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Selman AYAN Çalışma Uzmanı

Avrupa’da Evden Çalışma Yasal
Düzenlemeler le Mecbur Hale
m Gel yor?

Avrupa’da birçok ülkede mümkün olan sektörler için evden çalışmayı yükümlülük haline getiren yasalara
ilişkin tartışmalar ve hatta bu yöndeki yeni düzenlemeler salgının da etkisiyle hız kazanmış durumda. Öyle ki
bazı Avrupa ülkelerinde, çalışanlara tanınmış evden çalışma hakkını ihlal eden işverenlere oldukça yüksek
tutarlarda cezalar öngörülüyor. Örneğin; Fransa ve Belçika Ekim 2020’de özellikle büro işlerinde ve hizmet
sektöründe çalışanlar için evden çalışma düzenlemesini yürürlüğe koydu. Fransa, söz konusu yasa ile
mimarlar ve mühendisler ile ofislerinde özel araç gereç kullanmak zorunda olan bazı meslek gruplarını
mevzuatta istisna gruplar arasında sayıyor. Belçika ise uygulamanın yaygınlaştırılması amacıyla haber
verilmeksizin yapılan denetimlere başladı. Belçika’da yasaya uymayan işverenler için öngörülen cezalar ise
48 bin avroya ulaşabiliyor.
Diğer taraftan, İskoçya’da 16 Ocak 2021 tarihinde çıkarılan yasa; Fransa ve Belçika’da olduğu gibi bundan
sonraki dönem için evden çalışmanın istisna bir durum olmaktan çıkarılarak yaygınlaştırılmasını öngörüyor.
Yasaya göre evden/uzaktan çalışma yükümlülüğünden muafiyet için çok geçerli sebeplerin bulunması
gerekiyor. Hatta salgın dönemine mahsus olmak kaydıyla çalışmak için bile olsa evi terk edebilmek için işin
kesin olarak evden halledilemiyor olması şartı getirilmiş durumda. İskoçya ile aynı tarihte Portekiz’de de
benzer bir yasal düzenleme yürürlüğe girdi. Portekiz Başbakanı Antonio Costa yeni yasaya ilişkin olarak
yaptığı açıklamada; bundan sonra evden çalışmanın mümkün olan her işletme için çalışan ve işveren arasında
yeni bir iş akdine gerek kalmaksızın uygulanabileceğini ifade etti.
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Her ne kadar salgın dönemiyle sınırlandırılmış olsa da
İsviçre’de de evden çalışma zorunluluğuna ilişkin
yasal düzenleme 18.01.2021 tarihinde uygulanmaya
başlandı. İsviçre’de çıkarılan yasa yukarıda sayılan
ülke uygulamalarından farklı olarak daha ılımlı olup
bazı hususları toplumun yorumuna açık bırakıyor.
Nitekim söz konusu yasada “…işin şeklinin evden
çalışmayı mümkün kılıyor olması…” veya “…evden
çalışmanın kabul edilebilir ve orantılı bir masrafla
mümkün olması halinde…” gibi esnek ve yoruma açık
ifadelere yer veriliyor.
Hollanda ise 2016’da yürürlüğe koyduğu esnek
çalışma yasası ile bu konuda Avrupa’da başı çekiyor.
Hollanda’nın çalışma kültüründen kaynaklanan ve
öteden beri geniş bir uygulama alanı bulan evden veya
uzaktan çalışma yöntemleri bu ülkede geniş bir çalışan
kitlesi
tarafından
hali
hazırda
uygulanıyor.
Almanya’nın uluslararası kamu yayın kuruluşu
Deutsche Welle Hollanda yayın kuruluşu RTL
Nieuws’e dayandırdığı bilgilere göre salgının hemen
başında işverenlerin yarısı çalışanlarını evden
çalışmaya geçirmiş bile. Vaka sayılarının oldukça
düşük seyrettiği 2020 yaz aylarında dahi Hollanda’da
evden çalışma usullerini benimsemiş işverenlerinin
oranı %35 olarak gerçekleştiği kaydediliyor. Ancak
Hollanda’da salgın döneminde dahi işverenlere
çalışanlarını evden çalıştırmaları konusunda bir
zorunluluk getirilmediğini belirtmek gerekiyor.
Nitekim 2016 yılında çıkarılan söz konusu kanun
işverene evden veya uzaktan çalışma modelini
sonlandırmak istemesi halinde geçerli bir sebebe
dayandırdığı ve çalışana yazılı olarak bildirdiği sürece
bu hakkı kendisine tanıyor. Uzmanlar Hollanda’da
evden çalışma usullerinin yaygın olmasında Hollandalı
şirketlerdeki hiyerarşik yapının oldukça yatay
olmasının ve kontrole dayalı bir yönetim kültüründen
çok güvene dayalı bir çalışma kültürünün benimsenmiş
olmasına bağlıyor.
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Avrupa’da görece daha geleneksel bir çalışma hayatı olduğu gözlenen Almanya ve Avusturya’da
ise evden veya uzaktan çalışma şekillerini yükümlülük haline getiren yasaların çıkartılmasına ilişkin
tartışmalar devem ediyor. Alman Der Spiegel ile 2015’te kurulmuş olan ve yaklaşık 60 bin kişiyi
istihdam eden araştırma şirketi Civey’in beş bin kişi ile gerçekleştirdiği ankete göre salgın
döneminde dahi katılımcıların %56’sı bu konuda zorunluluk getiren bir kanunun yararlı olacağı
düşüncesini paylaşıyor. Alman işçi sendikalarına yakınlığı ile bilinen Hans Böckler Vakfı’na göre
ise; salgın öncesi dönemde evden/uzaktan çalışma oranı %4’lerde seyrederken, salgından dolayı
gerçekleştirilen ilk kapanma esnasında (Nisan 2020) %27’ye kadar çıktığı gözlenmiş ancak yedi ay
içerisinde (Kasım 2020) tekrar %14’lere gerilediği saptanmış. Dolayısıyla işletme kültürünün, daha
ziyade ofisten çalışma şeklini benimsemiş olduğu gözleniyor. Almanya Cumhurbaşkanı FrankWalter Steinmeier’in “Şayet mecbur değilseniz ofislerinize gitmeyin. İşletmeler, yöneticiler bunu
mümkün kılmalıdır” çağrısının Almanya’daki geleneksel işletme kültüründen dolayı sınırlı bir
karşılık gördüğünü söylemek yanlış olmayacaktır. Nitekim yukarıda anılan bazı Avrupa ülkelerinde
aylar önce hayata geçtiği gözlenen uygulamalar, Almanya’da Tabipler Birliği Başkanı Frank Ulrich
Montgomery gibi birçok doktorun evden çalışma yükümlülüğünün getirilmesinden ve uymayanlara
yaptırımlar uygulanmasından yana açıkladığı görüşlerine rağmen uzun bir süre daha tartışılacak gibi
görünüyor.
Avusturya’da ise durum Almanya’dan çok farklı değil. Nitekim Viyana Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Oswald Wagner, “Mümkün olan her işin evden yapılması zorunlu olmalıdır.” şeklinde
görüş bildirmesine rağmen Avusturya Sağlık Bakanı zorunluluk getirmenin oldukça zor bir adım
olabileceğini ifade ediyor.
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Yukarıda sayılan ülke örneklerinden de anlaşılacağı üzere Avrupa’da evden veya
uzaktan çalışma modellerine ilişkin tartışmalar gündemden düşmeyecek gibi
görünüyor. Salgın dönemi Avrupa’da olduğu gibi ülkemizde de evden/uzaktan
çalışmayı yaygınlaştırdı. Bakanlığımız tarafından, bu alanda önemli bir ihtiyaç olan
“Uxaktan Çalışma Yönetmeliği” hazırlanarak 10 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlandı.
Özellikle kamu personeli salgın döneminde bu konuda oldukça önemli tecrübeler
kazandı. Kazanılan tecrübelerin özel sektör için gelecekte oluşturulması muhtemel
somut ve ayrıntılı düzenlemelere yol gösterici doğal bir pilot proje olduğu
düşünülebilir. Diğer taraftan, ülkemizdeki çalışma kültürüne dair iklimin göz önünde
bulundurulması kaydıyla diğer ülkelerdeki başarılı uygulamaların takip edilmesi,
çalışma dünyasının yakın gelecekteki gereksinimlerine cevap verecek stratejileri
belirleme konusunda oldukça önemli görünüyor.
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Avrupa Kom syonu N san 2021 Aylık
İstat st k Bülten Yayımlandı
Avrupa Birliği İstatistik Bürosu (Eurostat) verilerine göre mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranları avro bölgesinde 2021 Mart
ayındaki %8,1 seviyesinden 2021 Nisan ayında %8,0’e düşerken, Avrupa Birliği (AB) genelinde 2021 Mart ayındaki %6,7’lik seviyesini
korudu. Söz konusu oranlar 2020 Nisan ayında sırasıyla %7,3 ve %6,7 olarak gerçekleşti.
Eurostat tahminlerine göre, 13 milyon 030 bini avro bölgesinde olmak üzere 2021 Nisan ayında AB üyesi 27 ülkede toplam 15 milyon 380
bin işsiz bulunuyor. 2021 Mart ayı ile karşılaştırıldığında işsizlik avro bölgesinde 134 bin, AB genelinde 165 bin azalmış görünüyor.
Genç işsizlik oranları
2021 Nisan ayında 2 milyon 348 bini avro bölgesinde olmak üzere
tüm AB üyesi ülkelerde toplam 2 milyon 939 bin 25 yaş altı gencin
işsiz olduğu kaydedildi. 2021 Nisan ayında avro bölgesinde genç
işsiz oranı %17,2 iken AB’ye üye 27 ülkedeki genç işsizlik oranı
%17,1 oldu. 2021 Mart ayı ile karşılaştırıldığında genç işsiz sayısı
avro bölgesinde 18 bin, AB genelinde 21 bin düşüş kaydetti. 2020
Nisan ayı ile karşılaştırıldığında ise genç işsizlerin sayısı avro
bölgesinde 126 bin, AB genelinde 211 bin arttı.

