm Sektörünün Türkiye 
Ekonomisine Katkısı- 2015 (%)

Sektörün GSYİH’ye Doğrudan Katkısı 5,0

Sektörün GSYİH’ye Toplam Katkısı 12,9

Sektörün İstihdama Doğrudan Katkısı 2,3

Sektörün İstihdama Toplam Katkısı 8,3

Sektör Yatırımlarının Toplam 
Yatırımlar İçindeki Payı

9,9

Kaynak: Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi, 2015

Turizm sektörünün Türkiye milli gelirine doğrudan yüzde 5, 
toplamda ise yüzde 12,9’luk katkı sağladığı görülmektedir. 
Ayrıca turizm, ülke istihdamına sağlamış olduğu yüzde 8,3 
katkı ile bu alanda ülke ekonomisine oldukça önemli katkı 
sağlamaktadır. 



17

AVRUPA BİRLİĞİ KAYITLI İSTİHDAMIN 
ARTTIRILMASI  İYİ UYGULAMALARI 

VAKA ANALİZİ RAPORU

1.3  Turizm Sektöründe İstihdam
Turizm, hizmet sektörü altında konuşlandığı için doğal olarak 
istihdam üzerinde en büyük etkiye sahip olan sektörler 
arasında yer almaktadır. İstihdam alanında sektörün 
sağladığı katkı; ülkelere, bölgelere ve farklı zaman dilimlerine 
bağlı olarak farklılık göstermektedir.
Turizmin istihdam üzerindeki etkisini belirleyen faktörler 
şunlardır (Kılıçlar, 2007; Cooper, 1993);

•   Ülkelerin ekonomik yapıları, turizm yatırımları ve 
      işgücü politikaları
•   Ülkenin turizm sektörünün özellikleri ve 
      turizm işletmelerinin yapısı
•   Turizm sektöründe istihdam edilen personelin 
      beceri, verimlilik ve uygunluk seviyesi
•   Turizm sektörü ve diğer sektörler arasında 
      sosyal ve finansal haklar
•   Turizm işletmelerinin faaliyet süresi, düşük ve 
      yoğun sezon dönemleri
•   Turizm sektörünün imajı, istihdam alanı olarak cezbediciliği
•   Dış kaynaklı siyasi, ekonomik ve sosyal faktörler
•   Turizm sektörünün tanıtımı 

Ülke ekonomilerini ve turizm sektörünü istihdam alanında 
en çok etkileyen durum, sektörün mevsimsel işgücünü 
barındırmasıdır. Buna bağlı olarak yaz aylarında işgücünde 
artış yaşanırken diğer dönemlerde durağan bir istihdam 
görüntüsü çizmektedir. 

Tablo 5. Turizm Çalışanlarının Eğitim Düzeyleri ve 
İstihdamın Sektöre Dağılımı

Kaynak: Kılıç, 2014

Eğitim durumuna göre incelendiğinde sektörün ilkokul, 
ortaokul ve lise gibi kalifiye olmayan ve yarı-ucuz işgücü 
yarattığı görülmektedir. Bunun yanında her ne kadar 
yüksekokullarda turizm bölümü var olsa da bu okullardan 
mezun olanlar sektörde istihdam edilenlerin yalnızca yüzde 
7,5’lik bir kısmını temsil etmektedir. Ülke ekonomisinde 
sektörün sağlamış olduğu ekonomik ve istihdam katkısına 
bakıldığında üniversite mezununun az olması, sektörde 
kalifiye işgücüne talebin düşük olduğunu göstermektedir.

Hem eğitim durumu hem de mevsimsellikten kaynaklı 
olarak, tarım sektöründe görüldüğü gibi turizmde de 
gözlemlenen başlıca sorunun kayıt dışı istihdam olduğu 
görülmektedir. Bu konuda ülkelerde çeşitli çalışmalar 
ve yaptırımlar uygulanmasına rağmen kayıt dışı istihdam 
konusu ülke ekonomilerinde önemli bir yer tutmaktadır.



KAYITLI VE KAYIT 
DIŞI İSTİHDAMA 

GENEL BAKIŞ
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2. KAYITLI VE KAYIT DIŞI İSTİHDAMA GENEL BAKIŞ

2.1 Kayıt Dışı İstihdamın Tanımlanması
Kayıt dışı istihdam, dünyadaki ekonomilerin ve özellikle de 
büyüme sürecinde yapısal sorunlar yaşayan gelişmekte olan 
ekonomilerin bir parçasıdır.

Sosyal adalet ve işçi hakları için çalışan bir Birleşmiş Milletler 
(BM) ajansı olan Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 1972’de 
Kenya’daki kayıt dışı sektörün genişlediğini ve bu sektörün 
sadece marjinal faaliyetlerden değil, aynı zamanda kârlı 
işletmelerden kaynaklı olduğunu bildirmiştir (Becker, 
2004). Kayıt dışı ekonomi, resmi sektörün işgücü piyasasına 
fırsatlar sunmadığı ekonomilerde büyümeye devam etmiştir. 
Gelişmekte olan ülkelerdeki insanlar, hayatta kalabilmek ve 
kendi geçimlerini sürdürebilmek için kayıt dışı ekonomiye 
yönelmişlerdir. Ve haklı olarak, devasa işçi fazlalıklarının 
olduğu ekonomilerde, mevcut insan kaynaklarını kayıtlı 
istihdam sektörüne yerleştirmek mümkün değildir.

Farklı yazarlar kayıt dışı sektörü veya ekonomiyi farklı 
şekillerde tanımlamışlardır. Bu sektörün son yirmi yıl 
içerisindeki farklı tanımlarından bazıları aşağıdaki gibidir.

Chen, Jhabvala ve Lund’a (2002) göre resmi ve kayıt dışı 
ekonomileri ayırt etmek söz konusu olduğunda üç ana 
düşünce okulu bulunmaktadır;

•   Düalistler: Kayıt dışı ekonomi, yoksullar için gelir veya 
      güvenlik ağı sağlayan ve resmi ekonomiyle 
      doğrudan bağlantılı olmayan ayrı bir marjinal 
      ekonomidir. (ILO, 1972).

•   Yapısalcılar: Kayıt dışı ekonomi, resmi ekonomiye 
      bağımlıdır. Maliyetleri düşürmek ve rekabet gücünü 
      artırmak için, resmi sektörde çalışan imtiyazlı 
      kapitalistler kendi emirlerinde çalışacak küçük üretici ve 
      tüccarlar ararlar. (Castells and Portes, 1989).

•   Yasalcılar: Resmi olmayan iş düzenlemeleri, mikro 
      girişimcilerin hükümet bürokrasilerinin aşırı 
      düzenlemesine karşı gösterdiği rasyonel bir yanıtıdır; 
      işletmeler, maliyetleri azaltmak ve zenginliği arttırmak 
      için kayıt dışı olarak çalıştırılmaktadır (de Soto, 1990).

Chen (2012), tanımların, kuramların ve politikaların 
irdelendiği kayıt dışı ekonomi üzerine yaptığı çalışmasında 
yukarıdaki makaleye bir ekleme daha yapmaktadır.

•   İstenççi: Bunlar, yasalcılara benzer şekilde, yönetmelikler 
      ve vergilendirmeden kaçınmak üzere gayri resmi olarak 
      çalışan girişimcilerdir.

17. Uluslararası İşgücü İstatistikçileri Konferansı’nda (ICLS: 
ILO, 2003) kayıt dışı istihdamın kayıt dışı şirketlerde ve resmi 
işletmelerde işçiler ve çalışanlar tarafından gerçekleştirilen 
tüm işler olarak tanımlanması için kılavuz ilkeler kabul edildi.

Literatüre bakıldığında, kayıt dışı istihdam için birkaç farklı 
tanım ve teori yer almaktadır. Bunların hepsinin kendine 
özgü bakış açıları ve kendi doğruları bulunmaktadır. Kayıt 
dışı istihdamın tanımlanması hayati önem taşımaktadır, 
çünkü bu, kayıt dışı sektör üzerinde analiz yaparken verilerin 
toplanmasında yardımcı olmaktadır. Tanım üzerinde fikir 
birliği, dünya genelinde bölgeler arasında veri kaydetmeyi ve 
toplamayı kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle, tüm dünyadaki 
insan kaynaklarının işçi hakları açısından ön safta olmaları 
nedeniyle, ILO’nun tanımını kullanmak en doğru tercih 
olabilir. Kayıt dışı istihdamın ve kayıt dışı sektörün iki farklı 
şey olduğunun bilinmesi önemlidir. Kayıt dışı sektör, 
hükümetin herhangi bir düzenlemesine tabi olmayan, 
vergi ödemeyen, kayıtlı olmayan ve genel olarak işlerinin 
kurulması ve işletilmesi için herhangi bir resmi hükümet 
yasasını uygulamayan işletmelere işaret etmektedir. Kayıt 
dışı istihdam ise hem kayıt dışı sektörün hem de kayıtlı 
sektörün bir parçasıdır. Örneğin, yasal kurallar dahilinde 
çalışan, kayıtlı bir otelin kayıtlı bazı çalışanları vardır ancak 
kayıtlı olmayan ve kayıtlı bir işçinin sahip olduğu haklardan 
faydalanmayan işçileri de bulunmaktadır (bu çalışanlar kayıt 
dışı istihdamın bir parçasıdır). Bu nedenle, kayıt dışı istihdamı 
değerlendirirken, kayıt dışı ve kayıtlı sektörde çalışan kayıt 
dışı çalışanlar da göz önüne alınmalıdır.

Avrupa Birliği’nde, başkalarının kayıt dışı istihdam olarak 
adlandıracağı şeyleri tanımlamak için farklı bir yaklaşım 
kullanılmaktadır. Avrupa Birliği’nde ‘kayıt dışı çalışmayı’ 
tanımlamak için faaliyet-bazlı bir yaklaşım kullanılmaktadır 
(Vermeylen, 2008). Kayıt dışı çalışma, doğaları gereği yasal 
olan ancak üye devletler arasındaki düzenleyici sistem 
farklılıkları dikkate alınarak kamu makamlarına bildirilmeyen 
üretim faaliyetleri olarak tanımlanmıştır (Reenoy ve diğerleri, 
2004). Dolayısıyla kayıtlı ve kayıt dışı çalışma arasındaki 
fark, vergi makamlarını, sosyal güvenlik ve işçi hakları 
makamlarını bilgilendirmek ve bilgilendirmemek arasında 
bulunmaktadır. Bununla birlikte, kayıtlı ve kayıt dışı çalışma 
öncesinde var olan birçok farklılık bulunmaktadır çünkü 
kayıtlı istihdamın sağladığı sosyal ve ekonomik faydalar kayıt 
dışındakinden çok daha fazladır. Vermeylen (2008), kayıt dışı 
istihdam altında bahsedilen şeylere benzer şekilde, iş dışında 
veya kayıt dışı iş kapsamında olmayan hizmetler sırasında 
ortaya çıkabilecek birkaç farklı durumu bildirmektedir. İş 
sözleşmesinin sonlandırılması gibi bir durumda istihdam 
haklarının eksikliği büyük bir faktördür, çalışan işsizlik 
yardımı alma hakkına sahip olmayabilir. Ayrıca, bu çalışanlar 
iş yerinde meydana gelen herhangi bir kazaya karşı 
korunmamakta ve işveren tıbbi masrafların sadece bir 
kısmını karşılayabilmekte, ya da hiçbirini karşılamamaktadır. 
Bununla birlikte, çalışanın sosyal güvencesi karşılanmayabilir 
ve bu, gelecekteki emeklilik ödemelerinin hiç olmayacağı 
veya çok düşük olacağı anlamına gelir. Bu nedenle, kayıt dışı 
iş, zor şartlar altında çalışmaya; koruma, sosyal haklar ve işçi 
haklarının eksikliği veya yokluğuna yol açmaktadır. Kayıt dışı 
iş üç gruba ayrılmıştır; (Williams, Horlings, & Reenoy, 2008).
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•   Resmi bir kuruluş bünyesinde kayıt dışı çalışma,
•   Resmi bir kuruluş için kayıt dışı çalışma ve
•   Tüketiciye doğrudan ürün ve hizmet sunmada 
      kayıt dışı çalışma.

Bu kategoriler, daha önce tanımlanmış olan kayıt dışı 
istihdam özelliklerine çok benzemektedir. Dünya genelinde 
hükümetler ve Avrupa Birliği tarafından, kayıt dışı istihdam / 
kayıt dışı çalışmaları azaltmak için uygulanan farklı stratejiler 
sonraki bölümlerde ele alınmaktadır.

2.2  Kayıtlı Ve Kayıt Dışı Ekonomi
Kayıt dışı ekonomi farklı şekillerde tanımlanmasına karşın, 
bu bildiri ILO tarafından yapılan tanımlamayı baz almaktadır:

“yasal olarak ya da uygulamada, yasal düzenlemeler 
kapsamında olmayan ya da yetersiz şekilde kapsanan 
işçiler ve ekonomik birimler tarafından gerçekleştirilen tüm 
ekonomik faaliyetlerdir. Faaliyetler kanunda belirtilmemiştir; 
bu da yasanın resmi erişimi dışında faaliyet gösterdikleri; ya 
da uygulamada bunların kanun kapsamında olmadıkları 
anlamına gelir, yani, kanunun resmi erişimi dahilinde 
çalışsalar da yasalara uyulmaz, yasalar uygulanmaz ya da 
uygunsuz ve külfetli olduğu ya da aşırı masraflar yüklediği 
için yasa uyumluluğu teşvik etmez “. (ILO, 2002)

Lippert ve Walker (1997) kayıt dışı ekonomide gerçekleşen 
faaliyetleri tanımlamaktadır. Bu tanıma göre, kayıt dışı 
ekonominin çeşitli faaliyet ve sektörlerden oluşan çok geniş 
bir alan olduğu görülmektedir.

