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Özet  

Türkiye’de 1980’li yıllarda dikkat çekmeye başlayan, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan 

ülkelerin başlıca ekonomik sorunlarından biri olan, kayıt dışı ekonominin çalışma hayatına 

yansıyan yüzü olarak adlandırılan kayıt dışı istihdam, gerek sebepleri gerekse sonuçlarıyla 

toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren çok boyutlu bir olgudur. Kayıt dışı ekonomide olduğu 

gibi kayıt dışı istihdamda da tanımının ve boyutlarının ölçülebilirliğinin karmaşık bir yapıya 

sahip olması, kayıt dışı istihdamın nedenlerinin, sonuçlarının ve izlenecek mücadele 

yöntemlerinin de ülkeden ülkeye farklı olmasına neden olmaktadır. Kayıt dışı istihdamın kısa 

dönemde olumlu sonuçları gözlemlense de uzun dönemde ekonomik, mali ve sosyal istikrarı 

olumsuz etkilemektedir. Bu çalışmada kayıt dışı istihdamın tanımı, nedenleri, türleri, etkileri 

ve mücadelesi ile ilgili genel bilgiler verilmiştir. Ayrıca Türkiye’de kayıt dışı istihdamla ilgili 

mücadeleler değerlendirilerek çözüm önerilerinde bulunulmuştur. 
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An Overview of Informal Employment in Turkey   

 

 

Abstract 

Informal employment is a reflection of the informal economy in a country and is one of the 

main economic problem for both developed and developing nations.In the 1980s Turkey began 

to draw attention to informal employment, a multidimensional phenomenon which should 

concern all sectors of society due to its causes and effects. The causes and effects of informal 

employment in different countries vary, as a result, each nation employs their own methods to 

define, measure and combat informal employment, similarly to informal economies. Although 

in short-term positive results were observed with Informal employment, in the long-term 

economic, financial and social stability are adversely affected.Additionally, the current 

measures taken in Turkey to combat informal employment have been analysed, and further 

solutions have been recommended. 
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