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1.BASINDAN HABERLER

1.1.

Enflasyon Emekli Maaşlarını Eritecek

Almanya’da önümüzdeki on sene içinde emeklilerin eline geçen paranın % 12’sinin enflasyon
nedeniyle eriyeceği belirtildi. Almanya Sosyal Haklar Derneği (SoVD) tarafından yapılan bir
araştırmaya göre; emeklilerin maaşlarındaki artış oranının enflasyon oranındaki artışa kıyasla
az olması nedeniyle, önümüzdeki on sene içinde emeklilerin eline daha az para geçecek.
Almanya’da önümüzdeki Temmuz ayından itibaren eski Batı Almanya topraklarındaki
eyaletlerde yaşayanların emekli maaşına sadece % 0,25 oranında zam yapılacağını hatırlatan
dernek, Almanya’da senelik enflasyon oranının en az % 1,7 oranında olmasına dikkat çekti.
Kaynak: Sabah gazetesi Avrupa baskısı, 07 Nisan 2013
1.2. 1,3 Milyon Çalışan Sosyal Yardıma Muhtaç
Almanya’da 2012 senesinde çalıştığı halde maaşı yetmediği için sosyal yardım (Hartz IV)
almak zorunda kalan kişi sayısının 1.300.000 olduğu açıklandı. Bu kişilerden en az yarısının
da tam gün çalıştığı belirlendi. Duisburg-Essen Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada;
bu tablonun oluşmasında saat ücretlerinin son zamanlarda çok düşmesi gösterildi. Araştırmayı
değerlendiren Prof. Gerhard BAECKER, ek işlerde çalışan ve kendi işini kuranlar arasında da
sosyal yardıma muhtaç halde olanların bulunduğunu duyurdu. Prof. BAECKER, eski Doğu
Almanya topraklarındaki eyaletlerde durumun, eski Batı Almanya’ya göre daha kötü
olduğunu kaydetti.
Kaynak: Sabah gazetesi Avrupa baskısı, 17 Nisan 2013
1.3. Terör Hücresi Davasında Medya Temsilcileri İçin Kura Çekimi Yapılacak. Türk
Medya Temsilcilerine Dört Kontenjan Ayrıldı.
Sekizi Türk olmak üzere on kişiyi öldüren aşırı sağcı NSU(Nationalsozialistischer
Untergrund-Nasyonal Sosyalist Yeraltı) adlı terör hücresinin hayatta kalan son üyesi
hakkındaki davaya medya büyük ilgi gösteriyor. Basına ayrılan yerlerin azlığı ve Anayasa
Mahkemesi'nin Türk basın mensuplarına salonda yer ayrılmasına hükmetmesinden sonra da
‘yersizlik' tartışmaları kesilmedi. Yetkili mahkeme yeni akreditasyon düzenlemesinde yerlerin
kurayla dağıtılmasına karar verdi. Türk medyasına dört yer, Yunan ve İran medyasına da birer
yer ayrıldı. Kura çekimi 29 Nisan'da noter huzurunda yapılacak.
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Münih'teki Eyalet Yüksek Mahkemesi'nin ilk celseyi 6 Mayıs'a ertelemesinden sonra müdahil
avukatları duruşmanın ikinci bir salondan canlı izlenebilmesi için yaptığı öneriye sanık
avukatları karşı çıkmıştı. Yürürlükteki yasaların ağır ceza davasını kamuya açık dava haline
getirilmesine izin vermediğini belirten sanık Holger G.'nin avukatı, aksi takdirde mahkeme
kararına itiraz haklarının doğacağı uyarısında bulundu.
Avukat Pajam ROKNİ-YAZDİ, “duruşmanın naklen yayınlanmasının yasa ihlali anlamına
geleceğini” söyledi. Alman haber ajansı dpa'ya demeç veren sanık avukatı ikinci salonda
sadece basın mensupları bulunsa dahi bunun, mahkemenin kamuya açık yapılması anlamına
geleceğini ve Eyalet Yüksek Mahkemesi'nin müdahil avukatların başvurusunu kabul
etmesinin kendileri için davaya itiraz nedeni teşkil edeceğini belirtti.
Teröristler tarafından öldürülen Halil YOZGAT'ın avukatı basın kontenjanının artırılmasının
kamunun haber alma ihtiyacını karşılamaya yetmeyeceğini söylemiş, çok sayıda politikacı ve
hukukçu davanın başka bir salonda naklen izlenebilmesi gerektiğini söylerken, bunun yasal
sorunlara yol açabileceği uyarısında bulunanlar da olmuştu.
Mahkeme sürpriz bir kararla, 15 Nisan'da başlayacak olan davayı 6 Mayıs'a ertelemiş ve
basın mensuplarının akreditasyon işlemlerinin yeniden yapılacağını duyurmuştu. Sabah
gazetesinin başvurduğu Anayasa Mahkemesi öncelikle, Türk medyasının davada yeterli
ölçüde temsil edilmesi gerektiğine dair karar almıştı. Davayı izleyeceklere sadece yüz kişilik
yer ayrılan duruşma salonuna, akreditasyon işlemlerinin tekrarlanmasından sonra 50 basın
mensubunun alınacağı tahmin ediliyor.
Kaynak: Deutsche Welle Türkçe servisi, 19 Nisan 2013
1.4. Kadın Kotası İçin Muhalefetle Gizli Kulis Yapmış
Almanya’da geçen hafta Federal Mecliste görüşülen ve CDU/CSU ve FDP”den oluşan
koalisyon hükümetinin oylarıyla reddedilen Kadın Kotası Tasarısının yasallaşması için
CDU’lu Federal Çalışma Bakanı Ursula von der LEYEN’in, partisinin bilgisi dışında
muhalefetle anlaştığı ortaya çıktı.
Bakan von der LEYEN, kabinede kadın kotasının yasallaşması için verdiği mücadeleyle başta
Başbakan Angela MERKEL ve Federal Kadın Bakanı Kristina SCHRÖDER olmak üzere
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partisiyle ters düşmüştü. Federal Meclis’te yapılan oylamada muhalefet, kadın kotasına tam
destek verirken, tasarı CDU/CSU ve FDP’nin oylarıyla reddedilmişti,
Bakan Ursula von der LEYEN’in özellikle Yeşiller Meclis Grubu Başkanı Renate KÜNAST
ile bu süreçte sıkı irtibatta olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Bakanın, meclis grubundaki tüm
partilerden kadın milletvekilleriyle gizli görüştüğü de iddia edildi. Yeşiller grubu LEYEN’in,
KÜNAST’la yaptığı görüşmeden Başbakan MERKEL’in haberi varmış gibi mesajlar
verdiğini de açıkladı. Ancak Çalışma Bakanı Ursula von der LEYEN, Yeşiller’in bu iddiasını
yalanladı.
Şirketlerin denetleme kurullarında kadınlara yüzde 30 kota uygulanması için 2011’de
açıklanan Berlin Deklarasyonu’na Bakan Von der LEYEN ve KÜNAST da imza atmıştı.
Kaynak: Hürriyet Avrupa baskısı, 23 Nisan 2013
1.5. MERKEL´den Kızlara Çağrı: “Kız Öğrencileri Teknik Branşlarda da Görmek
İstiyoruz”
Almanya’da kız öğrencilerin farklı meslekler hakkında bilgilendirilmesi için her yıl 25
Nisan’da kutlanan “Kızlar Günü/Girl‘s Day”in kız öğrenciler için şans olduğunu söyleyen
Başbakan Angela MERKEL, “Kızlar Günü kız öğrencilere gelecekleri ve meslekleri hakkında
düşünme fırsatı sunuyor” dedi.
Başbakanlıkta bir grup kız öğrenciyi kabul eden MERKEL, Girl’s Day’da birçok kurum,
şirket ve kuruluşun kız öğrencileri farklı meslekler hakkında bilgilendirmek için çalışmalar
yaptığını ifade etti.
Kız öğrencilerin teknik mesleklerde güzel düşünceleri, farklı ve üretici fikirleri olduğunu
kaydeden MERKEL, teknik, tabiat ve matematik bilimlerinde de daha çok bayan öğrenci
görmek istediğini dile getirdi.
MERKEL, kız öğrencilerin büyük çoğunluğunun sadece on mesleğe yöneldiğini aktardı.
Geçen yıl Alman yüksekokullarında 26 bin 900 öğrencinin elektronik bölümlerine kayıt
yaptırdığını belirten Başbakan MERKEL, bunlardan sadece 2.891’nin bayan öğrenci
olduğunu vurguladı. Bunun değişmesi gerektiğini kaydeden MERKEL, kız öğrencilere farklı
meslek gruplarının tanıtılması için bütün imkânların seferber edilmesi gerektiğine değindi.