Tablo 6. Kayıt Dışı Ekonomideki Faaliyetler
 

Yasal 
Faaliyetler

Vergi kaçakçılığı 
(parasal işlemler)

Serbest meslekten elde 
edilen bildirilmeyen gelir. 
Yasal mal ve hizmetler ile 

ilgili bildirilmemiş işlerden 
elde edilen ücretler, 
maaşlar ve varlıklar. 

Vergi kaçakçılığı 
(parasal olmayan 

işlemler)
Vergiden kaçınma

Hukuki hizmetler ve 
malların takas edilmesi.

Çalışan indirimleri ve yan 
ödemeler

 (Parasal 
işlemler) Komşu yardımı

Vergiden kaçınma 
(parasal olmayan 

işlemler)

Çalınmış mal ticareti; 
Uyuşturucu ticareti ve 
imalat, fuhuş; kumar, 

kaçakçılık; dolandırıcılık

Yasadışı 
Faaliyetler

Parasal İşlemler Uyuşturucu ve çalıntı 
veya kaçak malların takas 

edilmesi. 

Parasal olmayan 
İşlemler

Sadece kendi kullanımı için 
uyuşturucu yetiştirmek ve 
üretmek.  Kendi kullanımı 

için hırsızlık.

Kaynak: Lippert ve Walker (1997 In: Daniels 2004)

Öte yandan, Daniels (2004) kayıtlı ekonomiyi şöyle 
tanımlamaktadır:

“Çalışma saatleri, asgari ücret, iş yerinde sağlık ve güvenlik ya 
da işverenlerin ve çalışanların sosyal güvenlik yükümlülükleri 
hususunda devlet tarafından geliştirilen ve uygulanan 
kurallar ve düzenlemeler çerçevesinde ücretli işçinin 
istihdam edilmesine dayanmaktadır. Kayıtlı sektördeki işler 
nispeten güvenlidir ve düzenli ücret/maaş sonucu olarak, 
bireyler kazançları üzerinden vergiler yoluyla sağlık ya da 
eğitim gibi kamu hizmetleri sunma adına kullanılmak üzere 
kamu malına katkıda bulunurlar. Bu, genellikle gelişmiş 
piyasa ekonomilerindeki mega şehirler (ve ekonomiler) ile 
ilişkilendirilen bir istihdam türüdür. “ Daniels, P. W. (2004).

Kayıtlı ve kayıt dışı ekonomi, birbirlerini kalkınmada 
destekleyerek yan yana çalışmaktadır. Örneğin kayıtlı 
ekonominin bir parçası olan, kayıtlı istihdam yaratan, vergi 
ödeyen ve hükümet yasalarına tabi olan büyük bir firma, kayıt 
dışı ekonominin bir parçası olan daha küçük tedarikçilere 
sahip olabilir. İki sektörün birbirine bağımlılığı mal, hizmet 
ve bilgilerin ticareti yoluyla var olan piyasa bağlantıları ile 
açıkça görülmektedir (Amin ve Singh, 2002). Becker (2004), 
kayıt dışı sektörün kayıtlı sektöre taşeronluk şeklinde 
hizmet edebileceğini, benzer şekilde bir kişinin kayıtlı ve 
kayıt dışı ekonomiye de katılabileceğini belirtmektedir. Kayıt 
dışı istihdamın rolü, özellikle kayıtlı ekonomi tarafından 
kullanılmayan büyük işgücü arzının emilmesinde önemlidir.

ILO (2010) raporunda, kayıt dışı ekonomide istihdam edilen 
farklı işçi türleri ve istihdam edildikleri sektörler tartışılmakta, 
ayrıca, kayıt dışı sektörü azaltmak için ulusal bir stratejinin 
uygulanması ihtiyacından da bahsedilmektedir.

“Kayıt dışı ekonomide çalışan işçiler gelir (düzey, düzenlilik, 
mevsimsellik), istihdam statüsü (çalışanlar, işverenler, kendi 
hesabına çalışan işçiler, geçici işçiler, ev hizmetinde çalışan 
işçiler), sektör (ticaret, tarım, sanayi), işletmenin türü ve 
büyüklüğü, konumu (kentsel veya kırsal), sosyal koruma 
(sosyal güvenlik katkıları) ve istihdam koruması (sözleşme 
türü ve süresi, yıllık izin koruma) açısından oldukça büyük 
farklılık göstermektedir. Kapsamın bu kadar heterojen 
bir grup işçi ve ekonomik birim için genişletilmesi, farklı 
grupların spesifik özelliklerine, kapsam altına alınacak 
ihtimallere ve ulusal bağlama uyarlanmış bazı (koordine 
edilmiş) unsurların uygulanmasını gerektirmektedir. “ (ILO, 
2010).

Kayıt dışı ekonomi ve istihdam, özellikle gelişmekte olan 
ve az gelişmiş ekonomilerde yaygın olan ve ekonomideki 
çeşitli endüstrilerin bir parçası olarak görülmektedir. Kayıtlı 
ekonomiler ile kayıt dışı ekonomiler arasındaki bağlantıyı 
kavramak önemlidir, çünkü her ikisi de aynı endüstride 
yer aldıkları için birbirlerine bağlıdırlar. Bazı sektörlerde 
resmileştirme, diğerlerinden daha kolay olabilmektedir. 
Tarım, özellikle Afrika ve Güney Asya’daki ekonomilerde, 
yüksek kayıt dışı istihdamın bulunduğu bir sektördür.
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2.3  Kayıt Dışı İstihdamı Ele Almanın Önemi
Kayıt dışı istihdam hem kayıt dışı hem de kayıtlı sektörlerde 
görülmektedir; bazı ekonomilerde ise (örneğin: tarım) genel 
istihdamın büyük bölümünü oluşturmaktadır. Charmes 
(2012); Afrika, Asya, Latin Amerika ve geçiş ekonomilerinde 
kayıt dışı istihdam üzerinde çalışmıştır. Bu çalışma, kayıt 
dışı istihdamın, toplam tarım dışı istihdam içindeki payı ile 
ilgili veriler sunmaktadır, 2005-2010 yılları arasında Kuzey 
Afrika için bu oran yüzde 58,4 iken, Sahra altı Afrika için yüzde 
65,9, Latin Amerika için yüzde 57,7, Güney ve Güneydoğu 
Asya için yüzde 69,7 ve geçiş ülkeleri için yüzde 22,6 
olarak bulunmuştur. Türkiye için spesifik olarak, kayıt dışı 
istihdamdaki istihdamın toplam tarım dışı istihdam içindeki 
payının, son 20 yılda oldukça tutarlı olduğu görülmektedir. 
Türkiye için bu oran 1995-1999 yılları arasında yüzde 
30,9, 2000-2004 yılları arasında yüzde 33,2 ve 2005-2010 
yılları arasında yüzde 30,1 olarak hesaplanmıştır. Veriler, 
Türkiye’de kayıt dışı istihdamın oldukça yüksek oranda 
olduğunu ve genel bir istihdam alanına sahip olduğunu 
göstermektedir. Bu oranlar, aynı zamanda bu sorunun ele 
alınmasının neden önemli olduğunu gösteren nedenlerden 
birini de bize sunmaktadır.

Çalışanların bakış açısıyla, kayıt dışı istihdam konusunun 
ele alınmasının çeşitli nedenleri vardır. Öncelikle, kayıt dışı 
istihdam edilen çalışanlar, kayıtlı çalışanların yararlandığı 
imkanlara sahip değildir. Kayıt dışı sektör çalışanlarının 
ödemeleri, hükümetin herhangi bir düzenlemesi altında 
çalışmadıkları için genellikle düşüktür. Bu sektörde, 
işverenler kendileri uygun gördükleri ölçüde ödeme 
yapabilmektedir. Genelde kazançlarını maksimize etmeye 
veya kayıplarını kapatmaya çalışan işverenler, asgari ücret 
standartlarına uymazlar ve çoğunlukla asgari standarttan 
daha düşük ücret veya aynı çalışanın kayıtlı sektörde 
kazanabileceğinden daha düşük ücret sunmaktadırlar. Kayıt 
dışı ekonomi hakkında ILO (2014a) raporu, kayıt dışı istihdamın 
gerçekleştiği bazı çalışma koşullarını tanımlamaktadır.

“Bazı faaliyetler makul geçim kaynağı ve gelir sunarken, 
kayıt dışı ekonomide yer alan çalışanların pek çoğu yetersiz 
ve güvensiz çalışma koşullarına maruz kalmaktadırlar ve bu 
çalışanların okuryazarlık oranları ve beceri seviyeleri düşük, 
eğitim imkânları yetersizdir. Ayrıca kayıt dışı istihdam edilen 
çalışanlar, kayıtlı ekonomide bulunanlardan daha belirsiz, 
daha az düzenli ve daha düşük gelirlere sahiptirler; daha uzun 
çalışma saatleri, toplu pazarlık ve temsil haklarının olmaması 
ve çoğunlukla belirsiz veya örtülü istihdam statüsüne sahip 
olmalarından dolayı mağduriyet yaşamalarına ve fiziksel 
ve finansal açıdan daha savunmasız durumda kalmalarına 
neden olmaktadır. Dolayısıyla kayıt dışı ekonomide çalışma 
kavramı; sosyal güvenlik planları, emniyet ve sağlık, doğum 
ve diğer işçi koruma mevzuatından ya tamamen çıkarılmakta 
ya da kapsam dışında tutulmaktadır.” (ILO, 2014a)

Sağlık sigortası gibi faydalar, kayıt dışı sektörde işveren 
tarafından sağlanamamakta ya da kayıt dışı istihdamın bir 
parçası haline gelmemektedir. Gelişmiş dünyadaki sağlık 
hizmetlerinin pahalı olduğu göz önünde bulundurulduğunda, 
çalışanlar resmi olarak istihdam edilmedikleri takdirde, 
maddi olarak erişemeyecekleri sağlık hizmetlerinden 
yararlanmak zorunda kalabilirler. Bu nedenle, kayıtlı 
istihdamda bulunmanın en önemli faydalarından biri 
çalışanın sağlık sigortasına sahip olmasıdır. Bir başka fayda, 
birçok kayıt dışı işte ödenmeyebilecek fazla mesai ücreti 
olabilir. Kayıt dışı istihdamın bir parçası olmak, aynı zamanda 
bir kişinin çalıştığı saatler ve bunlarla bağlantılı ücretler 
açısından işverenin merhametine kaldığı anlamına gelebilir. 
Diğer faydalar arasında emeklilik hakları, sosyal güvenlik 
vb. gibi haklar bulunmaktadır. Kayıtlı sektörün ya da kayıtlı 
istihdamın bir parçası olarak, çalışanlar bu avantajlardan 
yararlanabilmektedirler. Buna karşın, kayıt dışı istihdam ve 
kayıt dışı sektör, bu sektörler bünyesinde istihdam edilen 
kişilere bu seçeneklerden herhangi birinden faydalanma 
imkânı sağlamamaktadır.

Kurumsal bir perspektiften bakıldığında, kayıtlı sektörde 
yer almak, işletmenin kendi yararına olabilir. Kuruluşun 
yasallaştırılması, hükümetin uygulayacağı herhangi bir 
yasal işlem veya hükümet tarafından kayıt dışı işverenlere 
uygulanan para cezalarına karşı korunmada yardımcı 
olabilir. Ayrıca kayıtlı sektör; üretim, ticaret ve istihdam 
düzeylerini iyileştirmeye yönelik çalışmalarda bulunan 
herhangi bir hükümet projesinden yararlanabilir. Ayrıca, 
kayıtlı sektörler içerisinde yer almak, organizasyon içindeki 
ürünlerin ve operasyonların standartlarının yükseltilmesine 
yardımcı olabilir ve bu da pazar payının artmasını sağlayabilir.

Hükümet açısından bakıldığında, kayıt dışı istihdamın ele 
alınması, işgücü piyasalarını iyileştirmeye, vergi gelirlerini 
artırmaya, iş uygulamalarını iyileştirmeye ve iş ve insan 
kaynakları için daha güvenli bir ortam yaratmaya yardımcı 
olabileceğinden önemli bir konudur. Özellikle, kayıt dışı 
sektörün tüm istihdamın büyük bir bölümünü oluşturduğu 
göz önüne alındığında, kayıtlı sektöre dönüşen kayıt dışı 
sektörün bir sonucu olarak, hükümetin alabileceği en büyük 
geri kazanç vergi gelirleridir. İşletmelerden elde edilen 
vergi gelirlerinin yanı sıra çalışanlardan alınan vergi, devlet 
vergi gelirlerini artıracaktır. Ayrıca, kayıt dışı istihdamın 
ele alınması, geniş kapsamlı insan gücünün işçi haklarına 
kavuşmasının kolaylaşmasına yardımcı olabilir.
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3.  GELİŞMEKTE OLAN EKONOMİLERDE 
      KAYIT DIŞI İSTİHDAM

Kayıt dışı istihdam, gelişmekte olan ekonomiler için hala 
büyük bir sorundur ki bu ekonomiler son birkaç yıldır iyi bir 
hızda büyümekte ve daha gelişmiş ekonomiler haline gelme 
yönünde ilerlemektedirler. Gelişmekte olan ekonomilerde 
kayıt dışı sektörde istihdam edilen çok sayıda kişi 
bulunmaktadır, ancak kayıt dışı sektörün yanı sıra, çok sayıda 
kişi kayıtlı sektörde kayıt dışı olarak istihdam edilmektedir. 
Dolayısıyla, bu ekonomilerde sadece kayıt dışı ekonomi ile 
ilgili kaygılar değil, aynı zamanda kayıtlı ekonomide kayıt dışı 
istihdamın neden olduğu problemler de bulunmaktadır.