2021 Nisan ayı itibarıyla seçili bazı AB üyesi ülkelerde
mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

AB genelinde kadın işsizlik oranı 2021 Mart ayındaki %7,7
seviyesinden 2021 Nisan ayında %7,6’ya gerilerken, erkek işsizlik
oranı 2021 Mart ayındaki %7,0 seviyesini korudu. Avro bölgesinde
2021 Nisan ayında kadın işsiz oranı 2021 Mart ayının %8,5
seviyesine göre azalarak %8,4’e gerilerken erkek işsizlik oranı
%7,7’de sabit kaldı.
İstihdam edilenlerin sayısı 2020’nin son çeyreğinde üçüncü çeyreğe
nazaran hem AB genelinde hem de avro bölgesinde %0,4 oranında
artmış iken, 2021 yılı ilk çeyreğinde 2020’nin son çeyreğine göre
hem AB genelinde hem de avro bölgesinde %0,3 oranında düşme
kaydetti.
Kaynak: “Euro area unemployment at 8.0%”, eurostat newsrelease euroindicators, 63/2021, 1 June
2021; “GDP down by %0,6and employment down by 0,3% in the euro area”, 58/2021, 18 May 2021.

[1] Avro bölgesi (EA19) ülkeleri: Belçika, Almanya, Estonya,
İrlanda, Yunanistan, İspanya, Fransa, İtalya, G.K.R.Y., Litvanya,
Letonya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Avusturya, Portekiz,
Slovenya, Slovakya ve Finlandiya.