5

Baden Württemberg Eyalet İçişleri Bakanlığı’nın daveti ile İçişleri Bakanlığı’nda kız
öğrencilere yönelik düzenlenen programa ise Uyum Bakanı Bilkay ÖNEY (SPD) ve İçişleri
Bakanı Reinhold GALL (SPD) birlikte katıldı. İdare ve yönetimde kültürel zenginliğe vurgu
yapan Uyum Bakanı Bilkay ÖNEY, “Kültürel etkenler resmi dairelerde sadece sermaye için
katkı değil, etkin bir yönetim için de bir zenginliktir. Göçmen kökenli kızları meslek
eğitiminde yollarını çizmeleri konusunda cesaretlendirmeliyiz” dedi.
Kaynak: Zaman Avrupa baskısı, 24 Nisan 2013
1.6. Almanya'dan NSU (Nationalsozialistischer Untergrund- Nasyonal Sosyalist Yeraltı)
Özrü
BM İnsan Hakları Konseyi’nin Evrensel Periyodik İnceleme (UPR) toplantısında ülkedeki
insan hakları durumuna ilişkin rapor sunan Almanya, ırkçı terör örgütü NSU ve yabancı
düşmanlığı ile ilgili eleştirilere maruz kaldı. Yaklaşık 100 ülkenin Almanya’daki insan
hakları durumuna ilişkin olarak sorular yönelttiği toplantıda, NSU cinayetlerini, Türkiye’nin
Cenevre’de BM nezdindeki Büyükelçisi Oğuz DEMİRALP de gündeme getirdi. DEMİRALP,
Almanya'da yaşayan 2,7 milyon dolayında Türk'ün NSU cinayetlerinin ve artan yabancı
düşmanlığının bir sonucu olarak kendilerini tedirgin hissettiğini söyledi. Cinayetlerin
aydınlatılmasını isteyen DEMİRALP, Türkiye’nin Almanya’nın yabancı düşmanlığına karşı
daha fazla önlem almasını istediğini dile getirdi. Türkiye'nin yanı sıra diğer ülkeler de
Almanya'yı yabancı düşmanlığıyla daha etkin şekilde mücadele etmeye çağırdı.
Federal Hükümet İnsan Hakları Sorumlusu Markus LÖNING, konuşmasında, DEMİRALP’in
açıklamalarına atıfta bulunarak, “Soruşturmadan sorumlu merciler cinayet saikinin tespit
edilmesinde başarılı olamamış ve bu nedenle katiller yakalanamamıştır” dedi. Hür Demokrat
Partili politikacı, Federal Hükümet'in, Federal Meclis'in ve yargı birimlerinin NSU
cinayetlerini çok ciddiye aldığını ve bu tür bir cinayet serisinin tekrarlanmaması için
Almanya'nın mümkün olan herşeyi yapacağını ifade etti. NSU cinayetlerinin hiç şüphesiz son
yılların en ağır insan hakları ihlallerinden biri olduğunu vurgulayan LÖNING, Almanya
Cumhurbaşkanı ile Başbakanı’nın kurbanların ailelerinden daha önce özür dilediğini
belirterek, kendisinin de bu özrü bir kez daha tekrar etmek istediğini söyledi. Irkçı terör
örgütü NSU, 2000-2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor.
BM İnsan Hakları Konseyi'nin 47 üyesi bulunuyor. BM'ye üye 193 ülkedeki insan hakları
durumu Evrensel Periyodik İnceleme (UPR) çerçevesinde her dört yılda bir sırayla
inceleniyor. Konsey'in gelecek haftaya kadar Almanya'ya yönelik tavsiyelerini hazırlaması
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bekleniyor. 2009 yılındaki son incelemeden sonra Almanya 44 tavsiyeden 34'ünü kabul
etmişti.
Kaynak: Deutsche Welle Türkçe servisi, 25 Nisan 2013
1.7. Almanya İçişleri Bakanı FRIEDRICH, Çifte Vatandaşlığa Karşı Çıktı

FRIEDRICH, Alman televizyon kanalı ZDF'te yayınlanan “Berlin Direkt” isimli programda
yaptığı açıklamada; Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) çifte vatandaşlık konusunda düzenleme
getirmek istemesini eleştirdi.
Hristiyan Sosyal Birlik Partili (CSU) Bakan FRIEDRICH, çifte vatandaşlığın "Entegrasyonu
geciktiren bir etken" olduğuna inandığını belirterek, "Bu ülkede yetişenler Alman vatandaşı
olarak yaşamak isteyip istemediğine karar vermeli" dedi.
Almanya'da Başbakan Angela MERKEL'in mensubu olduğu Hristiyan Demokrat Parti'nin
(CDU) Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başkanı Armin LASCHET ise çifte vatandaşlık
konusunda kolaylıklar getirilmesini istediğini ifade etmişti.
Koalisyonun diğer ortağı Hür Demokrat Partili (FDP) Adalet Bakanı Sabine Leutheusser
SCHNARRENBERGER de yaptığı açıklamada çifte vatandaşlık konusuna imkân tanınmasını
istediklerini dile getirdi.
Ülkede doğan ve AB üyesi ülke vatandaşı olmayanlar, 23 yaşına geldiklerinde Almanya
vatandaşlığı ya da kendi ülke vatandaşlığı arasında tercih yapmak zorunda bırakılıyor.
Kaynak: Hürriyet Avrupa baskısı, 29 Nisan 2013
1.8. Kura Çekildi, Tartışma Bitmedi
Almanya’da
davası

NSU(Nationalsozialistischer

Untergrund-Nasyonal

Sosyalist

Yeraltı)

henüz başlamadan tartışmaya yol açtı.