Şekil 2. Kayıt Dışı İstihdamdaki Kişiler, 
Tarım Dışı İstihdam Yüzde

*   Rusya Federasyonu için veriler sadece kayıt dışı sektörde 
      istihdam edilen kişilere karşılık gelmektedir.
**  Çin: Fuzhou, Guangzhou, Şangay, Shenyang, Wuban ve 
      Xi-an’ın da aralarında bulunduğu altı şehir. Endonezya: yalnızca 
      Banten ve Yogyakarta.

Kaynak: ILO, Kayıt Dışı Ekonomide Kadın ve Erkekler: 
İstatistiksel Bir Resim (2013a In: ILO (2014b))

Yukarıdaki istatistikleri 2009 ve 2010 yılları arasında 
inceleyerek, gelişmekte olan ekonomilerin tarım dışı sektör 
dışında oldukça fazla kayıt dışı istihdama sahip olduğunu 
tespit ettik. Türkiye, yüzde 30,6 ile tarım dışı istihdamın 
bir yüzdesi olarak en düşük kayıt dışı istihdam açısından, 
G20’de gelişmekte olan ekonomiler arasında 2. sırada yer 
almaktadır. Bununla birlikte, Rusya dışındaki tüm gelişmekte 
olan ekonomiler için sayılar hala daha oldukça yüksektir 
(Rusya’nın sadece kayıt dışı sektördeki kayıt dışı istihdamı 
bildirdiği not düşülmelidir).

Şekil 3. Kayıt Dışı İstihdamın (%) Tarım Dışı 
Faaliyet Türlerine Göre Dağılımı

*   Sadece altı şehir (önceki şekilde belirtildiği gibi).

Kaynak: ILO, Kayıt Dışı Ekonomide Kadın ve Erkekler: 
İstatistiksel Bir Resim (2013a In: ILO (2014b))

Şekil 2, gelişmekte olan ekonomiler bünyesindeki kayıt dışı 
istihdamın olduğu farklı endüstrileri göstermektedir. Çin 
hariç gelişmekte olan ekonomilerin tamamında en fazla 
kayıt dışı istihdam olan sektörün inşaat sektörü olduğu 
görülmektedir. En yüksek kayıt dışı istihdamın tarım dışı 
faaliyetlerde olduğu Çin hariç olmak üzere, tüm gelişmekte 
olan ekonomiler için kayıt dışı istihdamda en yüksek paya 
sahip olan ikinci sektörün ticaret olduğu görülmektedir. Bu 
şekil, kayıt dışı istihdamın azaltılması için politikaların ve 
yasaların birlikte uygulanmasının gerekliliğini göstermekte 
ve farklı sektörlerin tanınmasına yardımcı olmaktadır. 
Grafikte, inşaat ve imalat sektörlerinin yanı sıra hizmet 
sektörlerinin daha fazla kayıt dışı istihdam oluşturduğu 
görülmektedir. Aynı zamanda, yukarıdaki şekilde ulaştırma 
ve ticaret sektörleri de gösterilmektedir; ancak turizm, 
oteller, restoranlar gibi diğer hizmet sektörlerinin tamamı 
diğer hizmetlere dahil edilmiştir. Devlet, kayıt dışı istihdamı 
azaltmak için bu sanayileri hedef almalıdır çünkü bu 
endüstriler devlet eliyle daha iyi düzenlenebilir ve bu 
endüstriler için operasyonel ortam iyileştirilebilir.

Yüksek kayıt dışı istihdam oranını frenlemek için farklı 
ülkeler tarafından farklı yaklaşımlar sergilenmiştir. Ayrıca, 
politikaların uyulması daha kolay olanlara dönüştürülmesi, 
işverenleri ve çalışanları kanunlara uyma konusunda 
motive etmektedir. Bürokrasinin yaratacağı zor süreç, vergi 
ödemelerini bildirmede bir engel teşkil edebilir. Bu nedenle 
ödemeyi bildirmenin daha kolay bir yolunun oluşturulması ve 
vergilerin ödenmesi, hükumetlere kayıt dışı istihdamı kayıtlı 
istihdama dönüştürmede büyük ölçüde yardımcı olabilir. Bir 
sonraki bölümde, kayıt dışı istihdamı azaltmak için dünya 
genelinde hükümetlerin uyguladığı bazı politikalara ve 
önlemlere bakılacaktır.
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3.1  Kayıt Dışı İstihdamı Arttırmaya Yönelik Politikalar

Arjantin
Arjantin, kayıt dışı istihdamın azaltılması açısından yıllar 
içinde önemli ölçüde ilerleme kaydetmiştir. ILO’ya (2014b) 
göre Arjantin’de kayıt dışı ücretli istihdam 2002’de yüzde 
49,1’den 2012’de yüzde 34,6’ ya düşmüş ve 10 yıllık dönemde 
yüzde 14,5’lik bir düşüş gerçekleşmiştir. Kayıt dışı ücretli 
istihdamdaki bu düşüş, Arjantin hükümetinin yıllar içerisinde 
yaptığı bazı politika değişikliklerinden kaynaklanmaktadır. 
Arjantin, çeşitli devlet sektörleri arasında istihdam 
piyasasındaki kayıt dışılığın azaltılmasına yönelik olarak 
entegre stratejiler benimsemiştir. İşsizliğin kayıt dışılığa 
dönüşmesinin engellenmesine (ILO, 2014b) yardımcı olan 
İstihdam Düzenliliği Ulusal Programı ve kriz dönemlerinde 
istihdam sağlanmasına ilişkin programlar gibi uygulamalarla 
birlikte istihdam merkezli bir makroekonomik çerçeve 
oluşturmuşlardır. Programlar, kayıt dışı istihdamı azaltmada 
başarılı olmuştur çünkü uzun vadeli hedeflere dayalı entegre 
bir strateji ile uygulanmışlardır. Arjantin hükumeti tarafından 
2003 yılında oluşturulan stratejiler, ülkedeki kayıt dışı 
istihdamı azaltmaya devam etmek için 2013 yılında revize 
edilmiştir. Çalışma Bakanlığı, 2013’de Kayıt Dışı İstihdamı 
(İstihdam ve Sosyal Güvenlik) azaltmak için entegre 
bir planı başlatmıştır (ILO, 2014c). Ayrıca kongre, kayıtlı 
istihdamın arttırılması için, istihdamın resmileştirilmesini 
kolaylaştırmaya yönelik bir dizi önlem paketi sunmuştur. 
Arjantin Hükumeti kayıt dışı istihdamın azaltılması için çeşitli 
adımlar atmıştır; bazıları yukarıda belirtilmiştir ve bazıları 
aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 7. Arjantin’de Kayıt Dışı İstihdamı Azaltmak İçin 
Entegre Plan Çerçevesinde Önerilen Politika Stratejileri ve 
Yeni Eylemler

Strateji İlgili Politikalar ve 
Programlar (2003-2013)

Makroekonomik 
plan

Saygın iş talebini teşvik eden 
makroekonomik politikaların 

özellikleri (mali, parasal ve döviz 
kuru). Vergi idaresinde iyileştirmeler. 

İşçi kuruluşlarının işleyişi ile 
Eklemlenme (toplu pazarlık ve 

asgari ücret). Devletin aktif rolü.

Kayıt dışı 
faaliyetlerin 

düzenlenmesi

Düzenleme ve usullerin kolaylaştırılması, 
giriş maliyetlerinin azaltılması ve 

formalitelere erişim mekanizmaları. 
Konuyla daha alakalı bazıları ise, 
belediye ve il düzeyinde, vergi 

basitleştirme, elektronik hükümet 
ve tek pencere konularıdır.

Resmi 
işletmelerde kayıt 
dışı çalışanlara 
yönelik eylemler

Kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi 
ve korunması için çalışma planı. 

Vadesi geçmiş borçların düzenli hale 
getirilmesi için sosyal güvence ve 

ödeme kolaylıklarına yapılan katkıların 
azaltılması (Kanun 26.476). 24 ay 

süren fayda, ilk 12 ay boyunca yeni işe 
alımlara yapılan katkıda işveren payında 

yüzde 50’lik bir azalma ve bir sonraki 
12 ay için yüzde 25’lik bir azalma 

içermektedir. Bu eylemler, uluslararası 
kriz vurduğunda antikonjonktürel 

önlemlerin alınmasına olanak sağlamıştır.

İstihdam Düzenlemesi için Ulusal 
Program. 2003 yılından bu yana 
yürürlükte olan, Devletin İzleme 

ve İnceleme Kapasitelerinin 
Güçlendirilmesi. Denetmen sayısının 

önemli ölçüde artması ve sürecin 
bilgisayarlı otomasyonu. Sosyal 

güvenlik katkı paylarının re’sen veya 
farz edilmiş olarak tahmin edilmesi.

İnşaat, tekstil endüstrisi 
ve ev işi sektörleri.

İşverenin yükümlülükleri için ödeme 
yöntemlerinin iyileştirilmesi. Bunların 
en önemlileri arasında, kırsal alanlarda 

toplu ortak sorumluluk sözleşmeleri 
(CCG) yer almaktadır, bunlar aracılığıyla, 

işveren, aylık sosyal güvenlik katkı 
ödemelerini, üretim sürecinin en 
uygun zamanında yapılmak üzere 

ertelenmiş ödeme ile değiştirebilir.

Kayıt dışı işlet-
melerde tanım-
lanmamış istih-
dam ilişkilerinin 

ve istihdam 
ilişkilerinin res-
mileştirilmesi

Evde çalışanlar için sosyal güvenlik planı. 
İşverenler için gelir vergisi kesintileri. 

Varsayım –aksi kanıtlanmadıkça, belirli 
bir gelir ve varlık seviyesine sahip her 

kişi bir ev işçisi istihdam eder (asgari işçi 
göstergesinin bu faaliyete genişletilmesi). 

Göç politikasındaki değişiklikler. 
Bunlardan en önemlileri, yeni göçmen 

yasası (No 25871) ve göçmen statüsünün 
düzenli hale getirilmesi için alınan 
önlemlerdir. Özel ev personeli için 
yeni istihdam planı. Evde çalışanlar 
geri kalan işçilerde olduğu gibi aynı 
hakların tadını çıkarmaktadırlar. Yeni  

tarımsal  çalışma  planı  Tarımsal  İşçi  
ve  İşverenlerin  Ulusal  Kayıtlarının 
Oluşturulması (Renatea). Toplu eş-

sorumluluk anlaşmaları. Geçici hizmet 
şirketlerinin yönetim anlayışlarındaki 

değişiklikler. Yeni esasların 
oluşturulması yoluyla düzenlemelerin 

saygın iş konseptine uyarlanması.
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İstihdam 
edilebilirliğin 
iyileştirilmesi

Eğitim  faaliyetleri  Bunlardan  en  
önemlileri  mesleki  eğitim,  örgün  
eğitimin tamamlanması,  mesleki  
beceri  standartlarının  tescili  ve  

işçi  sertifikasyonu programlarıdır.

Kayıt dışılık 
konularında 
toplumsal 
farkındalık

İş ve vergi yükümlülüklerine uymanın 
avantajları ve sonuçta ortaya çıkan 

sosyal koruma  üzerine,  kitlesel  medya  
aracılığıyla  sistematik  farkındalık  
yaratma kampanyaları.  Kurumsal  

Sosyal  Sorumluluk  Planı  kanalıyla,  
öncü  işletmeler, müşterileri ve 

tedarikçileri arasında iş mevzuatına 
uyma gereksinimi ve zorunluluğu 

konusunda farkındalık yaratmaktadırlar.

Şoklar 
karşısında 

kayıtlı 
istihdamın 
korunması

Kayıtlı  istihdamın  korunması.  
Kriz  Önleme  Prosedürleri  ve  
Verimli  Kurtarma Programı.

Kayıt dışı 
çalışanlar ve 
aileleri için 

sosyal koruma

İstihdam  edilebilirliğin  geliştirilmesi  ile  
ilgili  bileşenleri  içeren  gelir  transfer 
programları. Bunlardan en önemlileri 

Eğitim ve İstihdam Sigortası, Daha Fazla 
ve Daha İyi İşlere Sahip Gençler Programı 

ve Arjantin İşleri programıdır. Sosyal 
Güvenlik Kapsama Planı, Evrensel Çocuk 

ve Gebelik Ödeneği ve sosyal tek vergi 
(monotributo sosyal olarak bilinmektedir) 
aracılığıyla kayıt dışı çalışanların sosyal 

güvenlik kapsamının genişletilmesi.

Kayıt Dışı İstihdamı Azaltmak İçin Entegre 
Plan (Eylül 2013). Önerilen Faaliyetler

İşçi denetiminin güçlendirilmesi.