[2] EU27: Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Almanya,
Estonya, İrlanda, Yunanistan, İspanya, Fransa, Hırvatistan, İtalya,
G.K.R.Y., Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta,
Hollanda, Avusturya, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya,
Slovakya, Finlandiya ve İsveç.
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Avrupa Kom syonu’nun Eş t veya Eş t
Değerdek İşe Eş t Ücret D rekt f Öner s
Cinsiyet farkı gözetmeksizin eşit veya eşit değerdeki iş için eşit ücret ilkesi, Avrupa Birliği'nin temel haklarından birisini oluşturuyor. Roma
Antlaşması'nda da yer alan bu ilke, o tarihten itibaren AB Sosyal Haklar kavramı içinde ele alınıyor. Söz konusu ilke aynı zamanda
doğrudan veya dolaylı cinsiyete dayalı ayrımcılığı yasaklayan ve yeniden düzenlenen Cinsiyet Eşitliği Direktifi’nde de yer alıyor.
Avrupa Birliği kurumlarının gündeminde olan bu konu son olarak, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi (European Economic and Social
Committee(EESC)’nin haziran ayındaki genel oturumunda ele alındı ve Avrupa Komisyonu'nun eşit veya eşit değerde iş için eşit ücret
ilkesinin uygulanmasını güçlendirmeye yönelik 04 Mart 2021 tarihli Direktif önerisine uygun bir Görüş belgesi onaylandı.
Komisyon’un “Ücrette Şeffaflık Direktifi” olarak bilinen ve ayrımcılığın bir başka şekli olan ücrette cinsiyet eşitsizliğine karşı yapılan
Direktif önerisi iki noktaya odaklanıyor. Bunlar bilgiye erişim ve adalete erişim olarak açıklanıyor.
Bilgiye erişim, çalışanlara karşılaştırmalı ücret bilgisi edinme hakkı verilmesi, işverenlere ise 250'den fazla çalışanı olması halinde cinsiyete
dayalı ücret farklılıklarına ilişkin raporlama yapma zorunluluğu getirilmesiyle sağlanacak. Adalete erişimde, dava açma işlemlerinin
kolaylaştırılması, ispat yükümlülüğü, yasal maliyetler ve tazminat düzenlemesi gibi bu konudaki davaları kolaylaştıracak ve çeşitli usûl
kuralları getirilerek sağlanacak.

Ayrıca, Direktif önerisinde işverenlerin herhangi
bir görüşmeden önce adaylara başlangıç maaşını
veya maaş aralığını belirtmesi gerekliliği ve
işverenlerin işçi adaylarına önceki ücret
geçmişlerini sormalarının yasaklanması hususu da
bulunuyor.
Kaynak: “Gender Equality: Bridging the EU’s pay gap” Parliament Magazine, Web. 21 June 2021 (Erişim tarihi:28/06/2021);
https://www.internationalemploymentlawyer.com/news/navigating-eu-commissions-proposed-pay-transparency-directive.
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ILO 109. Uluslararası Çalışma Konferansı
Çevr m ç Olarak Gerçekleşt r ld

İlk bölümü 2021 Haziran ayında
gerçekleşen, ikinci bölümü ise KasımAralık aylarında yapılması planlanan
Uluslararası Çalışma Konferansı’nın 109.
Oturumu 7 Haziran’da başladı. 7 ilâ 19
Haziran 2021 tarihleri arasında, Uluslararası
Çalışma Örgütü (International Labour
Organisation/ILO)’ne üye 187 Devletin
hükümet, işçi ve işveren temsilcileri, Kovid19 salgın sürecinde insan merkezli bir
iyileşmenin yanı sıra çalışma dünyasının
sorunlarını tartışmak üzere bir araya geldi.
10

Bu kapsamda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Vedat Bilgin çevrimiçi olarak yapılan
ILO
109’uncu
Uluslararası
Çalışma
Konferansı’nın açılış oturumunda ülkemiz işçi
ve işveren konfederasyonlarının temsilcileriyle,
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türkİş) Genel Merkezinde bir araya geldi.
Türkiye'nin etkili bir salgınla mücadele başarısı
ortaya koyduğunu dile getiren Bilgin, bu
başarının içinde sağlık sisteminin kurumsal
altyapısının gücünün ve çalışma hayatında
üretim sürecinde çalışanlara verilen desteğin
rolünün büyük olduğunu kaydetti.
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ILO 109. Uluslararası Çalışma Konferansı’nda
Kov d-19 Eylem Planı Kabul Ed ld
ILO’ya üye develetlerin hükümet, işçi ve
işveren
temsilcilerinin
katılımıyla
çevrimiçi
olarak
gerçekleştirilen
Uluslararası Çalışma Konferansı'nda
insana yakışır işlerin yaratılmasına öncelik
tanıyan ve krizin neden olduğu
eşitsizliklere yönelik insan odaklı Küresel
Eylem Çağrısı oybirliğiyle kabul edildi.
Kabul edilen “İnsan Odaklı İyileşme için
Küresel Eylem Çağrısı” ile ülkeler
kapsayıcı, sürdürülebilir ve dirençli bir
ekonomik ve sosyal gelişmeyi taahhüt etti.
Küresel Eylem Çağrısı’nda üzerinde uzlaşmaya varılan iki tür eylem bulunuyor.
Bunlardan birincisi, sosyal taraflar olarak hükümet, işveren ve işçi sendikaları
tarafından alınan ve çalışanın güçlendirilmesini ve sosyal yönden korunmasını
sağlayacak, bunun yanı sıra, işletmeleri destekleyerek iş yaratılmasını ön plana
çıkaracak önlemlerin alınması; ikincisi ise uluslararası işbirliği ve ILO dâhil
uluslararası kurumların “insan odaklı” ulusal salgın stratejilerine yönelik desteğin
artırılması olarak açıklanıyor.
Kaynak: “Global agreement reached at ILO Conference on action for COVID-19 recovery”, 109th International Labour
Conference,Web. 17 June 2021 (Erişim tarihi: 22/06/2021).
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ILO: Çocuk İşç l ğ Son Dört Yılda
8,4 m lyon Arttı
Uluslararası Çalışma Örgütü ve Birleşmiş Milletler
Çocuklara Acil Yardım Fonu (United Nations International
Children's Emergency Fund/UNICEF) Kovid-19 salgını
nedeniyle 9 milyon çocuğun daha risk altında olduğu
uyarısında bulunarak, çocuk işçiliğinin son dört yılda 8,4
milyon artarak 160 milyona yükseldiğini bildirdi. ILO
tarafından yayımlanan “Child Labour: Global Estimates
2020, Trends and the Road Forward” adlı raporda, şu anda
toplam çocuk işçilerin yarıdan fazlasını yaşları 5 ilâ 11
arasında olan çocukların teşkil ettiği belirtilerek,
sağlıklarına, güvenliklerine veya ahlâklarına zarar vermesi
muhtemel işler olarak tanımlanan tehlikeli işlerde çalışan
5-17 yaş arası çocuk sayısının ise 2016'dan bu yana 6,5
milyon artarak 79 milyona yükseldiği kaydedildi.
Sahra altı Afrika'daki nüfus artışı, tekrarlayan krizler, aşırı
yoksulluk ve yetersiz sosyal koruma önlemlerinin 16,6
milyon çocuğun daha çocuk işçisi olmasına yol açtığı
kaydedildi.