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesince gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda Davayı
izleyecekler arasında yer alamayan, ülkede önemli okuyucu kitlesine sahip Stern, Frankfurter
Allgemeine Zeitung (FAZ), Tageszeitung (taz), Die Zeit ile Der Tagespiegel ve Berliner
Zeitung gibi yerel düzeyde yayın yapan büyük Alman gazeteleri, konuyu yüksek yargıya
taşımaya hazırlanıyor.
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FAZ, taz ve Die Welt kura çekiminin sonuçları karşısında atacakları hukuki adımları
araştırdıklarını açıkladılar. Alman Haber Ajansı (dpa), ismini açıklamadığı bir serbest
gazetecinin Federal Anayasa Mahkemesi'ne başvurmaya hazırlandığını bildirdi.
Die Welt genel yayın yönetmeni Jan-Eric PETERS, “Bu ülkenin en önde gelen medya
kuruluşlarının yılın en önemli davasını izleyemeyecek olması saçmalıktır. Hukuki yollara
başvuracağız” dedi.
Alman Gazeteciler Birliği (DJV), Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde görülecek
"Nasyonalsosyalist Yeraltı" terör örgütü davasını izleyecek basın mensupları için yapılan kura
çekiminin sonucunu eleştirdi.
DJV Başkanı Michael KONKEN, ulusal gazetelerin kura çekimi sonrasında yer
bulamadığına dikkat çekerek, bu akreditasyon uygulamasının sonucunun şüpheli olduğunu
söyledi.
Ulusal düzeyde yayın yapan önemli medya kuruluşlarının NSU davası hakkında hemen
hemen haber yapma olanağı bulunmamasının anlaşılmaz olduğunu belirten KONKEN,
uygulamanın davanın ulusal ve uluslararası önemine tamamen zıt olduğunu vurguladı.
Kaynak: Deutsche Welle Türkçe servisi , 30 Nisan 2013
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2.DİYİH GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 1 NİSAN – 30 NİSAN 2013 TARİHLERİ
ARASINDA SONUÇLANDIRDIĞI ÖNEMLİ İCRAATLAR

 Türkiye – Belçika Sosyal Güvenlik Anlaşması Hazırlık Çalışmaları (10 Nisan 2013,
Ankara)
Belçika Krallığının, Ülkemiz ile yeni bir Sosyal Güvenlik Anlaşması imzalanması
önerisine ilişkin 4-6 Aralık 2012 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilen 1. Tur
müzakerelerinin devamı olarak 15-19 Nisan 2013 tarihleri arasında Brüksel’de
gerçekleştirilecek 2. Tur müzakerelerine hazırlık yapmak amacıyla DİYİH Genel
Müdürlüğünde bir toplantı yapılmıştır.

 Türkiye – Belçika Sosyal Güvenlik Anlaşması Görüşmeleri (15-19 Nisan, Brüksel)
Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı arasında yeni Sosyal Güvenlik Anlaşmasının
ikinci tur görüşmeleri 15-19 Nisan 2013 tarihleri arasında Brüksel’de yapılmıştır.
Görüşmelere Genel Müdür Yardımcısı düzeyinde katılım sağlanmıştır.

 Türkiye Cumhuriyeti – Rusya Federasyonu Arasında Geçici Çalışmalara Dair
Anlaşma
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Vatandaşların
Diğer Ülkede Geçici Olarak Çalışmalarına Dair Anlaşma” taslağı üzerindeki 2. Tur
görüşmeleri 24 Nisan 2013 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler sonunda,
üzerinde mutabakata varılan sözkonusu Anlaşma taraflarca parafe edilmiştir.
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3.BAKANLIĞIMIZ DIŞ TEMSİLCİLİKLERİNİN MART AYINA İLİŞKİN ÜLKE
BAZLI YAYINLARI, RAPORLARI VE İSTATİSTİKLERİNE İLİŞKİN
BİLGİ NOTLARI

3.1.ALMANYA
3.1.1. İstihdam Piyasası
Federal İstatistik Dairesi’nin verilerine göre; çalışanların sayısı bir ay öncesine göre 44.000
artarak Şubat 2013’de 41,40 milyona ulaşmıştır. Bir yıl öncesine göre kıyaslandığında tüm
çalışanların sayısı 282.000 (% 0,7) artış göstermiştir. Ayrıca, Ocak 2013 itibariyle sigortaya
tabi çalışanların sayısı bir ay öncesine göre 68.000, bir yıl öncesine göre 395.000 (% 1,4)
artarak 28,97 milyon olarak kaydedilmiştir.
Serbest çalışanların sayıları (kendi aile şirketlerinde çalışanların sayıları da dâhil), 2012
yılının dördüncü çeyreğinde 20.000 (% 0,4) azalarak 4,52 milyona düşmüştür.
Bölgesel olarak değerlendirildiğinde sigortaya tabi çalışanların sayısı, Ocak 2013 ayı
itibariyle bir yıl öncesine göre Batı Almanya’da % 1,5, Doğu Almanya’da ise % 0,9 oranında
artmıştır. En büyük artış % 3,4 ile son 9 ayda olduğu gibi bu ay da Berlin Eyaletinde
gerçekleşirken, Saksonya-Anhalt Eyaletinde % 0,7, Saarland Eyaletinde % 0,1 oranında
azalma kaydedilmiştir.
Çalışan sayıları sektörlere göre değerlendirildiğinde, bir yıl öncesine göre hemen hemen tüm
sektörlerde artışlar devam etmiştir. Ekonomik hizmet sektöründe 168.000 (% 5,4), sağlık ve
sosyal hizmet alanlarında 95.000 (% 2,6), imalat sektöründe 59.000 (% 0,9) artış
gerçekleşmiştir. Ödünç işçi veren sektörde çalışanların sayıları azalmaya devam etmiştir.
Anılan sektörde, – 61.000 (% -8,0) azalma kaydedilmiştir.
2012 Eylül ayında 66.000 sigortalı kısa süreli çalışma ödeneği almıştır.
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3.1.2. İşsizlik Verileri
Almanya’da işsizlerin sayısı 2013 yılı Mart ayında azalmıştır. Nürnberg’de bulunan İş Ajansı
tarafından yapılan açıklamaya göre, Mart ayında 3.097.813 kişi işsiz olarak kaydedilmiştir.
Bu da 2013 yılı Şubat ayına göre işsiz sayısının 58.000 kişi azaldığını, bir önceki yılın aynı
dönemine göre ise 70.000 kişi arttığını göstermektedir. Mart ayında Almanya genelindeki
işsizlik oranı % 7,3 olarak açıklanmıştır.
Batı Almanya’da işsizlik oranı % 6,3, Doğu Almanya’da ise % 11,3 olmuştur.
Federal İş Ajansı Başkanı Frank-J. WEISE yaptığı açıklamada, istihdam piyasasında
konjonktürel zayıflık döneminden neredeyse hiçbir iz kalmadığını, işsizlerin sayısının
azalmasının ilkbahar mevsimindeki canlanmadan kaynaklandığını, bazı sektörlerde halen
büyük çapta iş gücüne ihtiyaç duyulduğunu belirtmiştir.
Mart ayı rakamlarına göre 3.097.813 kişi olan genel işsizlerin; 1.725.462’sini erkekler (%
55,7), 1.372.351’ini kadınlar (% 44,3) teşkil etmektedir.
15-25 yaş grubundaki işsizlerin sayısı:

290.951 (% 9,4)

50 ve üstü yaş grubundaki işsizlerin sayısı:

997.608 (% 32,2)

Yabancı işsizlerin toplam sayısı:

513.943 (% 16,6)

Alman vatandaşı işsizlerin sayısı:

2.579.538 (% 83,3)

Engelli işsizlerin sayısı:

180.945

(%5,8)

olarak

açıklanmıştır.
3.1.3. Yabancı ve Türk Vatandaşı İşsizler
Diğer taraftan, yabancı işsizlerin sayısı 2013 Mart ayı itibariyle bir ay öncesine göre 3.258
azalarak 513.943e inmiştir. Ayrıca, aynı dönem itibariyle işsiz vatandaşlarımızın sayısı da bir
ay öncesine göre 1.167 azalarak 151.554 olarak kayıtlara geçmiştir. Bir yıl öncesine göre ise
işsiz vatandaşlarımızın sayısı 6.480 artmıştır.
İşsiz vatandaşlarımızın 86.452’si erkeklerden, 65.102’si kadınlardan oluşmakta, bunlardan
14.952 (Şubat 2013:15.156) 25 yaşın altında, 112.459 (Şubat 2013: 113.377) 25 ile 50 yaşları
arasında, 24.074’ü (Şubat 2013: 24.119) 50 ile 65 yaşları arasındadır.
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2013 Mart ayı itibariyle yabancı işsizlerde işsizlik oranı % 15,3, Türk vatandaşlarının işsizlik
oranı ise % 22,0 olarak kaydedilmiştir. Türk işsizlerin yabancı işsizler içindeki oranı ise %
29,5’dir.
3.1.4. I. ve II. Basamak İşsizlik Parası Alanların Sayısı
Mart 2013’de 3.098.000 işsizin 1.072.000’i (% 35) birinci basamak işsizlik parası alırken,
2.026.000’i (% 65) ikinci basamak işsizlik parası almıştır. Bir ay öncesine göre birinci
basamak işsizlik parası alanların sayısı 61.000 (% 5) azalırken, ikinci basamak işsizlik parası
alanların sayısı ise yalnız 2.000 (% 0,1) artmıştır. Bir yıl öncesine göre kıyaslandığında
birinci basamak işsizlik parası alanların sayısı, 117.000 (% 12) artmış, ikinci basamak işsizlik
parası alanların sayısında geçen aylarda da olduğu gibi düşüş devam etmiştir, bu sayı, Mart
2013 ayında bir yıl öncesine göre 47.000 (% 2) azalmıştır.
Diğer taraftan Mart 2013’de 151.554 işsiz vatandaşımızın 29.344’ü birinci basamak işsizlik
parası alırken, 122.210’u ikinci basamak işsizlik parası almıştır.

Ayrıca Mart 2013’de

244.460 vatandaşımız iş arayan olarak İş Ajanslarında kayıtlı bulunmaktadır. Bu
vatandaşlarımızdan 43.891’i birinci basamak işsizlik parası, 200.569’u ikinci basamak işsizlik
parası almıştır.
3.1.5. Mahkeme Kararları
Federal İdare Mahkemesi’nin, Türk vatandaşlarından ikamet izni düzenlenmesi için
alınan harçların AT ülkeleri vatandaşlarından alınan harçlardan fazla olamayacağına,
bu tür bir idari işlemin Türkiye - AB ortaklık hukukunun ihlali anlamına geldiğine dair
19 Mart 2013 tarih ve BVerwG 1 C 12.12 sayılı Kararı
Federal İdare Mahkemesi, ikamet izninin tanzimi için bir Türk işçisinden alınan harç
miktarının, AB vatandaşlarından alınan harç miktarlarıyla kıyaslandığında orantısız bir
şekilde yüksek olması halinde, uygulamanın AB-Türkiye ortaklık hukukuna aykırı olduğuna
hükmetmiştir.
Davacı Türk vatandaşı 2003 yılından beri Almanya’da yaşamaktadır. Yabancılar Dairesi,
davacının 2010 yılında ortaklık hukukundan doğan ikamet statüsünü belgeleyen süreli ikamet
iznini, 2011 yılında uzatmıştır. 2012 yılında davacı Türk vatandaşına AB uzun süreli ikamet
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statülü oturma izni verilmiştir. Vatandaşımız, bahsi geçen 3 işlem için kendisinden alınan 40
Avro, 30 Avro ve 135 Avro’luk işlem harcına karşı İdare Mahkemesi’nde dava açmıştır.
Aachen İdare Mahkemesi 14 Mart 2012 tarihli kararıyla vatandaşımızı haklı bulmuştur.
Davanın temyiz mahkemesi olan Federal İdare Mahkemesi, İdare Mahkemesi’nin kararını
onaylamıştır. Federal İdare Mahkemesi, Türk vatandaşlarının 1/80 sayılı Ortaklık Konseyi
Kararı’nın ayrımcılığı yasaklayan
„Üye ülkeler, yasal işgücü piyasasına girmiş olan Türk işçilerine, ücret ve diğer çalışma
şartları bakımından AB üyesi ülke vatandaşlarıyla eşit işlem yapmakla yükümlüdürler”
şeklinde olan 10’uncu maddesi ve
“AB üyesi ülkeler, ikametleri ve istihdamları yasal olan Türk işçilerine ve aile fertlerine
işgücü piyasasına girmeleriyle ilgili yeni kısıtlamalar getiremezler”
şeklinde olan 13’üncü maddesiyle getirilmiş mevcut düzenlemeden daha fazla kötüleşme
yapılmasını yasaklayan hükümlerinin koruması altında olduğuna hükmetmiştir.
ATAD’ın içtihatı, Türk vatandaşlarından ikamet izni düzenlenmesi için alınan harçların, AB
vatandaşlarından alınan harçlardan orantısız olarak yüksek olması halinde, bunun 1/80 sayılı
Ortaklık Konseyi Kararı’nın 10’uncu maddesinde yasaklanan iş koşullarında ayrımcılık
yasağının ihlali anlamına geldiği yönündedir. Bu bağlamda, harç kesilmesi için yapılan 3
idari işlem bahsi geçen ayrımcılık yasağının ihlali anlamına gelmektedir. Zira aynı işlem için
AB vatandaşlarından 8 Avro kesilmektedir. İdarenin oturma izni için düzenlenen elektronik
kartın masrafının yüksek olduğu gerekçesi de bunun için kesilen 135 Avroluk bir harcı haklı
kılmamaktadır, zira AB vatandaşlarının aile bireylerinin başvurularında aynı kartlar için
yalnız 28,80 Avro alınmaktadır. AB hukukundan kaynaklanan harçların düşük tutulması
ilkesinden, Türkiye AB ortaklık hukuku nedeniyle Türk vatandaşları da yararlanmalıdır.
Federal İdare Mahkemesi, ayrıca Türk vatandaşının “uzun süreli ikamet eden statüsü”
yanında

ikamet

statüsünü

daha

da

iyileştireceği

için

“yerleşme

izni”