Kritik sektörlerde (ev işleri, kırsal sektör, 
konfeksiyon endüstrisi) özel müdahaleler.

İşçi yaptırımları olan işverenlerin kamuya açıklanması.

Mikro işletmelerdeki işçilerin resmileştirilmesi 
için ekonomik teşvikler.

İşçi haklarına yönelik farkındalık yaratma 
kampanyaları (ev işleri ve kırsal sektör).

Kaynak: ILO (2011) ve Bertranou ve Casanova (2013) ILO 
(2014c)’de

Arjantin, Tablo 2’de belirtildiği üzere yıllar içerisinde 
kapsamlı bir strateji benimsemiştir. Politikalar, kazanılan 
paranın bildirilmesini artırmak için işverenler, çalışanlar 
ve vatandaşlar arasında genel farkındalık yaratmayı hedef 
almıştır. Vergi yasalarının uygulanması ve toplanması, 
gelişmekte olan ülkelerdeki devlet kurumları için zor bir 
görev olabileceği için, vergi idaresindeki iyileştirmeler de bu 
konuda yardımcı olmuştur. Ayrıca, asgari ücreti dayatmak, 
işletmelerin çok düşük sayılabilecek ve insanların makul bir 

yaşam sürmesini engelleyecek ölçüde belirli bir standardın 
altında ödeme yapmasını engellediği için oldukça büyük 
bir adımdır. Benzer şekilde, işverenlere teşvik sağlamak 
ve sosyal güvenliğin arttırılması, resmi istihdama geçiş 
için Arjantin tarafından atılmış büyük adımlardan biridir. 
Teşvikler hem işverenlerin hem de çalışanların durumdan 
yararlanmalarını ve ayrıca kayıt dışı istihdamda bir düşüşe 
yol açan iş dünyasının daha fazla katılımını teşvik etmenin 
bir yolunu sağlamaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde insan 
kaynakları, gelişmiş ülkelerde olduğu kadar becerikli ve 
donanımlı olmayabilir. Bu nedenle, daha fazla insan istihdam 
etmek ve onlara daha fazla fırsat sunmak için mesleki eğitim 
veya sertifikalar sağlamak yararlıdır. Arjantin, vatandaşları 
arasındaki istihdam düzeyini artırmak için bu tür farklı 
eğitimler vermiştir; bu da kayıtlı istihdamda artışa neden 
olan bir diğer faktördür. Sonunda, programların farkındalığı 
ve işverenlerin onlardan kazanç sağlayabileceği faydalar, 
politikaların geliştirilmesi ve uygulanmasında önemli bir rol 
oynar.  Arjantin, ülkelerin yüksek kayıt dışı istihdam sorununu 
çözmek için nasıl entegre bir strateji kullanabileceklerine 
ilişkin en iyi örnektir. Hala oldukça yüksek kayıt dışı istihdam 
oranına sahip olan Arjantin, sistematik bir yaklaşımla 
oluşturduğu stratejiler ile gelecekte kayıt dışı istihdamı daha 
da azaltacak politikalar geliştirmeye devam etmektedir.

Brezilya
Brezilya, dünya genelindeki en büyük 9. ekonomi ve 15.000 
dolardan fazla kişi başına düşen geliri ile dünya genelindeki 
en iyi gelişmekte olan ülkelerinden biridir. Aynı zamanda 
Çin, Hindistan, Rusya ve Endonezya gibi ekonomiler dahil 
olmak üzere en gelişmiş gelişmekte olan ekonomiler 
arasında en hızlı büyüyen ekonomilerden biridir. Brezilya’nın 
2000’li yılların başındaki makroekonomik politikaları, kayıtlı 
istihdamın artışının nedenlerinden biri olmuştur. Frenkel 
ve Ros (2006) ‘a göre Brezilya’daki yerel para biriminin 
devalüasyonu, yüksek oranda ihracata ve bunun sonucunda 
yerel işlerde artışa neden olduğu gibi, uluslararası ithalattan 
yön rekabetiyle karşı karşıya bulunan şirketler arasında daha 
fazla rekabet oluşumuna da yol açmıştır. Hem ihracat hem 
de ithalattaki bu artış, daha yüksek oranda yeni iş yaratma ve 
buna bağlı olarak daha yüksek oranda istihdam sağlamıştır. 
Brezilya’daki kayıtlı çalışanların sayısı son 15 yılda muazzam 
bir artış göstermiştir. 2003 yılında Brezilya’da 23 milyon 
kayıtlı çalışan var iken. 2011 yılı sonunda bu sayı 37,6 milyona 
yükselmiştir (IFO, 2014b). Bu, 8 yıldan biraz fazla bir sürede 
neredeyse yüzde 60’lık bir artışı göstermektedir ve bu hızlı 
artış, yıllar içinde gerçekleşen birçok politika değişikliği ve 
geliştirici program sayesinde meydana gelmiştir.

Delgado ve diğ (2007’de: IFO, 2014b), müterakki bir vergi 
yapısını getirmek ve vergilerin toplanmasını basitleştirmek 
için 1996’da yapılan politika değişikliklerinin işletmelerin 
resmileştirilmesine büyük bir etkisi olduğunu belirtmekte 
ve aynı zamanda bu politikaların 2000-2005 yılları arasında 
500.000 mikro işletmenin (2 milyondan fazla işi kapsayan) 
resmileştirilmesine yol açtığını tahmin etmektedirler. Ayrıca, 
bu sistem ile birlikte küçük işletmeler için finansal hizmetlere 
erişimi artırmak, asgari ücreti artırmak ve sosyal korumanın 
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kırsal kesimdeki işçiler ve ev işçileri gibi sektörlere 
ulaşmasına sağlamak amaçlanmıştır. Bunlar Arjantin 
örneğinde gördüğümüz gibi benzer ilerici politikalardır. 
Bu ülkelerin her ikisinin de bir sınır paylaştığı göz önüne 
alındığında, aynı nedenden dolayı, Latin Amerika’daki diğer 
ülkeler için de kayıt dışı istihdam sayısını azaltmak için benzer 
politikalar kullanmak mümkündür.

Brezilya hükumeti, 2008 mali krizine tepki olarak, yerel 
yatırım teşviki ve aile gelirleri artışı (IFO, 2014d) yoluyla bir iç 
talep odaklı büyüme stratejisi uyguladı. Brezilya Hükumeti, 
yoksulluk riski altındaki aileler için bir destek programının 
oldukça önemli olduğunu anlayarak, nakit transferi 
programını 1,3 milyon genişletti. Bu destek programı 
2009 yılında nüfusun yaklaşık yüzde 20’sini (IFO, 2014d) 
etkilemiştir. Bu tarz programlar ekonomideki son derece 
fakir insanlara yardım edebilir ve onların hayatta kalmak 
amacıyla kayıt dışı ekonomiye yönelmelerini önleyebilir. 
Üstelik, bu tarz bir program, iç piyasanın korunmasında ve 
geliştirilmesinde önemli olabilecek talep odaklı büyümeye 
yardımcı olmaktadır. Bununla birlikte, bu program, hükümet 
adına büyük miktarda bir yatırım gerektirdiğinden, tüm 
ülkeler için uygun olmayabilir. Yine de ülkenin sadece fakir 
vatandaşlarına yardım etmekle kalmayıp, ayrıca ekonomik 
faaliyeti teşvik etmeye de yardımcı olduğu için dikkate 
alınmalıdır.

Çin
Çin, 9 trilyon doları aşan GSYİH ile dünyanın en hızlı büyüyen 
ekonomilerinden biridir. 1,3 milyar insanın üzerinde nüfus 
ile dünyanın en kalabalık ülkesidir ve geniş pazar ve ihracat 
odaklı büyümesi nedeniyle dünyadaki en yüksek doğrudan 
yabancı yatırımların bazılarını çekmektedir. Yıllar içerisinde, 
150 milyon çalışandan (Ulusal Sanayi ve Ticaret İdaresi, 2014, 
ILO, 2014b) oluşan küçük ve mikro düzeyde işletmelerdeki 
artış ve 2012 yılına kadar tahminen 9,62 milyon kişinin kayıt 
dışı işletmelere dahil olacağı  beklentisi  sebebiyle (ILO, 
2014b), kayıt dışı ekonominin boyutu artmıştır. Çin hükumeti, 
toplam nüfusun yüzde 96’sından fazlasını kapsayan çeşitli 
sağlık sigortası planları uygulamıştır. Ayrıca, 2009 yılında Çin 
hükumeti tarafından kırsal nüfus ve sigortasız kent sakinleri 
için yeni emeklilik planları uygulanmaya başlanmıştır. (IFO, 
2014d). Bunlar, Çin hükümetinin ekonomide yüksek düzeyde 
bir resmileştirme sağlamak için uyguladığı bazı politikalardır. 
Bu politikalar çalışanların sağlık sigortası ve sosyal güvenlik 
haklarını kullanmalarını sağlar.

Türkiye
Türkiye, kayıt dışı istihdamın azaltılmasını sağlamak için 2005 
yılından beri oldukça büyük bir performans göstermiştir. 
Etkili değişiklikler açısından bakıldığında, 2005 yılından 2011 
yılına kadar Türkiye’de istihdam yaratma yüzde 86,9 kayıtlı 
net istihdamdan, buna kıyasla sadece yüzde 13,1 kayıt dışı 
istihdamdan oluşmaktadır (Grun ve ark., 2013). Bu rakamlar, 
yıllar içinde büyük bir gelişme kaydedildiğini gösterirken, 
hâlâ tarım dışı toplamda yüzde 30’u aşkın kayıt dışı istihdam 
bulunduğu görülmektedir. Türk hükümeti, net istihdamın 
bir parçası olarak yüksek kayıtlı istihdam oranına yol açan 
çeşitli reformlar gerçekleştirmiştir. Türkiye Hükumeti, vergi 
sistemini basitleştirmek ve vergi sapmalarını azaltmak, 
resmi vergi beyanatını teşvik etmek, sosyal sigorta katkı 
paylarında indirimler yapmak ve az gelişmiş bölgelere yatırım 
yapan şirketler için vergi indirimleri sağlamak gibi çeşitli 
vergi reformları başlatmıştır. (ILO, 2014b). Bu gibi reformlar 
nedeniyle, işletmelerin kayıtlı istihdamda bulunmaları 
daha kolay ve daha ucuz hale gelmiştir ve ayrıca daha az 
gelişmiş bölgelerdeki teşvikler bu bölgelerin gelişmesi için 
bir finans kaynağı sağlamıştır. Dahası, bu tür bir yatırım, bu 
bölgelerdeki istihdamın artmasına da neden olacaktır.

Tüm dünyadaki ülkeler, paydaşların hepsine fayda sağladığı 
için, resmileşmeye doğru ilerlemek için dünya genelinde 
kullanılan stratejilerden öğrenmelidir. Avrupa Birliğindeki 
ülkeler tarafından kullanılan stratejiler, en iyi uygulamalar 
kapsamında daha sonraki bölümde tartışılmaktadır. 
Bölgedeki kayıt dışı çalışmaları azaltmak için ortak bir iş 
birliği ve politikaların ilerlemesini düzenli olarak izlemek 
yoluyla bölgesel bir strateji benimsemişlerdir. Sık sık yapılan 
ilerleme raporları, AB içindeki ülkelerin ilerlemeyi takip 
etmelerini ve süreç boyunca gerektiğinde değişiklikler 
yapmalarını sağlamaktadır
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4. KAYIT DIŞI İSTİHDAM VE AVRUPA BİRLİĞİ 
UYGULAMALARI

Bugün 28 üye ülkeden oluşan Avrupa Birliği, bölgedeki kayıt 
dışı işçi sayısını azaltmak için 2000 yılından itibaren kapsamlı 
adımlar atmıştır. Kayıt dışı istihdamı kayıtlı istihdama 
dönüştürme çabaları, İstihdam Politikası Kılavuzu No: 9’un 
yayınlanmasından sonra artmıştır (Williams ve ark., 2008). 
Kılavuz der ki:

“Üye ülkeler, kayıt dışı işi ortadan kaldırmak için, iş ortamının 
basitleştirilmesi, önleyici engelleri ortadan kaldırma ve vergi 
ve fayda sisteminde uygun teşvikler sağlama, iyileştirilmiş 
yasa uygulaması ve yaptırımların uygulanmasını içeren 
kapsamlı eylem ve önlemleri geliştirmeli ve uygulamalıdır. “ 
(Williams et al., 2008)

Tablo 8, EU27 tarafından kayıt dışı istihdamla mücadele için 
kullanılan iki farklı yaklaşımı göstermektedir. Caydırıcılık 
yaklaşımı, kayıt dışı çalışmaların önlenmesini ceza ve para 
cezası yoluyla amaçlarken, fırsat sunma teşvikler ve değişen 
tutumlar yoluyla uygunluk sağlama amaçlanmıştır. 