Rapordaki diğer önemli bulgular şunlar:
Tarım, çocuk işçi çalıştıran sektörlerin %70'ini (112
milyon), hizmet sektörü %20'sini, (31,4 milyon) ve
sanayi sektörü %10'unu (16,5 milyon) oluşturuyor.
5-11 yaş arası çocuk işçilerin yaklaşık %28'i, 12-14
yaş arası çocuk işçilerin ise %35'i okula gitmiyor.
Çocuk işçiliği her yaşta erkek çocuklar arasında
kızlara nazaran daha yaygın olup, haftada 21 saat ve
üzeri yapılan ev işleri dikkate alındığında çocuk
işçiliğinde cinsiyet farkı azalıyor.
Kırsal alanlarda çocuk işçiliğinin yaygınlığı (%14),
kentsel alanların (%5) üç katına yakın.
ILO ve UNICEF’in çocuk işçiliğindeki artış eğilimini
tersine çevirmek için önerileri şöyle sıralanıyor:
Evrensel çocuk yardımları da dâhil herkes için yeterli
sosyal korumanın sağlanması,
Ücretsiz ve kaliteli bir eğitim için harcamaların
artırılması ve Kovid-19'dan önce okula gitmeyen
çocuklar da dâhil olmak üzere tüm çocukların okula
geri dönmesinin sağlanması,
Yetişkinler için insana yakışır işlerin teşvik edilmesi,
böylece ailelerin gelir elde etmek için çocuklarını
çalıştırmasının engellenmesi,
Çocuk işçiliğini etkileyen zararlı cinsiyet normlarına
ve ayrımcılığa son verilmesi,
Çocuk koruma sistemlerine, tarımsal kalkınmaya,
kırsal kamu hizmetlerine, altyapıya ve geçim
kaynaklarına yatırım yapılması.
Kaynak: “Child labour rises to 160 million – first increase
in two decades”, ILO News, 10 June 2021 (Erişim tarihi
15/06/2021).
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BM Genel Sekreter “İşç Döv zler
Günü” Dolayısıyla Açıklama Yaptı

PHOTO:IFAD

BM Genel Sekreteri António Guterres, 16 Haziran “İşçi Dövizleri Günü" (International Day of Family
Remittances) dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında, geçen yıl Kovid-19 salgın sürecinde, küresel
krizin işçi dövizlerini etkileyerek bu havalelere ihtiyaç duyan ailelere olumsuz yansıyacağının tahmin
edildiğini ancak, işçi döviz havalelerinde beklenen oranda düşüş gerçekleşmediğini ifade etti. Açıklamada,
düşük ve orta gelirli ülkelere 2020 yılında 540 milyar ABD doları tutarında havale yapıldığı, bunun 2019 yılı
toplam işçi döviz havalelerinin sadece %1,6 altında olduğu belirtildi.
İşçi döviz havalelerinin salgın sürecinde beklenenden daha az düşmesinin birçok nedeni bulunuyor.
Bunlardan en önemlisi, göçmen ailelerinin ihtiyaçlarının karşılanmasının öncelik sıralamasının en başında
yer alması oldu. Ayrıca, göçmenler kişisel tüketimlerini azalttı ve tasarruflu davrandı. Diğer yandan, ev
sahibi ülkeler tarafından alınan mali önlemler de göçmen işçilerin eve para göndermelerini mümkün hale
getirdi.
Genel Sekreter, işçi döviz havale masraflarının azaltılması gerektiğini ve yasal göçmenlik statüsüne
bakılmaksızın tüm göçmenlerin Kovid-19 aşı dağıtım planlarına dâhil edilmesinin herkesin sağlık ve
güvenliği için kritik öneme sahip olduğunu belirtti.
Kaynak: https://www.un.org/press/en/2021/sgsm20774.doc.htm.
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ABD’de İşs zl k Düşüş Eğ l m nde
ABD’de Kovid-19 salgınının başlangıcından bu
yana ilk kez işsizlik sigortasından yararlanmak üzere
yapılan başvuruların sayısı haftalık düzeyde 400
binin altına düştü. ABD Çalışma Bakanlığı
tarafından her perşembe yayımlanan rakamlara göre
29 Mayıs 2021 tarihinde sona eren hafta itibarıyla,
ilk kez işsizlik yardımı için yapılan başvuruların
sayısı haftalık 385 bin, kayıtlı işsizlere ilişkin
işsizlik oranı ise %2,5 olarak gerçekleşti.
Düşüş eğiliminde olan başvuruların sayısı 10 Haziran 2021 tarihi itibarıyla haftalık 376 bin olarak
kaydedildi. Söz konusu sayı, 14 Mayıs 2020 tarihinde 253 bin olan başvuru sayısından sonra en düşük sayı
oldu. İçinde bulunduğumuz yılın mart ve nisan aylarında işsizlik yardımı için yapılan toplam başvuru sayısı
ise yaklaşık 30 milyon dolayında bulunuyor.
Kaynak: “Employment Insurance Weekly Claims”, News Release Departmen of Labour, Web. June 10, 2021 (Erişim tarihi:
15/06/2021); “Jobless data,” The Economist, March 27th 2021.
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ABD’de Send kalaşma Oranı Düşük
ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun Ocak 2021 tarihinde en son açıkladığı verilere göre, ücret
veya maaşla çalışanlar arasında bir sendikaya üye olanların oranı 2019 yılına göre 2020 yılında
%0,5’lik bir artışla %10,8 oldu. 2020 yılında sendikalara üye olan ücretli ve maaşlı çalışan sayısı
yaklaşık 14,3 milyon olarak açıklandı. 2020 verilerine göre sendikaların kamu sektöründe 7,2
milyon, özel sektörde ise 7,1 milyon üyesi bulunuyor. Kamu sektöründe sendikaya üyelik oranı
%34,8 ile özel sektörün %6,3’lük seviyesinin beş kat üzerinde seyrediyor. Erkeklerin sendikaya
üyelik oranı %11, kadınların %10,5 düzeyinde. Sendikalaşmanın en yüksek olduğu meslek
grupları arasında ise en üst seviyede %36,6 ile güvenlik güçleri ve itfaiye hizmetinde çalışanlar
gelirken, ikinci sırada %35,9 oranıyla eğitimciler ve kütüphane çalışanları geliyor.
Sendikalaşmanın en düşük olduğu meslek gruplarını ise %3,4 ile gıda sektörü, %3,2 ile satış
elemanları ve ilgili işlerle uğraşanlar ve %2,6 ile çiftçilik, balıkçılık ve ormancılıkla uğraşanlar
oluşturuyor.
Yaşa göre sendikal üyelikte %13,2 ile 45-64 yaş arası işçiler önde gelirken, 55-64 yaş arası
çalışanların oranı %13,0 seviyesinde. Tam zamanlı çalışanlar arasında sendikal üyelik oranı
%11,8 iken yarı zamanlı çalışanlarda %5,8 düzeyinde.
Kaynak: Union Members Summary, News Release, Bureau of Labour Statistics, Web. January 22, 2021 (Erişim tarihi:
15/06/2021; “Joe Biden promises to be the most pro-union president ever,” The Economist, March 27th 2021
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Sol ngen’dek Irkçı Saldırıda
Hayatını Kaybeden Türkler Anıldı