(Niederlassungserlaubnis) talep hakkı da bulunduğuna hükmetmiştir. Zira yabancının iki
statüden sadece birini seçebileceğine ilişkin kısıtlayıcı bir düzenleme mevcut değildir.
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3.2. AVUSTURYA
3.2.1 İstihdam Piyasası
Federal Çalışma, Sosyal İşler ve Tüketiciyi Koruma Bakanlığı, Avusturya iş piyasasına ilişkin
2013 yılı Mart ayı verilerini açıklamıştır. Buna göre, çalışanların toplam sayısı tahmini olarak
% 0,6 oranında artarak 3.454.000’e ulaşmış bulunmaktadır. Bakanlık, toplam işsiz sayısında
bir önceki yılın aynı dönemine oranla % 10 luk (26.272) artış olduğunu tespit etmiştir. İşsizlik
oranı, erkek işçiler arasında % 14,1 (21.742) artarken, bu oran kadın işsiz sayısına % 4,2
(4.529) olarak yansımıştır. Mart ayı istatistikleri, yabancı işsiz sayısının son 12 ay içinde %
15,3 oranında artmış olduğunu göstermektedir. Uzmanlar bu artışı AB’nin yeni üye ülke
vatandaşlarına sağlanan serbest dolaşım hakkı verilmiş olması yanında, sezon koşullarının
imalat ve inşaat sektörleri üzerindeki olumsuz etkileri ile izah etmektedir. Aynı dönemde işsiz
Avusturya vatandaşlarının sayısında % 8,5 oranda (17.419) bir artış tespit edilmiştir.
İşsiz olup da, sağlık nedenleri ile istihdam edilme şansı artık kalmayanların sayısı 43.709
iken, bunlardan 7.968‘i işsizlik kaydını doğrudan “engelli” olarak yaptırmıştır.
Öte yandan, mesleki tedbirlere katılıyor olmalarından ötürü genel işsiz sayısına dâhil
edilmeyen işsizlerin sayısı da son bir yıl içinde % 11,4 oranında artarak 76.232’ye (37.452’si
erkek) yükselmiş bulunmaktadır.
Avusturya genelinde % 7,7 olarak tespit edilen genel işsizlik oranı, en yüksek seviyede
Kaernten (%18,1) ve Yukarı Avusturya’da (% 16,6) artış kaydederken, Tirol, Vorarlberg ve
Salzburg eyaletlerinde en düşük düzeyde kalmıştır. İşsizlik oranı % 5,9 artan Viyana’da
toplam 88.096 kişi işsiz bulunmaktadır.
Genç İstihdamı
İstatistikler, kayıtlı genç işsiz sayısının (20-24 yaş) son bir yıl içinde % 10 oranında (3.100)
artmış olduğunu göstermektedir. Bu yaş grubunda halen toplam 34.197 kişi işsiz
bulunmaktadır (15-19 yaş: 7.960) . Avusturya Hükümeti, özellikle zorunlu temel eğitimi
bitirip (15 yaşına kadar) mesleki eğitime devam etmeden niteliksiz işgücü olarak iş piyasasına
girmek isteyen geçlerin iş piyasasıyla uyumlarını sağlayacak mesleki projelerin finansmanı
için önemli miktarda kaynak sağlamıştır. AB kriterlerinde işsiz gençlerin oranı % 8,9 olarak
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belirlenmiştir. Avusturya, Almanya’nın (% 7,9) arkasından genç işsizlik oranı en düşük ikinci
ülke konumundadır.
Yabancı ve Türk Vatandaşı İşsizler
Avusturya iş piyasasında halen, 75.603‘ü yabancı ülke vatandaşı toplam 290.045(113.655’i
kadın) işsiz olarak kayıtlıdır. İşsiz Türk vatandaşlarının sayısı son 12 ay içinde % 9,8
oranında yükselmiştir. Halen 3.512’si kadın toplam 10.265 vatandaşımız işsiz bulunmaktadır.

3.2.2 Güncel Mahkeme Kararları
Yargıtay’ın 24.1.2013 tarihli ve 8 ObA 82/12k sayılı Kararı
Bir sigorta şirketinde çalışan davacı, 2010 yılı Kasım ayında bir omurga rahatsızlığı nedeniyle
kaplıca tedavisi görmüştür. Ev doktoru, 8.11.2010 tarihinde anılan şahsı muayene etmeksizin
istirahatli kılmıştır. Davacı istirahat belgesini işverenine vermiş, işverenin sorusu üzerine
istirahat nedeni olarak da akciğer iltihabından rahatsız olduğunu beyan etmiştir. Davacı,
bilahare bir özel detektif tarafından lokantada görülmüş, bunun üzerine işveren iş
sözleşmesini derhal fes etmiştir.
Davacı Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre feshe karşı dava açmış ve iş ilişkisinin devam
ettiğinin tespitini istemiştir. İlk derece mahkemesi bunu reddetmiş, temyiz mahkemesi ise
davacıyı haklı görmüştür.
Davanın nihai karar mercii olarak intikal ettiği Yargıtay söz konusu kararında, somut bir
hastalığın işçinin işinden uzak kalmasını gerekli kıldığına, bedensel ve ruhsal dengenin
muhafazasına,