Tablo 8. Kayıt Dışı Çalışmayla Mücadele İçin 
AB Politika Yaklaşımları

Yaklaşım Yöntem Önlemler

Caydırıcılık

Geliştirilmiş 
tespit

Veri eşleme paylaşımı

Strateji birleştirme

İşlem birleştirme

Cezalar
Vergi kaçırma için arttırılmış 

cezalar

Uyumluluk 
Sağlama

Önleme

Uyumluluğun 
basitleştirilmesi

Doğrudan ve dolaylı vergi 
teşvikleri

Serbest mesleğe yumuşak 
geçiş

Yeni iş kategorileri 
oluşturma

Mikro girişim gelişimi

Kayıt dışı 
çalışmayı yasal 

hale getirme

İşveren teşvikleri:

Servis kuponları

Hedeflenen doğrudan 
vergiler

Hedeflenen dolaylı vergiler

İşçi teşvikleri:

Toplum çapında aflar

Gönüllü ifşa

İş danışma ve destek 
hizmetleri

Tutum değiştirme

Kayıtlı işin faydalarını teşvik 
etmek

Eğitim

Birebir gözetim

Vergi adaleti

Usul adaleti

Yeniden dağıtılabilir adalet

Kaynak: Williams, Horlings, and Renooy (2008)

Caydırıcılık, illegal bir işi tespit edip cezalandırarak kayıt dışı 
çalışmayı azaltmayı amaçlayan bir yaklaşımdır. Bu yöntemde 
devlet, kayıt dışı çalışmanın tespit oranının oldukça yüksek 
olduğu algısını yaratmaktadır böylece kayıt dışı işçilerin 
ortaya çıkmamasını sağlamaktadır. Ayrıca, kayıt dışı olarak 
çalışmakla ilişkilendirilen yüksek cezalarla da insanları 
kayıtlılığa sevk edebilir. İnsanların kayıt dışı çalışmayı 
reddetmeyi istemelerinin bir yolu da kayıt dışı bir iş içinde 
bulunmanın fırsat maliyetini yükseltmek olabilir. Bu tür bir 
strateji, bireylere daha yüksek maliyete sebep olacak riskleri 
artırarak, çalışan ve işverenlerin tutumlarını şekillendiren 
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için bir “sopa” olarak kullanılmaktadır. Williams ve ark. 
(2008) bunun yüksek algılanan riskler ve maliyetler yoluyla 
aşağıdaki iki adımla yapılabileceğini belirtmektedir:

•   Koordine strateji, işlemler ve veri paylaşımı yoluyla 
      algılanan/gerçek tespit olasılığını artırma.
•   Yakalananlara ceza ve yaptırımlar getirilmesi.

Kayıt dışı çalışmanın tespitini iyileştirmek için AB, veri 
eşleme paylaşımı, strateji birleştirme ve işlem birleştirme 
içeren çeşitli tedbirleri uygulamaktadır. Veri paylaşımı, farklı 
hükümet kuruluşları arasında veri paylaşımı sayesinde 
kayıt dışı çalışmaları tespit etmeyi kolaylaştırdığı için önemli 
bir konudur. Ayrıca, koordine bir strateji, çeşitli hükümet 
kurumlarını ortak bir hedef üzerinde odaklanan bir strateji 
oluşturmada bir araya getirdiği için, oldukça önemlidir. 
Son olarak, işlemleri birleştirme de koordinasyon sürecini 
kolaylaştırmakta ve ortak çabalar vasıtasıyla tüm süreçleri 
daha hızlı hale getirmektedir. ILO ayrıca kayıt dışı istihdamı 
azaltmaya yönelik olarak farklı hükümet kurumlarını 
ortak bir çaba içerisinde bir araya getiren ortak bir strateji 
önermiştir.

Uyumluluk sağlama, AB tarafından kayıt dışı çalışmayla 
başa çıkmak için benimsenen ikinci yaklaşımdır. Bu 
yaklaşım; önleme, kayıt dışı çalışmayı yasallaştırma ve 
tutum değiştirme gibi üç farklı yöntemi içermektedir. 
Önleme, kayıt dışı çalışmayı azaltmak için kullanılabilecek 
uyumluluk sağlama bünyesindeki ilk yaklaşımdır. Önleme 
tedbirleri, formaliteye geçiş sürecini basitleştirme ve takip 
edilmesi kolay, daha basit kurallar yaratma anlamına 
gelen uyumluluğun basitleştirilmesini içerir. Engelleme 
bünyesindeki diğer unsurlar arasında vergi teşvikleri ve iş 
destek hizmetleri sağlanması bulunmaktadır.

İkinci yöntem, kayıt dışı çalışmayı işveren ve işçi teşvikleri 
yoluyla yasal hale getirmektir. Hedeflenen doğrudan ve dolaylı 
vergi teşvikleri, kayıt dışı işletme sahiplerini resmileştirme 
yönünde motive etmek üzere kullanılabilir. Ayrıca, onların 
dönüşümü gerçekleştirmesini kolaylaştıracağı için bu 
işletmelere resmileştirme konusunda danışmanlık 
hizmetleri sağlanabilir. Kayıt dışı ekonominin bir parçası 
olan kayıt dışı işveren ve işçiler için toplum çapında aflar 
önerilebilir. Bu çok yararlı olabilir, çünkü, af garantisi 
verildiği sürece, bu strateji kayıt dışı işçileri ortaya çıkma ve 
yasallaşmaya yönelme konusunda motive edecektir. Son 
olarak müşteriler, kayıt dışı işi kullanmamaya teşvik edilebilir. 
Bazen müşteriler, kayıt dışı işin ürün veya hizmetlerini 
kullandıklarını bilmiyor olabilir; böyle durumlarda bu 
müşteriler, bu tür insanlardan gelen ürün ve hizmetlerden 
kaçınma hususunda teşvik edilmelidir.

Üçüncü yöntem ise kayıt dışı çalışmalarla ilgili olarak ülke 
genelindeki tutumların değiştirilmesidir. İşletme sahipleri 
ve kayıt dışı işçilerin vergilerini beyan edebilme şekilleri 
hakkında farkındalık yaratılmalıdır. Vergi eğitimi, kayıt dışı 
işçilere ve genel olarak topluma vergi ödemelerinin faydaları 
hakkında farkındalık ile birlikte çok yararlı olabilir. Ayrıca, 

işin resmileştirilmesi açısından doğruluk ve adaletin hâkim 
olması gerektiği için, kayıt dışı çalışmayı azaltmaya yönelik 
olarak akran gözetimi teşvik edilmelidir. Bunlar, Avrupa 
Birliği ülkeleri tarafından benimsenen bazı yöntemlerdir. 
Bu yöntemler yasal çerçeve içerisinde AB üyesi ülkeler 
tarafından uygulanmaktadır.

Şekil 4. EU27’de Kayıt Dışı Çalışmayla Mücadele 
İçin Kullanılan Yaklaşımlar

Kaynak: National Reform Programs, 2001-2005 
(Williams et al., 2008).

Bu yöntemler içerisinde ise “geliştirilmiş tespitler”, “önleme” 
ve “kayıt dışı çalışmayı yasal hale getirme” yöntemlerine 
öncelikli olarak başvurulmaktadır. “Ceza” ve “tutum” 
değiştirme ise AB tarafından az kullanılan yöntemler 
arasındadır. Bu yaklaşımın konu üzerinde pozitif etkileri 
vardır, çünkü birçok kişi cezalandırılacağı gerçeğinden ötürü 
teşvik edilemeyeceği için, daha teşvik edici bir yaklaşımın 
kayıt dışı çalışmanın azaltılması üzerinde daha büyük bir 
etkisi olabilir. Yıllardır, kayıt dışı çalışma yöntemlerinin tespiti, 
önlenmesi ve yasal hale getirilmesi ana yaklaşımlar gibi 
görünmekte ve kayıt dışı çalışmaları çözmek için giderek 
daha fazla kullanılmaktadır. Bunların hepsi, teşviklerle işin 
yasallaştırılması ve farkındalık yaratma yaklaşımını teşvik 
ettiği için daha önceden de bahsedilmiş olan uyumluluğun 
sağlanmasında tartışıldığı gibi oldukça iyi yaklaşımlardır.

4.1  Kayıt Dışı Ekonominin Kayıtlı 
Ekonomiye Dönüşümü
Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ekonominin anlaşılması, bu 
konuların her ikisi için de uygun bir çözüm sağlamak için 
önemlidir. Daha önce, bu iki terimin tanımları, eldeki konuları 
daha iyi anlamak için tartışılmıştır. Uluslararası Çalışma 
Örgütü, bu konuda kayıt dışı çalışma teriminin raporlarında 
ilk kez kullanıldığı 1970’lerden beri muazzam bir ilerleme 
kaydetmiştir. Düzenli konferanslar vasıtasıyla, ILO bu alanda 
kayıt dışı istihdam ve ekonomiyi küresel düzeyde tanımlama 
ve bu olgu hakkında veri toplamak için yollar bulma 
konusunda ilerlemiştir.

ILO, kayıt dışı istihdam ile ilgili verilerin araştırılması ve 
toplanmasında ön saftadır. Yıllardır, dünyadaki kayıt dışı 
istihdamı azaltma yolları üzerinde çalışmaktadırlar. Bu, 
kayıt dışı istihdamın azaltılması; çalışanlara, kuruluşlara 
ve hükumetlere yardımcı olabileceği için gereklidir. Tüm 
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paydaşlar daha güvenli çalışma ortamlarından ve hükümet 
yasalarına uymanın getireceği imkanlardan yararlanabilir. 
Ayrıca, ilerici hükümet politikaları ve stratejileri kayıt dışı 
istihdamın azaltılmasına ve toplam istihdamın artırılmasına 
yardımcı olabilir. ILO (2014) kayıt dışı ekonomiyi kayıtlı 
bir ekonomiye dönüştürmek için aşağıdaki çerçeveyi 
geliştirmiştir.

Şekil 5. Kayıt Dışı Ekonomi İçin Çalışma Stratejileri

RESMİLEŞTİRME 
SÜRECİ

Büyüme stratejileri ve nitelikli 
istihdam yaratma

ENTEGRE
STRATEJİ

Uluslararası çalışma 
standartlarının ve temel 

hakların uygulanmasını da 
içeren düzenleyici çevre

Organizasyon, temsil ve 
sosyal diyalog

Eşitlik: Cinsiyet, HIV 
durumu, etnisite, ırk, kast, 

yaş, engellilik

Girişimcilik, beceriler, 
finansman, yönetim, 

piyasalara erişim

Sosyal korumanın 
yaygınlaştırılması: Sosyal 
koruma katları ve sosyal 
güvenlik sistemleri inşası

Yerel (kırsal ve kentsel) 
kalkınma stratejileri

Kaynak: Uluslararası Çalışma Bürosu (2014a)

ILO, kayıt dışı ekonomiyi dönüştürmek için ele alınması 
gereken çeşitli hususları tanımlamıştır. Düzenleyici 
çevre, kayıt dışı ekonomiyi resmileştirme yönünde kilit 
bir unsurdur. Resmi kurumların, kayıt dışı istihdamı 
azaltmak için işçi yasalarının uygulanmasını sağlaması 
gerekmektedir. Çalışma standartları ve yönetmelikleri 
genel olarak dünya ülkelerinde yazılı olarak mevcuttur 
ancak uygulama aynı oranda yaygın değildir. Az gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkeler, yasanın uygulanması bakımından 
gevşeklik gösterme eğilimindedir. Yasanın mevcudiyeti 
ve uygulanması birlikte anlamlıdır. İşçi standartlarının var 
olması uygulanmadıkları sürece faydasızdır. Az gelişmiş ve 
gelişmekte olan ekonomilerde kayıt dışı ekonomiyi azaltmak 
için bu bölgelerdeki düzenleyici ortamın iyileştirilmesi 
gerekmektedir. Düzenleyici çevre, farklı işletme türleri için 
engel oluşturmayacak şekilde tasarlanmalıdır. Örneğin, 
firmaların bazı kuralları ve düzenlemeleri izlemesi daha 
kolay olabilir, oysa aynı kural ve düzenlemeler küçük ve orta 
ölçekli işletmeler için engel oluşturabilir. Bu nedenle, kural 
ve düzenlemeler yapılırken farklı firma türlerinin göz önünde 
bulundurulması gerekmektedir. Büyük ya da küçük firmalar 
tercih edilmemeli, daha ziyade eşitlikçi bir ortam yaratılmalı 
ve endüstrilerin standartları ve kalitesi güçlendirilmelidir.

Irk, cinsiyet, engellilik, yaş, kast vb. eşitliği, kayıtlı bir 
ekonomiye geçişteki en önemli unsurlardan biridir. Eşitlik, 
kayıtlı ya da kayıt dışı ekonomi üzerinde önemli bir etkisi 
olacak bir unsur gibi görünmeyebilir, ancak eşitsizlik 
çalışanların kayıt dışı istihdama dönmesinin sebeplerinden 
biridir. İşgücü piyasasındaki eşitsizlik adayların ayrımcılığa 
dayalı olarak geri dönmesine neden olabilir. Buna karşın 
bu çalışanlar hala hayatta kalmak için bir işe ihtiyaç 
duymaktadırlar, dolayısıyla kendi ihtiyaçlarını karşılamak için 
kayıt dışı ekonomiye veya kayıt dışı istihdama döneceklerdir. 
Bu nedenle, bazı hükümetlerin, işgücü piyasasındaki eşitliği 
teşvik etmek üzere ayrımcılığa uğrayan gruplar için bir 
kota sistemi kullanmaları gerçekten yararlı olabilir. Öte 
yandan hükümet, kota sisteminin belli bir cinsiyeti, ırkı, 
kastı vb. ayrımcılık etmemesini sağlamaya hazırlanmalı ve 
bu tür bir sistemin ayrımcılığa uğramış gruplar tarafından 
istismar edilmemesini sağlamalıdır. Bu, özellikle kayıt dışı 
istihdamın yüksek olduğu az gelişmiş ekonomilerde zor bir 
iştir. Hükümetin bu tarz işgücü piyasalarını düzenlemesi 
çok daha zordur. Cinsiyet eşitliğinin, istihdam edilen toplam 
işgücündeki kadın oranının düşük olduğu gelişmekte 
olan ekonomilerde bu konunun hala problem olduğu 
görülmektedir. Bu oran geçtiğimiz yıllar boyunca düşmüş 
olsa da dünya genelinde işgücündeki kadının sayısını 
arttırmak için, eşitlik açısından hala çok fazla çalışma 
gerekmektedir.