Bundan 28 yıl önce Almanya’nın Solingen kentinde yaşanan saldırıda aynı aileden kaybettiğimiz
beş vatandaşımız (Saime Genç, Hülya Genç, Hatice Genç, Gülistan Öztürk ve Gürsün İnce)
düzenlenen bir törenle anıldı.

Her yıl yapılan ve Anne Mevlüde Genç ile
baba Durmuş Genç’in Türkiye’de olması
nedeniyle katılamadığı bu yılki törene diğer
aile yakınlarının yanı sıra Düsseldorf, Köln,
Essen ve Münster Başkonsolosları ile TBMM
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt
Komisyon Başkanı ve Solingen Belediye
Başkanı katıldı.
Anma törenine, Bakanlığımızı temsilen Düsseldorf Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliğimiz
görevlilerince katılım sağlandı.
Kaynak: Düsseldorf Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği.
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Almanya’da Elektr kl Otomob l Üret m
B nlerce K ş y İşs z Bırakab l r
Alman Otomotiv Endüstrisi Birliği (Verband der Automobilindustrie/German Association of the Automotive
Industry) adına merkezi Münih’te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü’nün (Ifo) yaptığı bir araştırmaya göre
Alman otomotiv sanayiinin, içten yanmalı motorları bırakıp elektrikli otomobil üretimine geçiş süreci kolay
olmayacak. Yapılan basın açıklamasında, emekli olacakların sayısı ile karşılaştırıldığında daha fazla sayıdaki iş
pozisyonunun elektrikli otomobil üretimiyle birlikte yok olacağı bildirildi. Ifo Enstitüsü, Alman otomotiv
üretimindeki yaklaşık 75 bin çalışandan 39 binin doğrudan araç yapımında, geri kalan 36 binin parça imalatında
çalıştığını belirterek, söz konusu bu çalışanların 2025 yılına kadar emekli olacağının tahmin edildiğini ifade etti.
2030’a kadar ise 73 bini doğrudan üretimde olmak üzere, otomotiv sanayiindeki 147 bin kişinin emekli olması
öngörülüyor. Elektrik motoruna geçişten 2025 yılına kadar en az 178 bin çalışanın etkileneceği bildiriliyor.
Elektrikli araçlara geçişle birlikte yaşanan yapısal dönüşümden
doğrudan etkilenen ürün gruplarının üretim değeri 2015-2019
döneminde %13 düşerken bunun karşılığının 22 milyar avro olduğu,
söz konusu ürün gruplarında çalışan personel sayısının ise sadece %2
(8 bin kişi) azaldığı kaydediliyor.
Ifo Endüstriyel Organizasyon ve Yeni Teknolojiler Merkezi
Direktörü Prof. Dr. Oliver Falck gelecek yıllarda içten yanmalı
motorların üretiminin azalması nedeniyle Alman otomotiv sektöründe
yok olacak işlerin sayısının sektörden emekli olacak çalışan
sayısından daha yüksek olacağını bildirdi. Yeni Teknolojiler Merkezi
Direktörü Prof. Dr. Falck’a göre, üretim rakamlarındaki gelişmeler
şimdiden elektrikli otomobiller için içten yanmalı motorlardan çok
farklı parçalara ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor. Ancak bu dönüşüm,
çalışan sayısında henüz aynı derecede kendini göstermedi.

Verilen bilgiye göre, elektrikli motorlar, petrol ile çalışan motorlara göre daha az parça bulunduruyor. Son
yıllarda otomobil endüstrisinde çığır açan teknolojilerin Çin ve ABD’den gelmesi Alman kamuoyunda tartışma
konusu olurken, Alman üreticiler, bu tartışmalardan sonra elektrikli otomobiller için 100 milyar avrodan fazla
yatırım yapacaklarını açıkladı.
Alman otomotiv sektörü, toplam katma değerin %5’ini oluşturuyor. Ülkede istihdamın %3’ü de otomotiv
sektöründen sağlanıyor. Enstitü’ye göre, Almanya’da üretilen otomobillerin %70’i İngiltere, Fransa, İtalya,
İspanya ve ABD’ye ihracat ediliyor. İngiltere ve ABD’nin ardından Çin Alman üreticiler için önemli bir ihracat
ülkesi konumunda bulunuyor.
Kaynak: Münih Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği.
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Avusturya’da Meslek Eğ t m İmkânı
Sağlayan İşletme Sayılarında Artış