iyileştirilmesine veya yeniden sağlanmasına hizmet eden kaplıca ve

rehabilitasyon tedavilerinin de hastalık tanımı kapsamında olduğuna işaretle kaide olarak
işçinin doktorun istirahat raporuna güvendiğini, işçinin sağlık durumu doktor tarafından
bilindiğine göre istirahatli kılınma sürecinde güncel bir muayene yapılmasının gerekli
olmadığını, davacının bu nedenle kaplıcadaki tedavisiyle ilgili olarak iş akdinin derhal
feshine sebebiyet vermemiş olduğunu, iş akdi feshinde esas alınması gereken toplu iş
sözleşmesine göre, işverenin, iş akdinin derhal feshi yoluna gitmek suretiyle toplu iş
sözleşmesinin öngördüğü iş akdi feshine karşı özel koruma hükmünden kaçınması nedeniyle
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haksız olarak yapılan derhal fesih işleminin geçersiz olduğunun anlaşıldığını belirterek
temyiz mahkemesinin kararını onaylamıştır.
Sınır Dışı Kararı Bozuldu
Federal Anayasa Mahkemesi, İltica talebi ret edildikten sonra Avusturya’da illegal yaşamaya
başlayan Kosova vatandaşı için verilen sınır dışı kararını (VfGH-B 880/12) bozmuştur.
Mahkeme, bir yabancı hakkında verilen sınır dışı kararında, yabancının Avusturya’daki
konumu, medeni hali, uyum istek ve çabasının da dikkate alınması gerektiğini vurgulanmıştır.
Kararın gerekçesinde, 39 yaşındaki yabancının sadece 10 yıl süreyle Avusturya’da illegal
yaşamasının dayanak olarak gösterilmemesi gerektiğine dikkat çekilmekte ve bu yabancı
hakkındaki kararda, kendisinin ikameti süresince çalıştığı, iyi Almanca öğrendiği, adli
sicilinin temiz olduğu, ayrıca Avusturya toplumuyla uyum içinde yaşadığı gibi unsurların da
göz önünde bulundurulmasının zorunlu olduğu vurgulanmıştır.
3.2.3 Diğer Gelişmeler
ZARA(Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit-Medeni Cesaret ve Irkçılıkla Mücadele
Kuruluşu) 2012 Yılı Irkçılık Raporu
Bir sivil toplum örgütü olan ZARA”nın 2012 yılı Raporda yer alan bilgilere göre; 2012
yılında yabancılar ile bu gruba danışmanlık ve benzeri yardım hizmeti sunan kuruluşlar;
belgelendirilmesi, hukuk yoluna başvurulmasında yardımcı olunması, eşit muamele
komisyonuna götürülmesi veya Ombudsman’a iletilmesi amacıyla ZARA’ya 772 ırkçılık
olayıyla ilgili bildirimde bulunmuşlardır.
ZARA’ya bildirimde bulunan şahısların %28’i doğrudan bir ırkçı harekete maruz kalmıştır;
olaya tanık olup bildirimde bulunanların oranı ise %55’tir.
Bildirimde bulunanların %41’ini erkekler, %40’ını kadınlar teşkil etmekte olup, %2’lik bir
kesim isim vermeksizin bildirimde bulunmuş; bildirimlerin %17’si de kurum ve
kuruluşlardan gelmiştir.
Raporda yer alan bilgilere göre ırkçı olayların
% 22’si internet kullanımlarında,
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% 22’si mal ve hizmet alımlarında,
% 16’sı kamusal alanda,
% 9’u istihdam ve girişimcilik faaliyetlerinde,
% 8’i polis teşkilatlarında,
% 7’si politika ve medya alanında,
% 6’sı ırkçılık içerikli yazılar ve karalamalar alanında,
% 6’sı diğer dairelerde (daireler, okullar, yerel yönetimler)
% 4’ü ırkçılıkla mücadele eden kuruluşlara karşı,
meydana gelmiştir.
2012 yılında ZARA’ya bildirilen 44 ırkçı nitelikli yazı ve karalamadan 4’ü kitle ulaşım
araçlarında olmak üzere 35’i Viyana’da tespit edilmiştir.
Bunların;
% 51’ini gamalı haç ve yahudi aleyhtarı,
% 14’ünü ırkçı içerikli,
% 21’ini Afrikalı aleyhtarı,
% 12’sini Türk aleyhtarı ve
% 2’sini İslam aleyhtarı
yazı ve karalamalar oluşturmaktadır.

3.3. İSVİÇRE
3.3.1. İşsizlik Verileri
Mart 2013 sonu itibariyle Bölge Çalışma Dairelerine başvuran işsiz sayısı 138.993 kişidir. Bu
sayı bir önceki aya göre 7.008 kişi daha azdır. Şubat 2013’te %3,4 olan işsizlik oranı Mart
ayında %3,2’ye gerilemiştir. Geçen yılın aynı ayına göre işsizlerin sayısı 12.601 kişi (%10,0)
artmıştır.
15-24 yaş arasındaki genç işsizlerin sayısı 1.723 kişi (-%8,4) azalarak 18.802 kişi olmuştur.
Bu sayı geçen yılın aynı ayına göre 1. 352 kişi (%7,7) daha fazladır.
194.224 kişi işsizlik başvurusunda bulunmuştur. Bu sayı bir önceki aya göre 6.271 daha azdır.
Geçen yılın aynı dönemine göre 13.312 kişi (%7,4) daha fazla başvuruda bulunmuştur. Bölge
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Çalışma Dairelerine bildirilen açık işyerlerinin sayısı 13 azalarak 16.022 olarak
gerçekleşmiştir.
3.3.2. Siyasi ve Ekonomik Gelişmeler
İsviçre Ulusal Meclisinde yapılan oylama neticesinde sürekli oturma iznine sahip olmayan
göçmenlerin vatandaşlığa alınmaması şeklindeki önerge 59 hayır oyuna karşı 129 evet oyu ile
kabul edilmiştir. Parlamento bunun yanı sıra Bakanlar Kurulunun vatandaşlığa alınmak için
ülkede 12 yıl süre ile ikamet koşulunu 8 yıla indirmek şeklindeki talebine de karşı çıkmıştır.
Ayrıca ülkede doğmuş büyümüş genç kuşak yabancılara uygulanan “kolaylaştırılmış
vatandaşlığa geçiş süreci” uygulamasının kaldırılması hususu da 77 hayır oyuna karşı 103 oy
ile kabul edilmiştir. Onanan tadilat kararı Ulusal Meclis tarafından Kantonlar Meclisine
gönderilmiştir. Kantonlar meclisinin de onaylaması durumunda yabancılar kanunundaki
yukarıda anılan değişiklikler geçerlilik kazanacaktır.