Girişimcilik, kayıt dışı ekonomide kilit unsurdur, çünkü 
çok sayıda kayıt dışı işletmenin tek kişilik işletmeler olarak 
kurulduğunu görmekteyiz. Küçük ve orta ölçekli işletmeler 
kayıt dışı sektörde kolayca kurulabilir veya kayıt dışı 
istihdama sahip olabilir. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin 
yanı sıra kayıt dışı istihdam, evden çalışan kişileri (gelirlerini 
bildirmeyen serbest çalışanlar), ev işçilerini, sokak satıcılarını 
vb. de içermektedir. Kayıt dışı istihdamın bu kısmının yasal 
hale getirilmesi özellikle genel kayıt dışı istihdam içinde 
bunların yüksek oranda bulunmaları ve bu üyelerin piyasada 
bulunmalarının güç olması nedeniyle oldukça zordur. 
Girişimcilik, girişimcileri kayıt dışı ekonominin bir parçası 
haline getirecek yönde kurallar getirmek yerine, onların 
izleyebileceği katı kurallarla, yasal hale getirilmelidir. Tek 
hak sahipleri için düşük vergi oranları ile kayıt kuralları 
kolaylaştırılabilir. Ayrıca, hükumete kendilerini kayıt 
ettirebilen ve gelirlerini bildiren serbest çalışanlar için özel 
kurallar getirilmelidir. Sokak satıcıları için de bölgesel /yerel 
düzeyde, onları yönetebilecek ve yerel makamlara kayıt 
yaptırmalarını sağlayacak bir dizi farklı kural düzenlenebilir. 
Bu sadece yerel yönetim için bazı vergi gelirleri sağlamakla 
kalmaz aynı zamanda sokak satıcılarının çalışması için daha 
güvenli bir ortam yaratır. Buna ilave olarak, hükümet hangi 
bölgede hangi sokak satıcısının faaliyet gösterdiğini bilecek, 
bu da bölge halkı ve diğer işletmeler için bölgeyi daha güvenli 
hale getirecektir.

Son olarak, kırsal ve kentsel kalkınma stratejileri, kayıt dışı 
istihdamın resmileştirilmesine yardımcı olabilir. Kayıt dışı 
istihdamı azaltmak için, kırsal ve kentsel düzeyde hükümet 
politikaları kurumsallaşmalı ve güçlendirilmelidir. Özellikle 
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kırsal kalkınma söz konusu olduğunda, bu seviyedeki yerel 
yönetimlerin iyi bir insan kaynakları yönetimi geliştirecek 
stratejiler tasarlayıp uygulayabilmeleri gerekmektedir. 
Yönetim bu düzeyde önemlidir, çünkü strateji ve yasalar 
söz konusu yasalar uygulanmaksızın çıkarılmakta ve bu 
da bu politikalara sahip olmayı faydasız kılmaktadır. Bu 
nedenle, kırsal ve kentsel kalkınma stratejileri açısından 
“uygulama” hayati öneme sahiptir. Az gelişmiş ülkelerde, 
hükümetin bölgeleri zaman içinde geliştirebilecek daha iyi 
kalkınma programları hazırlaması gerekmektedir. Kısa 
vadeli stratejiler mutlaka uzun vadede büyümeye neden 
olmadığı için, uzun vadeli stratejilere sahip olmak önemlidir. 
Bu nedenle, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki 
hükümetlerin, bölgeleri zaman içinde geliştirecek uzun 
vadeli stratejiler geliştirmeleri gerekmektedir. Kanunları 
uygulamak için temel altyapı ve kurumların geliştirilmesi 
hayati önem taşımaktadır. Ayrıca, yerel kurumların meydana 
gelebilecek her türlü yolsuzluğun önüne geçmek için 
bağımsız olarak çalışabilmeleri önemlidir.

ILO tarafından geliştirilen dönüşüm çerçevesini kullanarak, 
hükümetler kayıt dışı istihdamı kayıtlı hale dönüştürmeye 
çalışabilirler. Bu çerçeve hem ekonominin birçok yönünü 
hem de yerel ve ulusal düzeyde hükumeti oluşturan 
kurumsal faktörleri hedef aldığından iyi bir platform 
sağlamaktadır. Bu çerçeveyi kullanarak, hükümetler kayıtlı 
istihdam ve kayıtlı ekonomi için daha iyi bir sistem yaratmayı 
amaçlayan uzun vadeli bir entegre strateji tasarlayabilirler. 
Kayıt dışı ekonominin dönüştürülmesi, hükümetlerin 
daha yüksek vergi gelirleri ve iş için daha güvenli bir çevre 
fırsatları yaratmasına, kurumlar için destek sağlama ve tüm 
çalışanlara işçi haklarını verme konusunda yardımcı olabilir.

ILO (2014a), kayıt dışı ekonomiyi kayıtlı bir ekonomiye 
dönüştürmek için üzerinde durulması gereken çeşitli 
hususları tespit etmiştir. Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler 
tarafından alınan politika girişimleri göz önüne alındığında, 
kayıt dışı işsizlik ve kayıt dışı ekonomiyle mücadelede tüm 
sorunlara çözüm olacak tek bir strateji yoktur. Bu nedenle, 
kayıtlı bir ekonomiye geçiş için ILO tarafından aşağıdaki 
müdahaleler önerilmektedir (ILO, 2014a).

1.  Kaliteli İstihdam Yaratma: İstihdam öncesi 
      makroekonomik ve sektörel politikalar.
2.  Yönetim, sürdürülebilir işletmeler ve üretkenlik.
         a.  Çalışma koşulları ve işçi denetimi
         b.  Sürdürülebilir işletmeler için uygun bir 
              ortamın teşvik edilmesi.
         c.  Finansmana erişim
         d.  Beceri geliştirme
3.  Organizasyon, temsil ve sosyal diyalog.
4.  Yerel kalkınma stratejileri, kooperatifler ve 
      sosyal ekonomi.
5.  Eşitliği teşvik etme ve ayrımcılık sorununun üzerine 
eğilme.
6.  Sosyal Korumayı Genişletme

4.1.1.  Kaliteli İstihdam Yaratma
Kayıtlı ve kaliteli istihdam yaratma, kayıt dışılığın kontrol altına 
alınmasında kilit unsurdur. Özellikle kayıtlı ekonomideki 
iş eksikliği, yeni işgücü piyasasına girenlerin kayıt dışı 
ekonomiye yönelmesinde ana faktördür. Kayıtlı istihdamın 
yaratılması için yatırım, beceri geliştirme ve sürdürülebilir 
girişimlerin büyümesini teşvik eden bir makroekonomik 
politika çerçevesinin tasarlanmasına ihtiyaç vardır. Yüksek 
genç nüfusu ve işgücü piyasalarında çok sayıda katılımcısı 
olan, gelişmekte olan ekonomilerde, saygın iş imkanlarının 
bulunması gerekmektedir. Hindistan, Pakistan, Bangladeş, 
Endonezya, Brezilya vb. piyasalarda, gençlerin oranı oldukça 
yüksektir ve bu da istihdam olanaklarının büyümesini 
gerektirmektedir. Ayrıca, resmileştirmeye daha fazla 
katkıda bulunma fırsatına sahip tarım sektörü gibi bazı 
sektörlerde daha fazla kayıtlı iş olanakları yaratılmalıdır. 
Sektöre yönelik politikalar, belirli sektörlere odaklanabilmesi 
ve çok sayıda kayıt dışı istihdama sahip olan sektörlere 
hedeflenebilmesi açısından oldukça faydalı olacaktır. Yoğun 
istihdamlı yatırımlar, kayıtlı istihdamı arttırmanın başka bir 
yoludur. Orta ve Doğu Avrupa, kayıtlı istihdama yumuşak 
bir geçiş sağlamak için eğitimle birleştirilmiş istihdam 
planlarını kullanmıştır. Hindistan da Mahatma Gandhi 
Ulusal Kırsal İstihdam Garanti Programı adı altında kırsal 
alanlardaki hanelere iş sağlamak için benzer bir program 
kullanmıştır. Program, 2011-2012 döneminde 49,9 milyon 
hane için iş imkânı sağlamıştır. İstihdam fırsatlarının eğitimle 
birleştirilmesi sadece kayıtlı istihdamı artırmaya yardım 
etmekle kalmamış, bunun yanı sıra gelecekteki diğer 
fırsatlardan yararlanabilecek olan çalışanların becerilerini 
artırmaya da yardım etmiştir.

4.1.2. Yönetim, sürdürülebilir 
işletmeler ve üretkenlik
Yönetim, yasanın uygulanmasını ifade eder. Kayıt dışılık, 
yasaların uygulanma oranı düşük olduğunda ortaya 
çıkabilir. Bir yasanın uygulanması, yasanın en az kendisi 
kadar önemlidir. Kanunun kararlı bir şekilde uygulanmasını 
sağlamak için güçlü kurumlar gerekmektedir. Aynı şekilde, 
işgücü piyasasındaki resmileştirmeyi sağlamak için işgücü 
piyasası kurumları kurulmuştur. Bu nedenle, yönetmelikleri 
uygulamak, denetim ve teftiş sistemlerini geliştirmek için 
işgücü piyasası kurumlarının kapasitesinin arttırılması 
gerekmektedir. İşgücü piyasasındaki yönetimin hedefi; 
vergi kanunlarına, kayıtlara, işçi standartlarına vb. gibi 
konulara uyumluluğu iyileştirmek olmalıdır. Ayrıca, tüm 
işgücü piyasası kurumlarında uyumluluğu motive etmek 
ve arttırmak için bazı teşviklerin getirilmesi önerilmektedir. 
Bununla birlikte, kayıt dışı istihdam ile ilgili tüm sorunların, 
yasal düzenlemelerin getirilmesi ve bu yasaların 
uygulanması yoluyla çözülemeyeceğinin de anlaşılması 
gerekmektedir. Hatta Dünya Bankası(2009); vergilendirme, 
yolsuzluk, beceri eksikliği ve piyasalara finansman ve 
altyapıya erişimin eksikliğinin, resmileştirme sürecinde kilit 
engel oluşturduğunu bildirmektedir. Resmileştirme yolunda 
diğer bir önemli sınırlama ise, uygun mülkiyet haklarının 
eksikliğidir. ILO (2014a); esnek vergi düzenlemeleri, idari 
kayıt, temel muhasebe eğitimi ve finansman (faaliyetlerin 
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daha iyi izlenmesinde yardımcı olmak üzere), ve kuruluşa 
erişim kazanmak konularında yardımcı olmak yoluyla 
resmileştirmeye yönelik olumlu adımlar atmış bir ekonomi 
olarak Kamerun örneğinden bahsetmektedir.

4.1.2.1. Çalışma koşulları ve İşçi Denetimi
Kayıt dışı çalışanların asgari ücret, sağlık sigortası, sosyal 
güvenlik, istihdam koruması gibi mahrum kaldığı çok sayıda 
imkan bulunmaktadır. Buna ek olarak, kayıt dışı çalışanlar, 
çalışmaları karşılığı kendilerine herhangi bir tazminat 
ödenmeksizin tehlikeli koşullarda zorla çalıştırılabilirler. 
Güvenli bir çalışma ortamı olmadığı için, birçok işçi 
hastalanmaya ve hatta uzun vadeli hastalıkların hedefi 
haline gelme eğilimindedir. Öte yandan, çalışanlar çalışma 
koşullarının yanı sıra bu tür koşullarda çalıştırılmasından 
kaynaklanabilecek tehlikeler hakkında tam bilgiye sahip 
olmalıdırlar. Resmileştirmenin maliyetlerinin düşürülmesi 
ve sürecin teşvik edilmesi, resmileştirmenin yükselmesine 
neden olacaktır. Bununla birlikte, denetim kurumları yasalara 
uymayan işletmeleri denetlemek için güçlendirilmelidir. 
Resmileştirmeyi arttırmak için daha katı cezalar uygulanmalı 
ve daha sık denetim yapılmalıdır. Ayrıca, hükümet kayıt dışı 
ekonomideki menfaat sahiplerini resmileşmenin yararları 
ve resmileştirme yöntemleri hakkında eğitmeye çalışmalı 
ve resmileştirme sürecinde onları katılımcı birer aktör 
haline getirmelidir . Fransa, Finlandiya ve Hollanda, ciddi 
tehlikeler hakkında bilgi yaymak amacıyla çiftçilere yönelik 
iş denetim kampanyaları ile eğitim ve farkındalık yaklaşımı 
kullanmışlardır (ILO, 2013b).