2020 yılının ortalarında Kovid-19 krizinden dolayı çıraklık eğitimi veren iş yerlerinin sayısında azalma olacağı
beklenirken, 2021 yılı başından itibaren Salzburg eyaletinde olduğu gibi Avusturya genelinde de artışın
gözlemlendiği bildirildi. Hali hazırda 105 bin 420 çırak mesleki eğitime devam ederken, mesleki eğitime devam
eden çırakların sayısında ülke genelinde geçtiğimiz yılın şubat ayına nazaran %0,5’lik, Salzburg’da da %1,4’lük
bir azalma olduğu görüldü.
Avusturya Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Mariana
Kühnel şirketlerin gençleri ve ek meslek edinmek
isteyenleri istihdam edebileceğini belirtirken, mesleki
eğitim almak için yapılan başvuru sayısının düşük
olduğunu bildirdi. Kühnel, mesleki eğitim için
Avusturya’da 2021 yılı Şubat ayı sonu itibarıyla 20
bin 478 açık işe karşılık toplam 10 bin 452 başvuru
bulunulduğuna dikkat çekti.
Viyana dışındaki eyaletlerde açığın çok daha yüksek olduğu göze çarparken, ilk sırada 3 bin 448 kişi ile Yukarı
Avusturya Eyaleti, ikinci sırada 1.848 kişi ile Salzburg Eyaleti geliyor. Avusturya Ticaret Odası eğitim
sorumlusu Gabi Tischler geçtiğimiz yıl zorunlu eğitime devam edenlerin henüz stajlarını bitirememelerinin ve
Kovid-19’dan dolayı mesleki eğitim tanıtım fuarlarının yapılamamasından dolayı işletmelerle gençlerin bir
araya gelememesinin, bu açığın başlıca sebebi olduğunu vurguladı.
Kaynak: Salzburg Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği.
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Azerbaycan’da Kadınların İst hdamdak Payı Yüksek
Azerbaycan işgücü piyasasında kadının rolü büyük
olup, Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması
Bakanlığı'nın İş Sözleşmesi Bilgi Sistemi’nde kayıtlı
olan faal iş sözleşmelerinden %44'ünün kadınlara ait
olduğu bildirildi. Sisteme göre iş sözleşmeleriyle
çalışan vatandaşların eğitim düzeyi dağılımında
üniversite mezunlarının %46'sını, lise mezunlarının
%37'sini, ortaokul mezunlarının %55'ini ve mesleki
eğitim almış kişilerin %24'ünü kadınlar oluşturuyor.
Resmi kayıtlara göre çalışan kadınların %16'sı 16-30,
%27'si 31-40, %23'ü 41-50, %24'ü 51-60 ve %10'u 61
yaş üstü kişilerden oluşuyor.

Azerbaycan’da Ortalama Emekl Aylıkları Yükseld
Azerbaycan’da ortalama emekli aylık miktarı
son üç yılda %60 arttı. Azerbaycan’da
ortalama emekli aylıkları yılbaşına göre %10
artarak 330 Azerbaycan manatına/AZN (194
ABD doları) ulaştı.
Şu anda ortalama emekli aylık miktarı 361
AZN (212 ABD doları), ortalama maluliyet
aylığı 290 AZN (170 ABD doları) ve
ortalama dul yetim aylığı 267 AZN (157
ABD doları) dolayında bulunuyor. Bu artışın
başlıca nedeni, bu yılın başından itibaren
uygulamaya başlanan endeksli emekli maaş
artışları oldu.
Kaynak: Bakü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği.
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Bangladeş’te Kalkınma Hızlı
Bangladeş’in bağımsızlık ilânından bu yana
geçen 50 yıllık süreç içerisinde refah
düzeyinde önemli gelişme kaydedildi. Çocuk
ölümleri azalırken ilkokul eğitimi alanların
oranı %98’e ulaştı. Ülkede kişi başına düşen
milli gelir Pakistan’ı geçerek Hindistan’a
yaklaştı.
Kovid-19
salgını
öncesinde
ekonomik büyüme oranı %7‘nin üzerinde
gerçekleşti.
Bangladeş Konfeksiyon Üreticileri ve
İhracatçıları Birliği’ne göre ücretli bir işte
çalışan kadın oranı 50 yıl önce %3 iken bugün
%36’ya ulaştı. Şu anda, 4 milyon olan
konfeksiyon üretiminde çalışan kesimin
%80’ini kadınlardan oluşuyor. Dolayısıyla,
ülkenin konfeksiyon üretiminin hızla
artmsıyla kadınların refah seviyesinde
yükselme sağlandığı belirtiliyor.
İş Kanununda sadeleşmeye gidilerek,
ülkedeki girdi maliyetlerini artıran ithalattaki
gümrük vergileri kaldırıldı. Ülkedeki
konfeksiyon sanayii, Gayri Safi Yurt İçi
Hasıla (GSYİH)’nın %11’ini ve ihracat
gelirlerinin %80’ini oluşturarak dünyada
sektörün ikinci büyüğü olmayı başardı.

Bangladeş Kırsal Kalkınma Komitesi
(Bangladesh
Rural
Advancement
Committee/BRAC) gibi hayır kurumları
aracılığıyla ülkede mikro kredi uygulaması
yaygınlaştırılarak, kırsal kesimde yaşayan
milyonlarca
kadının
girişimci
olması
sağlandı.
Ancak, Kovid-19 salgını daha önce
yoksulluktan kurtulan milyonlarca kişiyi
yoksulluğa iterek eşitsizliği artırdı. Ulusal
düzeyde yoksulluk sınırının altında yaşayan
kişilerin oranı bu dönemde %25 seviyesinden
%40’lara yükseldi. Kadınların 2005-2010
yılları arasında istihdamdaki artış hızları yıllık
ortalama %1,7’den %0,7’lere geriledi
Kaynak: “Bangladesh turns 50,” The Economist, March
27th 2021.
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Belç ka’da İşs zl k Artıyor

Belçika Ulusal İstihdam Kurumu (ONEM)
verilerine göre, Mart 2021 döneminde
işsizlik ödeneğinden faydalananların sayısı
geçen yılın aynı dönemine nazaran %3,4
oranında (11 bin 276) artarak 388 bin 728
oldu. Cinsiyete göre değerlendirildiğinde,
her iki cins için eşit (%3,4) oranda görülen
artış seviyesi sayısal bakımdan erkeklerde
+6.319 kadınlarda ise +4.957 olarak
gerçekleşti.
Yaş gruplarına göre belirlenen
artışlar şöyle:

Kaynak: Brüksel Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği.
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Bölgeler itibarıyla ise geçen yılın aynı
dönemine göre Brüksel-Başkent Bölgesinde
%7,4; Valon Bölgesinde %4,1 Flaman
Bölgesinde ise %0,9 artış kaydedildi.
İş arayanların milliyet ve cinsiyetlerine
göre işsizlik dağılımı:
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Kov d-19 Salgını İş Yaşamını Değ şt rd
McKinsey danışmanlık firmasınca yapılan bir
araştırma
sonucu,
gelişmiş
ülkelerde
çalışanların %20-25’inin haftanın beş ilâ üç
gününü evden çalışarak geçirebileceğini
gösteriyor. 19. yüzyıl teknolojisi insanları
nasıl fabrikalarda çalışmaya yönlendirmiş ise
son teknolojilerin insanları ofislere gitme
zorunluluğundan
kurtardığına
dikkat
çekiliyor. Kovid-19 salgını, işverenlerin de
ücretli çalışanlar gibi evden çalışmak suretiyle
verimli
olabileceklerini
gösterirken,
Microsoft'un çeşitli firmalardaki çalışanlarla
yakın zamanda yaptığı bir anket, çalışanların
%73 oranında uzaktan çalışmanın getirdiği
esneklikten memnuniyet duyduğunu ortaya
koydu.