3.4. İNGİLTERE
3.4.1. Vatandaşlarımızı İlgilendiren Gelişmeler
3.4.1.1. İstihdam, Beceri Geliştirme ve Sosyal Güvenlik Politikaları
Yardım Tavanı Uygulaması
Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı yardım tavanı uygulamasının Londra’da bulunan dört
belediyede 15 Nisan 2013 tarihinde başlayacağını teyit etmiştir. Bromley, Croydon, Enfield
ve Haringey’de başlatılacak olan uygulama 15 Eylül tarihinde diğer bölgelerde de
uygulanmaya başlanacaktır. Eylül 2013’e kadar uygulamanın tüm ülkede yürürlükte olması
planlanmaktadır.
Uygulamaya göre bir kişinin alabileceği yardım miktarı, vergi ve primler düşüldükten sonraki
ortalama kazanç miktarı olan haftalık 500, yıllık 26.000 Sterlin ile sınırlanacaktır. Uygulama
sadece İşsizlik Yardımı, Gelir Desteği Ödeneği, İstihdam ve Destek Ödeneği, Çocuk Yardımı,
Çocuklu Aile Destek Kredisi gibi yardımlardan elde edilen gelirlerin toplamı için geçerli
olacaktır. Aile bireylerinden birisi Maluliyet Yaşam Yardımı ya da İstihdam ve Destek
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Ödeneğinin destek bileşenini alıyorsa veya savaş gazisi ise hane halkları tavan
uygulamasından muaf olacaktır. Çalışma hayatının dışında olup yardım alanları çalışmaya
teşvik etmek amacıyla, bir aile üyesi Çalışana Destek Ödeneği alan aileler de tavan
uygulamasından muaf olacaktır.
Sabit Oranlı Devlet Emekli Aylığı Uygulama Tarihi
Devlet emekli aylığı sistemini basitleştirmek için yapılması öngörülen değişikliklere ilişkin
Ocak ayında yayımlanan beyaz belgeyle ilgili olarak alınan olumlu tepkilerin ardından
Hükümet uygulamanın Nisan 2016’da yürürlüğe girmesini kararlaştırmıştır. Daha önce
reformun 2017 yılında uygulanacağı açıklanmıştı.
Reform çerçevesinde basit ve sabit oranlı bir emekli aylığı (bugünün rakamları ile 144
Sterlin) uygulamaya konulacak ve tam emekli aylığı almak için 35 yıl prim ödeme şartı
getirilecektir. Sabit oranlı emekli aylığı uygulamasından özellikle serbest çalışanlar ile düşük
gelirli çalışanların fayda sağlayacağı belirtilmektedir.
Reform kapsamında emekli aylığına hak kazanmak için asgari prim ödeme süresi de
düzenlenecek olup, böylelikle İngiltere’de az bir süre çalışarak emekli aylığına hak
kazanılmasının önüne geçilmek istenmektedir. Bu tedbirle 2040 yılına kadar, Avrupa
Ekonomik Alanı dışında yaşayan yaklaşık 400.000 kişinin emekli aylığı almaya hak
kazanamayacağı bildirilmektedir.
Sosyal Güvenlik Sisteminde Nisan 2013’te Yürürlüğe Girecek Değişiklikler
Nisan 2013’te sosyal güvenlik sisteminde İngiltere’de uygulanan sosyal yardımları kısıtlayıcı
bir dizi uygulama yürürlüğe girecektir. Bu değişiklikler aşağıda sıralanmıştır:
- 1 Nisan – Fazla oda sübvansiyonunun kaldırılması: Belediye evlerinde oturan çalışma
yaşındaki kiracılar hane halkının ihtiyacı olan oda sayısı karşılığında Konut Yardımı
alacaklar, böylece özel sektör kiracılarına uygulanan kurallarla uyum sağlanmış olacaktır.
Evde bulunan fazla odalar için Konut Yardımı ödenmeyecektir.
- 8 Nisan – Kişisel Bağımsızlık Ödeneği: Çalışma yaşında olup Maluliyet Yaşam yardımı
alanlar için yeni bir yardım Kişisel Bağımsızlık Ödeneği adıyla yürürlüğe konacaktır.
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- 8 Nisan – Ödenek miktarlarının güncellenmesi: Devlet Emekli Aylığı %2,5, çalışma
yaşındakilere ödenen yardımlar ve vergi kredileri %1 ve maluliyet yardımları ise enflasyon
oranına göre artırılacaktır.
- 15 Nisan – Yardım Tavanı: Çalışma hayatının dışında olan hane halklarına verilen
yardımların toplam miktarı İngiltere’de geçerli ortalama haftalık ücret (vergi ve prim
düşüldükten sonra) düzeyiyle sınırlandırılacaktır. Aile bireylerinden birisi Maluliyet Yaşam
Yardımı ya da Çalışana Destek Ödeneği alan hane halkları uygulamadan muaf olacaktır.
- Nisan ayı sonu – Evrensel Kredi belli bölgelerde uygulanmaya başlanacaktır: Altı
temel sosyal yardım ödeneğinin yerini alacak olan Evrensel Kredi belli bölgelerde pilot
olarak uygulanmaya başlanacaktır.
3.4.1.2. Göç Politikaları
Birleşik Krallıkta Yeni Hayat Testi
İngiliz Vatandaşı olmak isteyenler “Birleşik Krallıkta Hayat” sınavında 25 Mart 2013
tarihinden sonra, 28 Ocak 2013 tarihinde basılmış olan yeni elkitabında yer alan konulara
göre hazırlanan soruları cevaplayacaklar. Bu kapsamda Birleşik Krallık tarihi ve hukuk gibi
konularda da sorular yeni testte yer alacaktır. Test 24 sorudan oluşmakta ve 45 dakika
sürmektedir. Sınavı geçebilmek için en az 18 sorunun doğru cevaplanması gerekmektedir.

3.5. AVUSTRALYA
3.5.1. Genel İstihdam ve İşsizlik Verileri
İşsizlik Oranı Şubat Ayında Sabit Kaldı
Şubat ayında 71.500 iş olanağının oluşturulması ekonomistleri şaşırttı ve işsizlik oranını
%5,4’de sabit bıraktı. Bu, Avustralya İstatistik Bürosu rakamlarına göre 2000 Temmuz’dan
beri alınan en büyük istihdam artış rakamı oldu. Avustralyalı ekonomistler, işlerin birçoğu
part-time (53.700 iş part-time) iken, 17.800 tam gün iş günü olduğunu, 2013 yılı içinde 9.000
iş imkânının oluşturulmasının ve işsizliğin %5,5’e yükselmesinin beklendiğini açıkladılar. Bu
pozitif rakamların sebebinin çalışan veya iş arayan nüfus oranının %65’ten %65,3’e
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yükselmesi ve bu durumda insanların iş aramaya teşvik edilmesi olduğu, bu katılım
oranındaki artışın işsizlik oranının iş oranındaki artışa rağmen sabit kalmasını sağladığı ifade
edilmiştir.
Şubat ayında çalışma saatleri 11,3 milyon (%0,7) artış göstermiş ve 1.633 milyona ulaşmıştır.
Bu durum iş talebinin arttığının ve ekonominin ısınmaya başladığının bir göstergesi olarak
kabul edilmektedir.

Avustralya Adil İş Kurumu (Fair Work) Maaşsız İşçi Uyarısında Bulundu
Devlet tarafından hazırlatılan bir rapora göre son birkaç yıl içinde Avustralya’da parasız
çalışan stajyer ve çırak sayısında çok büyük artış oldu. Araştırma sonuçlarının
açıklanmasından sonra çalışmalara başlayan Fair Work ise konuyu yeni düzenlemelerle
kontrol altına almayı ve kadrosuz işçilerin durumunu yasal zemine oturtmayı düşünüyor. Fair
Work, son dönemde özellikle stajyer çalıştıran iş yerlerinde artış gözlemlendiğini ve bu
konuda şikâyetler aldıklarını doğruladı. Anlaşma şartları ne olursa olsun hiçbir ödeme
yapılmadan stajyer çalıştırmanın kesinlikle yasalara aykırı olduğu vurgulanırken, Fair Work;
işverenle işçi arasında yazılı veya başka türlü bir anlaşmayla uzlaşma sağlansa dahi, en düşük
seviyeden de olsa ödeme yapılmak zorunda olduğunu belirterek, kayıtlı bir sistem olmadığı
için parasız çalıştırılan stajyer ve çırakların sayısının tahmin edilmesinin güç olduğunu, ancak
en çok parasız stajyer ve çırak çalıştıran sektörlerin güzellik hizmeti veren sektör ile hizmet
sektörü olduğunu bildiklerini ifade etti.
Fair Work, bu konuda mücadele başlatacaklarını, ilk olarak işçi ve sendika temsilcileri ile bir
araya gelerek bilinçlendirme yapmak istediklerini, devamında da iş yerlerine beklenmedik
ziyaretlerle araştırma yapıp, yasalara aykırı davranan kişi ve kuruluşlara ceza keseceklerini
belirtti.