4.1.2.2. Sürdürülebilir işletmeler için uygun bir 
ortamın teşvik edilmesi
İş ortamı ve hukuki ortam, sürdürülebilir işletmeleri teşvik 
edecek şekilde düzenlenmelidir. İşletmelerin sürdürülebilir 
olması için finansman, altyapı, piyasalar ve teknoloji 
transferlerine erişimi içeren politikalar ve çerçeveler 
oluşturulmalıdır. Pek çok gelişmekte olan ekonomi, zayıf 
altyapı ve pazarlara sahiptir. Bu nedenle bu ekonomilerdeki 
girişimcilerin kayıtlı ekonominin bir parçası haline gelmesi 
zorlaşmaktadır. Ayrıca küçük ve orta ölçekli işletmelerle 
ilgili kurallar ve yönetmelikler, bu küçük işletmelerin büyük 
kuruluşlara kıyasla daha fazla teşvike ihtiyaç duydukları göz 
önünde bulundurularak resmileştirilmelidir. Hükümetler, 
kayıt masrafları ve vergileri düşürüp, işlemleri daha kolay 
hale getirmeli  ve iş kurma maliyetlerini de düşürerek 
girişimciliği teşvik etmelidir. Bu politikalar resmileştirmeyi 
artıracak ve aynı zamanda insanları girişimci olmaya teşvik 
edecektir.

4.1.2.3. Finansmana erişim
Finansmana sınırlı erişim, küçük işletmelerin büyümesini 
ve gelişmesine engel olması nedeniyle kayıt dışı ekonomide 
bir faktör olabilir. Kuruluşların daha büyük projeleri 
geliştirmek ve almak için finansman sağlamaları gerekir; 
ancak bu, gelişmekte olan ekonomilerdeki finansal 
kurumlar bu küçük ve orta ölçekli kuruluşlara finans 
sağlama konusunda tereddüt gösterdiğinden genellikle bu 
mümkün olmamaktadır. Mikro-finans kuruluşları dünyanın 

çeşitli ülkelerinde kurulmuştur ve küçük işletmelerin 
kurulmasında çok faydalıdır. Bu nedenle, dünyanın dört bir 
yanındaki hükümetlerin finansmana erişim sağlamak için 
yenilikçi yollar bulmaları gerekmektedir.

4.1.2.4. Beceri geliştirme
Nitelikli işgücünün bulunmaması kayıt dışı ekonominin 
ana nedenlerinden biridir. Düşük eğitim ve mesleki 
becerilerden oluşan düşük vasıflı işgücü, düşük üretkenliğe 
yol açacağından, zamanla bu becerilerin geliştirilememe 
süreci, düşük verimlilik döngüsün devam etmesine neden 
olmaktadır. Becerilerin geliştirilmesi sadece üretkenliği 
arttırmakla kalmaz, aynı zamanda işçilerin daha iyi 
organizasyona katılma fırsatlarını arttırır. Dolayısıyla daha 
yüksek üretkenliğe yol açar. Bir ILO metodolojisi olan 
Kırsal Ekonomik Güçlendirme Eğitimi (TREE), yoksul kırsal 
alanlarda becerilerin geliştirilmesinde ekonomik fırsatlar 
ve beceri sınırlamalarına önayak olarak başarılı olmuştur 
(ILO, 2014a). Beceri gelişiminin teşvik edilmesi, insanlar için 
daha iyi fırsatlar yaratmanın yanı sıra, zaman içinde daha iyi 
işlere doğru ilerleme becerilerini geliştirmede de kilit önem 
taşımaktadır.

4.1.3. Organizasyon, Temsil ve Sosyal Diyalog
Kayıt dışı ekonomide bir işçi organizasyonu önemlidir çünkü 
hakları kolektif bir çabayla almak daha kolaydır. Resmi 
makamlar önünde kolektif bir temsil, kayıt dışı ekonominin 
altyapı, kanunlar, vergilendirme ve sosyal güvenlik alanlarındaki 
gelişmeleri talep etmesini kolaylaştırabilir. Sendikalar, kayıt 
dışı ekonomi bünyesindeki çalışanları kendilerine dahil ederek, 
hakların bu işçilere de uzanmasını sağlamak suretiyle önemli 
bir rol üstlenebilirler. Kayıt dışı ekonomideki işçiler tarafından 
karşılaşılan ayrımcılıkla mücadele etmek için yenilikçi stratejiler 
kullanılabilir. Organizasyona iyi bir örnek Hindistan’daki 
Serbest Çalışan Kadınlar Derneği (SEWA)’dir. Bu dernek, 
kayıt dışı ekonomideki fakir kadınları güçlendirmektedir. (ILO, 
2014a). SEWA; eğitim, finansman desteği, kuruluş, sigorta ve 
sosyal güvenlik hizmetleri gibi çeşitli hizmetler sunmaktadır. 
Diğer ülkelerdeki girişimler de SEWA’ya benzer bir yaklaşım 
izlemişlerdir.

4.1.4. Yerel kalkınma stratejileri, kooperatifler ve 
sosyal ekonomi
Yerel kalkınma; altyapının geliştirilmesi, kurumlar ve 
becerilerin geliştirilmesi açısından kilit bir unsurdur. 
Kurumların ve altyapının geliştirilmesi, işletmelerin işlerini 
yürütmeleri için daha iyi bir platform oluşmasını sağlayabilir. 
Ayrıca, yerel yetkililere sağlanabilecek eğitimler, yetkililerin 
daha iyi bir performans göstermeleri ve karşılaştıkları 
zorluklarla daha iyi mücadele edebilmeleri faydalı olabilir. 
Dönüşüm; kayıt kolaylığı, yatırımın artırılması, istihdam 
yoğun sektörler, finans ve piyasa erişiminin kolaylaştırılması, 
geliştirilmiş düzenlemeler, kanunların uygulanması ve 
denetimi için geliştirilmiş mekanizmalar vb. yollarla yerel 
yetkililer tarafından kolaylaştırılabilir. Bunun yanı sıra  
merkezi olmayan otorite, piyasadaki paydaşların katılımıyla 
daha yararlı hale getirilebilir.
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4.1.5. Eşitliği teşvik etme ve ayrımcılık sorununun 
üzerine eğilme
Eşitlik, kayıt dışı ekonomide daha önemli değilse de en az 
kayıtlı ekonomide olduğu kadar önemlidir. Kayıtlı ekonomide 
gerçekleştirilen ayrımcı uygulamalar, kayıt dışı ekonomiye 
aktarılanlarla aynıdır, fakat bazı zamanlarda çok daha yüksek 
orandadır. Eşitsizlik, kadınlar için kayıt dışı ekonomide 
erkeklerinkinden daha düşük olma eğiliminde olan ücret 
açısından mevcuttur. Ayrıca, kadınların kayıt dışı ekonomide 
kendi işletmelerini kurmaları daha zordur. Olası kadın 
girişimcilere yönelik olarak; farkındalık, eğitim ve finansmana 
erişim sağlamak için programlar tasarlanmalıdır. Kadınların 
yanı sıra, göçmenlerin -özellikle mültecilerin- söz konusu 
olması durumunda, bu grup ayrımcılığa maruz kalan başka 
bir grup olarak karşımıza çıkmaktadır. Göçmenler düşük 
vasıflı işlerde istihdam edilmekte, uzun saatler çalışmakta ve 
düşük ücret almaktadırlar. Göçmenlere eşit haklar ve eşit iş 
fırsatları sunmak için düzenlemeler yapılmalıdır.

4.1.6. Sosyal Korumayı Genişletme
Sosyal güvenlik sisteminin tüm çalışanlara ve ekonomiye 
yayılması, resmileştirme yolunda önemli bir adımdır. Sosyal 
güvenlik, sağlık hizmetlerine ve eğitime doğrudan erişim 
yoluyla yaşam koşullarını, sağlık durumunu ve verimliliği 
arttırabilir. Kayıt dışı ekonomiyi büyük ölçüde azaltmada 
yardımcı olabilecekleri için, kayıt dışı istihdamı yüksek olan 
sektörler sosyal güvenlik açısından özel bir odak noktası 
olmalıdır. Hükümet ayrıca, işsizlere fayda sağlayabilecek ve 
sonucunda onları günlük ihtiyaçlarını karşılamak için kayıt dışı 
ekonomiye katılmaktan caydıracak programlar başlatabilir. 
Son olarak, ülkenin yaşlı yurttaşlarına yardım etmek için 
tüm dünyada sosyal emeklilik planları hazırlanmalıdır. Bu 
emeklilik planları, ister kamu isterse özel olsun, ekonominin 
tüm sanayi ve sektörlerine yayılmalıdır. Sosyal güvenlik, bir 
ekonomiyi resmileştirmede önemli bir unsurdur ve gerek 
işverenlere gerekse çalışanlara sağlanabilecek fayda ve 
teşvikler yoluyla yaygınlaştırılabilir.

4.2. Avrupa Birliği Ülkeleri İyi Uygulamaları
Almanya
Almanya ekonomi alanında dünyanın en büyük on ekonomisi 
içerisinde yer almaktadır. Özellikle istihdam alanında 
2000’li yıllardan itibaren hızla artış meydana gelmiş ve 
ülke ekonomisi gelişimini devam ettirmiştir. Kayıt dışı 
ekonomi ise gelişmekte olan ülkelerin ana problemi 
olarak adlandırılmamasına karşın, gelişmiş ülkelerin de 
yaşadıkları sorunlar arasında yer almaktadır. Bu noktada 
kayıt dışı ekonomi de Almanya’nın gündeminde yer alan 
ciddi konulardan biri olarak bulunmaktadır. Kayıt dışı 
ekonominin sosyal boyutu ve ekonomik zararları göz önünde 
bulundurularak, Alman araştırmacılar bu konuya ilişkin 
çözümler geliştirebilmek için çeşitli metotlar kullanmışlardır.

Almanya’nın kayıt dışı ekonomiyi takibi de dünyada meydana 
gelen yenilikler ve gelişmelere bağlı olarak değişiklik 
göstermiştir. Bundan dolayı 1970’li yıllardan 2000’li yıllara 
kadar çeşitli yöntemler kullanılmış, ancak bu yöntemlerde 
–başta teknolojik gelişmeler olmak üzere– birçok etkene 

bağlı olarak değişiklikler yapılmıştır. Günümüzde ise ILO 
kaynaklarında bahsedilen MIMIC yöntemi uygulanarak kayıt 
dışı ekonomiye yönelik tahminler yapılmaktadır. Bu yöntemin 
literatürde öncülüğünü Profesör Friedrich Schneider yapmış 
ve özellikle Almanya hesaplamalarında eşsiz bir kaynak 
görevini görmüştür.

Tablo 9. Almanya’da Gerçekleştirilen Kamu Politikalarının 
Kayıt Dışı Ekonomi Üzerindeki Etkileri, 2008

Uygulanan Politikalar Kayıt Dışı Ekonomide Artış /
Azalış

Yapı İşleri, Boyacılık ve 
Cilacılık

İşlerinde Asgari Ücret 
Belirlenmesi

3000 – 6000 Milyon Euro 
Arasında Bir Artış

Bakım Sigortası Prim 
Oranının yüzde 1,7’den yüzde 

1,9’a Çıkarılması 

160 – 280 Milyon Euro 
Arasında Bir Artış

İşsizlik Sigortası Prim 
Oranının yüzde 4,2’den yüzde 

3,3’e Düşürülmesi 

900 – 1500 Milyon Euro 
Arasında Bir Azalış

Kişilerin Evlerini Yenilemeleri, 
Bazı masrafların Vergiye Tabi 
Tutarlardan Düşülebilmesi 

Uygulaması 

2000 – 4000 Milyon Euro 
Arasında Bir Azalış

İşsizlik Oranlarının Düşmesi 2000 – 3500 Milyon Euro 
Arasında Bir Azalış

Toplam Etki 1740 – 2720 Milyon Euro 
Arasında Bir Azalış

Kaynak: Schneider, 2008, s.15.

Tabloda görüldüğü gibi, Almanya’da uygulanan kamu 
politikaları toplumun kayıt dışı kalması hususunda doğrudan 
bir etkiye sahiptir. Asgari ücret sınırlamasının uygulanmadığı 
bir sektörde bu tip bir düzenleme yapmak, kayıt dışılık 
oranında ciddi bir artışa sebep olmuştur. Diğer taraftan, vergi 
muafiyeti ile ilgili düzenlemelerin getirilmesi, kayıt dışılığı 
azaltıcı bir etkiye sebep olmuştur. Bu noktadan hareketle 
etkili kamu politikalarının uygulanması durumunda kayıt 
dışılık yüksek oranda azaltılabilir.

Kayıt dışı ekonomi içerisinde önemli bir yer tutan kayıt 
dışı istihdamda ise Almanya’da yüzde 13’lük bir oran 
görülmektedir. (Schneider, 2013). Sektör bazında kayıt 
dışı istihdam oranına bakmak istediğimizde ise Haigner, 
Jenewein ve Schneider’in gerçekleştirmiş oldukları 
Almanya’da kayıt dışı istihdama yönelik anket çalışmasına 
baktığımızda, göreceli olarak düşük kalitede işçiliğin olduğu 
ev içi hizmetler ve teknik işlerin yoğunlukta olduğunu 
görmekteyiz.

Kayıt dışı istihdama yönelik yürütülen faaliyetlere bakıldığında 
ise iki farklı yöntemin izlendiği görülmektedir. Öncelikle 
işgücünün kayıt dışı istihdama yönelimini engellemek için 
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çeşitli önlemler alınmış, hali hazırda kayıt dışı çalışmanın 
olduğu durumlarda ise bu eğilimin ortadan kalkması için 
teftiş yöntemleri geliştirilmiştir.