Bununla birlikte, Birleşik Krallık’daki Kraliyet
Halk Sağlığı Derneği (The Royal Society of
Public Health/RSPH) tarafından hazırlanan
yeni bir rapor, çalışanların yarıdan fazlasının
(%56)
uzaktan
çalışırken
karantina
uygulamasına katlanmakta zorlandıklarını
gösterdi. Yapılan anket çalışmasına verilen
cevaplarda,
çalışanların
%45’i
evden
çalışmanın sağlıkları ve refahları için daha iyi,
%29’u
ise
kötü
olduğunu;
%67’si
meslektaşlarına
bağlılıklarının
azaldığını,
%39’u kas-iskelet sorunları yaşadığını, %37’si
ise uykuda huzursuzluk yaşadığını ifade etti.

Kaynak:
“The outlines of the post-pandemic regime are becoming visible,” The Economist, March 27th 2021;
https://www.rsph.org.uk/about-us/news/survey-reveals-the-mental-and-physical-health-impacts-of-home-working-during-covid-19.html.
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Brex t Sonrası Üçüncü Ülke
Vatandaşlarının Durumu Netleşt
Brexit olarak adlandırılan ve Birleşik Krallık
(BK)’ın Avrupa Birliği (AB)’nden ayrılma
sürecini tanımlayan geçiş dönemi, 31 Aralık
2020 tarihinde sona erdi. Birleşik Krallık’ta 31
Aralık 2020 ve öncesinde yaşayan Avrupa
Birliği, Avrupa Ekonomik Alanı (İzlanda,
Norveç, Lihtenştayn) ve İsviçre vatandaşlarının
30 Haziran 2021 tarihinden sonra da ülkede
kalabilmeleri için AB Yerleşim Programına (EU
Settlement Scheme/ EUSS) başvurmaları
gerekiyor. Başvurular ücretsiz olup başvuru
tarihinin kaçırılması halinde kişiler kayıt dışı
Bu Karar ile ABAD, her şeyden önce, serbest
kalma, gözaltına alınma veya sınır dışı edilme
dolaşım ve yerleşim haklarına ilişkin AB
tehlikesiyle karşı karşıya kalabilecek.
4
Direktifi ile AB vatandaşlarının üçüncü ülke
Ancak, BK’da ikamet eden AB vatandaşlarının vatandaşı olan eşlerine doğrudan herhangi bir
eşleri
konumunda
olan
üçüncü
ülke hak verilmediğini; ancak kazanılan hakkın
vatandaşlarının yerleşim planına başvuru hakkı sadece bir AB vatandaşının, AB vatandaşı
olup olmadığı tereddüt doğurdu. Bu durum olmasından dolayı kullandığı serbest dolaşım
Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD)’nın C- hakkından doğan bir kazanım olduğunu ifade
165/16 sayılı “Lounes Kararı” ile açıklandı. ediyor.
Karar’a göre, bir AB vatandaşı olan eşin serbest
dolaşım3 hakkını kullanıp önce o üye ülkede
ikamet etmesi ve sonra aynı zamanda kendi
vatandaşlığını da koruyarak yaşadığı üye ülkenin
vatandaşlığını alması halinde, üçüncü ülke
vatandaşı olan aile üyesi de ikamet hakkından
yararlanabiliyor. Dolayısıyla bu durumdaki
üçüncü ülke vatandaşı olan eşler AB Yerleşim
Programına (EU Settlement Scheme/ EUSS)
başvurabiliyor.
3

Treaty on the Functioning of the European Union (Article 21).
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Kaynak: “Dual EU/UK nationals can sponsor family
members under the EU Settlement Scheme”,
freemovement.org.uk weekly news letter, Web. 17 June
2021. (Erişim tarihi: 25/6/2021); “A non-EU national may
benefit from a right of residence in the Member State in
which his EU citizen family member resided before
acquiring the nationality of that Member State in addition
to her nationality of origin”, PRESS RELEASE No 121/17
Luxembourg, 14 November 2017.
4