Avustralya’da Halk Geçim Sıkıntısı Çekiyor
Avustralya’da yapılan bir ankette, katılımcıların %17’si acil bir durum için 500 AUS bile
bulmakta zorluk çektiklerini söylerken, %30’u ise maaştan maaşa bir yaşamları olduğunu
belirtti. Ankete katılanların büyük çoğunluğunun endişesi ise acil paraya ihtiyaç duymaları
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halinde

bu

parayı

bulamamaları,

yakın

bir

gelecekte

ise

günlük

ihtiyaçlarını

karşılayamayacakları endişesi taşıyor.
Ekonomistlere göre toplumun çoğunluğunu oluşturan bu kişiler geleceğe güvenle
bakamıyorlar ve finansal durumları iç açıcı olmadığı için sürekli stres altındalar.
Avustralya’da bu durumda insanlar olduğu bilinse de, oranlarının bu kadar çok olduğu tahmin
edilmiyordu ve bu durumun Avustralya için endişe verici bir bulgu olduğu belirtildi.

3.6. HOLLANDA
3.6.1. Vatandaşlarımızı İlgilendiren Gelişmeler
Bazı Türk kuruluşları hakkında araştırma yapılması
Sosyal İşler Bakanı ASSCHER’in Parlamentonun alt kanadına yazılı olarak verdiği bilgiye
göre, Hollanda’daki bazı Türk kuruluşlarının Türklerin uyumuna olumsuz etkide bulunup
bulunmadıkları konusunda araştırma yapılacaktır. Araştırılacak kuruluşların Hollanda Türk
Diyanet Vakfı, Milli Görüş Örgütü ve Süleymancılar cemiyeti olduğu ve bu kuruluşların
cinsiyet eşitliği, kendi geleceğini belirleme hakkı, düşünce özgürlüğü gibi temel özgürlükleri
nasıl

değerlendirdiklerinin

ve

faaliyetlerini

nasıl

finanse

ettiklerinin

inceleneceği

belirtilmektedir.
Bu kuruluşların uyum üzerinde olumsuz etkilerinin bulunduğu sonucuna varıldığı takdirde
yeni tedbirler alınması gündeme gelebilecektir. Sosyal ve Kültürel Planlama Bürosu’nca
yapılan bir araştırmada Hollanda’daki Türklerin daha dışa kapalı hale geldiklerinin tespit
edilmesi nedeniyle böyle bir araştırmaya ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.
Ayrıca son dönemde gerek bazı camilerdeki yatılı kurslar konusunun, gerekse 9 yaşındaki bir
Türk çocuğunun 6 aylık iken bakıcı aile olarak lezbiyen bir çifte verilmiş olmasının Türkiye
ve Hollanda’daki kamuoyunda Mart ayında tartışmalara yol açmış olmasının araştırma
kararında etkili olduğu düşünülmektedir. Özellikle “Yunus” isimli Türk çocuğunun durumu
Türk kamuoyunda büyük infial uyandırmış olup, Rotterdam ve Lelystad şehirlerinde yüzlerce
kişinin katılımıyla gösteri toplantıları yapılmıştır.
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3.6.2. İstihdam Piyasası ve İşsizlik Verileri
Şubat Ayı Enflasyonu ve İşsizlik Oranları
Hollanda İstatistik Kurumu’nun (CBS) açıkladığı verilere göre Şubat ayı enflasyon oranı bir
önceki ayla aynı seviyede seyrederek % 3 olarak gerçekleşmiştir. Uyumlaştırılmış Avrupa
yöntemine (HICP) göre hesaplanan enflasyon oranının ise Şubat ayında % 3,2 olduğu ve
bunun da “Eurozone” bölgesinde Estonya’dan sonra ikinci en yüksek oran olduğu
bildirilmektedir. Bu oran aynı zamanda son on yılın da en yüksek oranıdır. Ekim 2012’de
KDV oranının % 19’dan % 21’e yükseltilmesinin ve hükümetin tasarruf tedbirleri
çerçevesinde sigorta, enerji, yakıt ve tütün ürünlerinde vergi oranlarının artırılmasının
enflasyonu artırdığı ifade edilmektedir. Aynı dönemde gerçekleşen ücret artış oranının % 1,6
olması nedeniyle satın alma gücünde ise düşüş görüldüğü belirtilmektedir.
Hollanda İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Şubat ayı işsizlik oranı ise % 7,7’dir. İşsiz
sayısı 1984 yılından bu yana ilk kez 600.000 kişiyi aşarak 613.000 olmuştur. Sosyal İşler
Bakanı yaptığı açıklamada hükümet ile sosyal taraflar arasında geniş bir uzlaşıya ihtiyaç
olduğunu belirterek öncelikle işverenlerin daha çok çırak ve stajyere iş imkânı sunmalarını
istemiştir.
3.6.3. Güncel Mahkeme Kararları
Belediyelerce sosyal yardım alanlara dayatılan sözleşmeler
Zeeland eyaletindeki üç belediyeye bağlı sosyal hizmetler dairesinin Sosyal Yardım Kanunu
çerçevesinde sosyal yardım alan bir kişi ile yaptığı ve ilgili kişinin yardım almaya devam
edebilmesi için haftada 32 saat süresince verilecek bir işte çalışmasını öngören sözleşme
mahkeme tarafından iptal edilmiştir. Sosyal Yardım Kanunu uyarınca belediyeler sosyal
yardım alan kişileri yardım karşılığı bir işte çalışmaya zorlamakta olup, yalnızca dayalı
belediyede 300 kişinin bu yönde sözleşme imzalamaya zorlandığı belirtilmektedir. Dava
konusu olayda sosyal yardım alan kişi sözleşmeyi imzalamayı reddedince aldığı yardım
kesilmiş ve akabinde sözkonusu kişi belediye aleyhine dava açmıştır. Mahkeme, kararında,
sözleşmede yapılacak işin ne olduğunun belirtilmesi ve sosyal yardım sahibinin yaşı, eğitim
durumu ve iş geçmişinin göz önüne alınması gerektiğini ve ayrıca haftada 32 saat çalışma
şartının da yardıma hak kazanma kurallarını aştığını hüküm altına almıştır.
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4.ÜLKELER İTİBARİYLE VATANDAŞLARIMIZA İLİŞKİN SAYISAL
VERİLER

ÜLKELER
F.ALMANYA
HOLLANDA
FRANSA
AVUSTURYA
BELÇİKA
İSVİÇRE
AVUSTRALYA
İSVEÇ
İNGİLTERE
DANİMARKA
S. ARABİSTAN
LİBYA
KUVEYT
K.K.T.C
AZERBAYCAN
KAZAKİSTAN
TÜRKMENİSTAN
TOPLAM

TOPLAM TÜRK
VATANDAŞI SAYISI

ÇALIŞAN
VATANDAŞ SAYISI

İŞSİZ
VATANDAŞ
SAYISI

1.658.083

553.945

145.307

383.957

169.094

17.000

576.691

195.794

21.275

112.150

39.900

8.541

42.014

9.727

5.504

70.642

39.118

3.638

73.430

36.341

3.500

67.731

18.560

3.736

52.893

22.458

4.279

59.859

33.066

3.777

125.000

105.000

-

15.000

13.000

-

3.963

3.110

-

31.977

28.073

2.158

17.577

4.121

-

15.000

7.360

-

9.500

6.000

-

3.315.467

1.266.107

218.715

Bu bülten; T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, sadece
bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, bu bültende yer alan bilgilerin doğru ve
tam olması konusunda herhangi bir şekilde garanti vermemektedir.
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