Almanya’da Kayıt Dışı İstihdamı Önleyici Faaliyetler
Bu kapsamda geliştirilen çalışmaların başında “Ajanda 
2010” gelmektedir. Ajanda 2010 içerisinde yer alan ve kayıt 
dışı istihdama yönelik düzenlemelerin başında, işsizlik 
sigortasındaki düzenlemeler yer almaktadır. “İşsizlik Yardımı 
II” yasasında değişikliğe gidilerek uzun süreli ödenen işsizlik 
maaşlarında değişiklikler yapılmış, kişilere sağlanan yardım 
hizmetlerinde kesintiye gidilmiştir. Böylelikle kişiler yeni 
düzenleme ile, oran yönteminden sabit ücret uygulamasına 
geçiş yapmışlardır.

Kullanılan diğer bir önleyici faaliyet ise “Küçük İş – Minijob” 
olarak adlandırılan ve “450 euro” karşılığı çalışanların sigorta 
primlerinden muaf olarak çalışmasını içermektedir. Diğer 
taraftan bu faaliyete göre işverenler çalışanlarını “Küçük İş 
Merkezleri” ne bildirmek zorundadır.

Almanya’da Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele 
Faaliyetleri
Mücadele faaliyetlerinde ise kayıt dışı istihdamı 
engellemeye yönelik olarak sıkı denetim ve cezai yaptırımlar 
kullanılmaktadır. Bu noktada kanuni alanda gümrük 
teftişleri, işletme denetim büroları başlıca kullanılan araçlar 
arasındadır. Ayrıca Alman Sigorta Kurumu ve Gümrük 
İdaresi tarafından kurulan ve elektronik sistemde veri 
takibini sağlayan “eXTRa” uygulaması bulunmaktadır. Bu 
sistem, özel gümrük müfettişlerinin kayıt dışı istihdamı tespit 
etmesinde kullanılmaktadır.

İngiltere
İngiltere’de kayıt dışı istihdam GSMH’nin yüzde 1,5’ini 
oluşturmaktadır. Ülkede kayıt dışı istihdam en çok küçük ve 
orta büyüklükteki işyerlerinde, ev işleri ve inşaat sektöründe 
yaygındır. Sektör bazında ise tarımsal işlerde, inşaat, otel ve 
ikram işlerinde kayıt dışı çalışmaya daha sık rastlanılmaktadır 
(Renooy v.d., 2004).

İngiltere tarafından 1 Ocak 2007’de AB’ye üye olan Romanya 
ve Bulgaristan’ın, ülke çalışanlarının İngiltere işgücü 
piyasasına girişine bazı kısıtlamalar getirilmiştir. Ülkede 
niteliksiz işlerin büyük bir çoğunluğu, yabancı kaçak işçiler 
tarafından yerine getirilmektedir. Kayıt dışı istihdamın en 
yoğun olduğu tarım sektöründe çalışanların 1/3’ü yabancı 
kaçak işçidir. Bugün ülkede yabancı kaçak işçi sayısının 
500.000 civarında olduğu tahmin edilmektedir.  (Hall, 2006)

İngiltere’de 90’lı yılların sonunda genç nüfus işçilerin (18-21, 
21+) kayıt altına alınması için ulusal asgari ücret uygulaması 
başlatılmıştır. Aynı zamanda iş arayan kesime istihdam 
imkânı yaratmak için çeşitli teknik eğitim ve iş arama gibi 
becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler verilmiştir. 2000’li 
yıllarda ise kayıt dışı çalışmayı azaltma ve kayıtlı istihdamı 
arttırmaya yönelik çeşitli paketler yürürlüğe konulmuştur. 
İşverenleri girişimcilik alanında teşvik etmek için kendi 

hesabına çalışanların primlerinde indirme gidilmiştir.

2003 yılında yabancı kaçak işçi çalıştırmanın engellenmesi 
için Göç ve İltica Yasası’nda değişiklikler yapılarak işverenlere 
yeni sorumluluklar getirilmiştir. 2004 yılında “Kurumlar arası 
Görev Gücü” adında bir eşgüdüm merkezi kurulmuş ve yedi 
bakanlık arasında dağılmış bulunan çalışma izni verilmesine 
ilişkin yetkiler, İçişleri Bakanlığı bünyesinde toplanmıştır. 
(ÇSGB, 2004)

Fransa
Fransa’da kayıt dışı ekonomi GSMH’nin yüzde 4’ü ile 
yüzde 14’ü arasındadır. Kayıt dışı çalışanlar ise; yabancı 
kaçak işçiler, yasadışı göçmenler ve işsiz vatandaşlardan 
oluşmaktadır. Günümüzde Fransa’da 200.000 civarında 
kaçak göçmenin bulunduğu tahmin edilmektedir. Kayıt dışı 
istihdamın sektörlere göre dağılımı; yüzde 60 hizmetler, yüzde 
27 inşaat ve yüzde 13 diğer sektörlerdir. Kayıt dışı istihdamın 
önlenebilmesi için uygulamaya konulan tedbirler, mevzuatın 
etkinleştirilmesi, MILUTMO’nun kurulması (kayıt dışı istihdama 
karşı bakanlıklar arası irtibat bürosu), hizmet fişi sisteminin 
devreye sokulması, işgücü piyasasıyla ilgilenen kamu kurum 
ve kuruluşları arasında iş birliğinin arttırılması şeklindedir. 
Ulusal düzeyde “İstihdam ve Dayanışma Bakanlığı’na bağlı 
olan DILTI (Interministerial Delegasyonu), Başbakan’ın 
yönetiminde kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda devlet 
politikasını belirlemekle yükümlüdür. Yerel düzeyde ise, kayıt 
dışı istihdamın kayda alınması çalışmalarında çeşitli komiteler 
görevlendirilmiştir. (TİSK, 2001)

Fransa’da işverenlerin, mesleki faaliyetlerine başlaması, 
değiştirmesi veya sona erdirmesi için kurulan “İşletme 
Formaliteleri Merkezi” isimli kuruma başvuru yapmaları 
gerekmektedir. Bu merkez yasal ve idari işlerin yürütülmesi 
kapsamında başvurulabilecek tek merkezdir. Bu sistem 
sayesinde ülke ekonomisinin işleyiş süreci hızlanma 
göstermiştir.
Fransa’da yeni iş alımlarında “tek istihdam bildirimi” 
formunun doldurulması gerekmektedir. Böylelikle 
kayıtlı istihdam takip edilebilmekte, bu belge ile başvuru 
yapılmadığında ise işletme istihdamı kayıt dışı olarak 
adlandırılmaktadır. Doldurulan belge, işverence sosyal 
güvenlik kuruluşuna gönderilmektedir. İşverenler 
yapılan denetimlerde bu bildirimleri ve ücret bordrolarını 
göstermekle yükümlüdürler. (Yereli ve Karadeniz, 2004)

Kayıt dışı istihdama yönelik cezai yaptırımlar ise İş 
Kanunu’nda düzenlenmiştir. Buna göre, işe yeni başlamış 
veya devam etmekte olan personellerini geç kayıt altına 
alan veya eksik bildirimde bulunan işverenlere, kayıt dışı işçi 
çalıştırmaya yönelik cezalar uygulanmaktadır. Bu cezalar 
15.000 – 100.000 avro arası değişiklik göstermektedir.

İtalya
İtalya’da kayıt dışı istihdam GSMH’nin yüzde 16’sı 
düzeyindedir. Ülkede kayıt dışı istihdam edilenler; gece 
çalışanlar, gençler, kadınlar ve emeklilerden oluşmaktadır. 
Kayıt dışı istihdam; tarım, inşaat, hizmet ve tekstil sektöründe 
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yaygındır. Ülkede kayıt dışı istihdamla mücadele çalışmaları 
kapsamında vergi denetimlerinin arttırılması, ücret dışı 
işgücü maliyetlerinin azaltılması ve idari prosedürlerin 
basitleştirilmesi yöntemlerine başvurulmuştur. (TİSK, 2001)

1994 yılında yeni işçi istihdamında sosyal güvenlik 
katkı paylarında indirime gidilmiştir. 1995 yılında inşaat 
sektöründe, işçilerin emeklilik sigorta kolu hariç, tüm sigorta 
kollarına ilişkin prim oranlarında indirime gidilmiştir. 2000 
yılında emek yoğun çalışılan alanlarda vergi indirimine 
gidilerek bildirim teşvik edilmiştir. İşsizlik oranının yüzde 
20’nin üzerinde olduğu alanlarda, yeni işçi istihdamında 
KOBİ’lere vergi indirimi sağlanmıştır. 2002 yılında çalışma 
izinleri ile ilgili yeni yasal düzenlemeler yapılmıştır. Yasanın 
uygulanmaya başlandığı tarihten bugüne kadar 650.000 
civarında insanın kayıt düzenlemesi yapılmıştır. (Eurofund, 
2006)

Aynı yıllarda İtalya’da geri kalmış veya kırsal bölgelerde kayıt 
dışı istihdamı azaltmaya yönelik çalışmalar yürütülmüş ve 
sosyal güvenlik paylarında indirim uygulanmıştır. Merkezi 
yönetimde ise “Kayıt Dışı Çalışma ile Mücadele” komisyonu 
kurularak bilgilendirme, bilinçlendirme faaliyetleri, kayıt dışı 
istihdamın tespitine yönelik elde edilen bilgilerin Ekonomik 
Planlama Komitesi’ne sunulması ve işgücü, vergi, sosyal 
güvenlik alanında çalışmaları kapsayıcı faaliyetlerin 
arttırılması amaçlanmıştır. Böylelikle ulusal ve uluslararası 
kayıt dışı çalışmalarını takip ederek istatistiki veri oluşturmak 
da hedeflenmiştir.





SONUÇ
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Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ekonomiler, 
hükümetlerin, özellikle de az gelişmiş ve 
gelişmekte olan ekonomilerin hükumetleri 
tarafından odaklanılması gereken bir konudur. 
Kayıt dışı istihdam, resmileştirmenin tüm menfaat 
sahiplerine fayda sağlayabileceği az gelişmiş ve 
gelişmekte olan ekonomilerde en yüksek seviyede 
bulunur. Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ekonomiyle 
mücadele etmek kolay bir iş değildir, ancak 
koordine edilmiş ve entegre stratejiler vasıtasıyla 
başarılabilir. Güçlü uzun vadeli politikalar 
kayıt dışı çalışanları azaltmada ve ekonomiyi 
resmileştirmede yardımcı olabilir. Ayrıca, kayıt 
dışı ekonomiyi dönüştürmek için politikalara ve 
güçlü makamlarla yüksek derecede uyumluluk 
gerekmektedir. Bu çalışma, dünya genelindeki 
ülkeler tarafından benimsenen çeşitli yöntemleri 
tartışmaktadır. Bu yöntemleri örnek olarak ele 
alan diğer ülkeler, kendi ülkelerindeki kayıtlı 
ekonomiyi artırmak için takip etmelidirler. Kayıt 
dışı ekonominin dönüştürülmesinin üretkenliği 
arttırmaya, çalışanlara fayda sağlamasına ve bir 
ülkedeki genel çalışma ortamını iyileştirmesine 
yardımcı olabileceği gösterilmiştir. Bu faydalar göz 
önünde tutulduğunda, ulusal ve yerel yetkilileri, 
piyasa paydaşlarını ve işgücü piyasası kuvvetlerini 
içeren bir ortak yaklaşımın uygulanmasına ihtiyaç 
duyulmaktadır. Tüm paydaşlar ekonominin 
resmileştirilmesine yönelik çalışmak için bir araya 
gelmelidirler.

Kayıt dışı istihdam ile çalışırken teşvik temelli 
bir yaklaşım en iyisi olabilir. Kayıt dışı istihdam 
bünyesinde çalışanlar teşvikler ve fayda farkındalığı 
ile ortaya çıkmaya ve yetkili makamlarla birlikte 
çalışmaya teşvik edilmelidir. Kayıtlı istihdam 
yoluyla kazanabilecekleri faydalar hakkında 
bilgilendirilmelidirler. Ayrıca, gerektiğinde, 
geçmişte kayıt dışı istihdamda yer aldıkları herhangi 
bir faaliyetten sorumlu tutulmayacakları hususunda 
garantiler verilmelidir. Ayrıca, resmileştirme 
sürecinin bir parçası olmak isteyen işverenlere 
vergi teşvikleri sağlanabilir. Ceza yaklaşımından 
ziyade teşvik temelli bir yaklaşım, kişileri kayıtlı 
ekonomiye katılmaya motive etmekte daha yararlı 
olabilir.

Birçok gelişmekte olan ülke, Arjantin, Brezilya, 
Çin, Hindistan, Endonezya, Türkiye gibi örnekler 
yoluyla gördüğümüz üzere resmileştirmeye yönelik 
üretken adımlar atmaktadır. Bu ülkeler doğru yönde 
adım atmıştır ve kayıt dışı istihdamı frenleyebilecek 
politikalar oluşturmaya devam etmektedir. Bu 
ulusların dışında, Afrika ülkeleri de kayıtlı istihdam 
ve kayıtlı ekonomileri teşvik etmek için iyi politika 
ve programlar hazırlamaktadırlar. Bu ülkelerdeki 
bu uygulamalardan öğrenerek, dünyanın dört bir 
yanındaki diğer ekonomiler, kayıt dışı istihdamı 
uzun vadede azaltacak politikalar ve stratejiler 
oluşturmalıdır.
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