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Abstract:
The COVID-19 pandemic has emerged in China in 2019, and spread rapidly all over the world.
The pandemic, caused negative effects in many aspects such as economic, social and political
on a global scale, has also deeply affected the labor market. During this period, governments
have introduced extraordinary employment measures to protect the labor market against the
negative impacts of COVID-19 outbreak, whereas employees have faced some risks such as
dismissal, shortened working hours and unpaid leave. Some of the measures, varied from
country to country, are supports for informal or self-employed workers, unemployment
benefits, wage subsidies, layoff restrictions and vocational training subsidies, etc. After
confirming the first case on March 11 2020 in Turkey, it has been put into effect some
employment measures such as limiting the dismissal, the wage subsidies, subsidies for sick
leave. However, even though the employment measures taken both in the world or our country
have mainly covered formal sector employees, those employed in informal sector couldn’t
benefit from these measures adequately. In the study, it is aimed to determine the effects of the
COVID-19 outbreak on informal employment. In this regard, a survey will be conducted with
women employed in informal activity such as childcare and housekeeping job in Erzurum. The
main feature of sector is consisted of unregistered or undeclared workers. Therefore, it is not
possible to identify the exact number of the population and related sample size in the study. It
will be preferred the snowball sampling method to reach the participants in the study. The
snowball sampling method, after contacting a participant, is defined as generating a sample in
a chain by reaching another participant with the help of that one. As a result of the field research,
it is aimed to determine the effects of the COVID-19 outbreak on the employment, income and
expenditures of the participants and to assess the changing economic conditions before and after
the pandemic. The data obtained from the survey will be analyzed using various statistical
analysis methods.
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COVİD-19’UN ENFORMEL SEKTÖR ÜZERİNDEKİ
ETKİLERİ: ERZURUM’DA BİR UYGULAMA
Özet:
COVİD-19 küresel salgını, 2019 yılında Çin’de ortaya çıkmış ve hızla tüm dünyaya yayılmıştır.
Küresel çapta ekonomik, sosyal ve politik birçok alanda olumsuzluklara yol açan COVİD-19
salgını işgücü piyasasını da derinden etkilemiştir. Bu süreçte çalışanlar işten çıkarılma, çalışma
sürelerinin kısaltılması, ücretsiz izin gibi riskler ile karşı karşıya kalırken hükümetler ise
salgının olumsuz etkilerine karşı işgücü piyasasını korumak amacıyla olağanüstü istihdam
tedbirlerine başvurmuştur. Ülkeden ülkeye farklılaşan tedbirlerden bazıları; kayıt dışı veya
kendi hesabına çalışanlar için destekler, işsizlik yardımları, ücret sübvansiyonları, işten çıkarma
sınırlaması ve mesleki eğitim sübvansiyonları vb. şeklindedir. Türkiye’de de 11 Mart 2020’de
ilk vakanın görülmesinin ardından işten çıkarmanın sınırlanması, ücret sübvansiyonları,
hastalık izni için sübvansiyonlar gibi istihdam tedbirleri yürürlüğe girmiştir. Ancak gerek
dünyada gerekse ülkemizde alınan tedbirler ağırlıklı olarak formel sektörde istihdam edilenleri
kapsarken bu tedbirlerden enformel sektör çalışanları yeterli düzeyde yararlanamamaktadır.
Çalışmada COVİD-19 salgınının enformel istihdam üzerindeki etkilerini tespit etmek
amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda çalışmada Erzurum’da ikamet eden ve gündelikçi ya da çocuk
bakımı gibi enformel iş kollarında çalışan kadınlar ile bir anket çalışması yürütülecektir.
Enformel işgücü piyasasının en temel özelliği kayıtsız veya bildirilmemiş çalışanları
kapsamasıdır. Bu nedenle araştırmanın ana kütlesini ve bu ana kütleye bağlı örneklemi
belirlemek mümkün değildir. Araştırmada katılımcılara ulaşmak için kartopu yöntemi tercih
edilecektir. Kartopu yöntemi bir katılımcı ile temas kurulduktan sonra söz konusu bireyin
yardımıyla diğer katılımcılara ulaşıp zincirleme olarak örneklemi oluşturma yöntemidir. Saha
araştırması sonucunda COVİD-19 salgınının katılımcıların istihdamı, geliri ve harcamaları
üzerindeki etkilerini belirleyerek salgın öncesi ve salgın sonrası dönemde değişen ekonomik
koşulları tespit etmek hedeflenmektedir. Anket sonucunda elde edilen bilgiler çeşitli istatistiki
analiz yöntemleri kullanılarak analiz edilecektir.
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