Directive 2004/38/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on
the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely
within the territory of the Member States amending Regulation (EEC) No 1612/68 and
repealing Directives 64/221/EEC, 68/360/EEC, 72/194/EEC, 73/148/EEC, 75/34/EEC,
75/35/EEC, 90/364/EEC, 90/365/EEC and 93/96/EEC (OJ 2004 L 158, p. 77).
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Vatanından Uzakta Çalışırken Akıl ve Ruh
Sağlığında Nelere D kkat Etmel ?
Uluslararası çalışan olarak tanımlanan ve ülkesi dışına atama yoluyla çalıştırılmak üzere gönderilenlerle ilgili olarak
2020 Nisan ayında Savanta tarafından yürütülen bir araştırmada ruh sağlığı açısından uyarı işareti olarak dikkate
alınması gerekli belirtilerin neler olduğu tespit edildi. Bilindiği gibi pek çok insan kültür şoku, yeni çalışma biçimleri,
farklı bir dil ve arkadaşlarından ve ailelerinden uzak kaldıklarında uyum sağlamakta zorlanıyor.
Araştırma, insan kaynakları konusunda karar verme yetkisi olan toplam 543 kişi (108 Kuzey Amerika, 105 Birleşik
Krallık, 51 Fransa, 54 Almanya, 111 Çin, 55 Hong Kong ve 59 Singapur vatandaşı) ile yabancı ülkeye çalıştırılmak
üzere gönderilen 568 yabancı üzerinde (107 Kuzey Amerika'da, 113 İngiltere, 57 Fransa, 57 Almanya, 116 Çin, 60 Hong
Kong ve 65 Singapur) anket yapılarak hazırlandı.
Son dönemde yaşanan Kovid-19 salgını özellikle stres, yalnızlık ve depresyon gibi bazı ruhsal sıkıntıları ortaya çıkardı.
The Local adlı yayın kuruluşu, uluslararası düzlemde çalışan ve yaşayan kişilerin akıl sağlıklarına nasıl ve niçin özel
dikkat etmeleri gerektiğini incelemek için AXA – Global Healthcare ile ortak olarak bu konuya açıklık getirdi. AXA'nın
“2020 World of Work” araştırmasında ankete katılan her beş çalışandan biri ülkesinden uzakta çalışırken ruh ve zihin
sağlığı sorunları yaşadığını belirtti. Zihinsel sağlık üzerindeki en büyük etkinin ise çalışmasının en başında yaşandığı
kaydedildi. Evinden uzakta çalışırken kişiler tarafından karşılaşılan zihinsel sağlık sorunları özellikle, iş performansını
etkileyerek sıkıntılara yol açarken, artan hastalık riski ve organizasyonel risk gibi bir takım sonuçlara neden olabiliyor.
Ankete katılan çalışanların yaklaşık üçte ikisi (%64), ruh sağlıklarını desteklemek için işverenlerinin daha fazla yardımcı
olabileceğini belirtirken, %50'si işverenlerinin sadece bir kere destek verdiğini ifade etti. Kişilerin karşılaştıkları zorluk
ve sıkıntılara karşı verdiği tepki farklı olmakla birlikte, özellikle aşağıda belirtilen davranışların birkaç hafta süreyle
yaşanması halinde bir uzman hekime başvurulması gerektiği vurgulanıyor.
Bu davranışlar şöyle özetleniyor:
Yaşamdan kopuyorsanız (zamanınız ya da enerjiniz olmadığına
dair duygunuz varsa).
Kendinizi bunalmış hissediyorsanız (özellikle günlük işlerinizde
veya nereden başlayacağınıza karar vermede zorlanıyorsanız).
Bir projeye başlamak veya bitirmek için her zamanki
motivasyondan yoksunsanız.
Arkadaşlarınız ve aileniz de dâhil olmak üzere kişilere kolayca
sinirleniyorsanız.
Giderek daha fazla ağlama duygusu yaşıyorsanız (daha duygusal
hissediyor ve küçük şeyler için ağlama isteği duyuyorsanız).
Odaklanamıyorsanız (kolayca dikkatiniz dağılıyor ve daha önce
zevk aldığınız şeylere daha az ilgi gösteriyorsanız).
Uyku veya iştahınızda ani değişimler yaşıyorsanız (uykuya
dalmakta zorlanıyor veya sık sık uyanıyorsanız; ya da iştahınız
hızla artıyor veya azalıyorsa).
Daha fazla dalgın davranışlar sergiliyorsanız (telefonunuzda
Kaynak: ”Mental health: what are the warning signs international
gezinme, daha fazla internet alışverişi yapma veya yorgun
residents should look out for?” The local.se, Web. 1 June 201.
olmanıza rağmen televizyon izleme gibi).
(Erişim tarihi: 14/06/2021).
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D j talleşme ve Uzaktan Çalışma
Ver ml l ğ Artırıyor mu?

Çalışma kültürü, iş yaşamında birebir temas kurulmasını içeren, bir başka ifadeyle çalışanların işyeri ortamında
fiilen hazır bulunmalarını gerektiren geleneksel bir anlayışa sahip. Ancak, Japon hükümeti tarafından Kovid-19
salgınından önce gerçekleştirilen bir araştırma, uzaktan çalışmaya izin veren firmaların, bu tür çalışmaya izin
vermeyen firmalara nazaran %60 daha verimli olduğunu gösterdi. Bunun nedeni kesin olarak bilinmemekle
birlikte, sonuç, ileri teknolojiyi başarılı bir şekilde kullanan firmalar için geçerli olabileceğini düşündürüyor.
Ancak yine de bu tür bulgular, daha fazla şirketi dijitalleşmenin üretkenliği artırdığı görüşünün denemeye
değer olduğu konusunda ikna etmeye yardımcı oluyor.
Bazı işverenler uzaktan çalışmanın üretkenlik konusunda belirsizliğini koruduğuna inanarak çalışanlarının
işyerlerine dönmesini isterken, bazıları esnek çalışma düzenlemelerini benimsiyor. Nitekim, Fujitsu ve
Hitachi’nin de dâhil olduğu Japonya'nın en büyük firmalarından bazıları, esnek çalışmayı kalıcı hale
getireceklerini açıkladı.
Küresel anlamda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) teknoloji konusunda yavaş hareket ettikleri
biliniyor. Ancak, KOBİ’ler dünya genelinde tüm firmaların %99'undan fazlasını ve işlerin yaklaşık %70'ini
oluşturuyor. Buna rağmen, araştırma ve geliştirmeye yaptıkları harcamalar sadece %5'lik bir yüzdeyi temsil
ediyor. Söz konusu bu oran İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı’na (Organisation for Economic Co-operation
and Development/OECD) üye ülkelerde ise ortalama %30’ları buluyor.
Kaynak: “Japanese business,” The Economist, March 13th 2021.
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Yüksek Maaş Özgüven Artırıyor
Kanada McGill Üniversitesi doçentlerinden
Karl Moore, farklı kişilik tiplerinin iş
dünyasındaki rolü üzerine yaptığı akademik
incelemede, en yaygın ayrımlardan birinin,
içedönükler ile dışadönükler arasında
olduğunu belirtiyor.
Moore, nüfusun yaklaşık %40'ının içedönük,
diğer %40'ının ise dışadönük olduğunu ifade
ederken %20'nin her iki özelliği de
sergileyebildiğini ifade ediyor. Akademik
çalışmaya göre, dışadönüklerin iş hayatında
yükselme ihtimalinin yüksek olduğu ve
diğerlerine nazaran yüksek kazançlı bir işe
sahip olma olasılıklarının %25 daha fazla
olduğu belirtiliyor. Ancak, bunun nedeni tam
Karl Moore
olarak açıklanmıyor.

Kişilik özelliklerinin erken dönemlerde gelişmeye başlamasına rağmen, yüksek maaşlı bir
işte çalışmanın insanları daha güvenli ve dışadönük yapmasının mümkün olduğu üzerinde
duruluyor. Akademik çalışmada ayrıca, meslek sahibi çalışanların çocuklarının dışadönük
olma ihtimallerinin daha yüksek olduğu; dolayısıyla, daha müreffeh aile ortamlarında
büyüyen çocukların, özgüvenlerini zedeleyecek stresli olaylarla karşılaşma ihtimallerinin
düşük olduğu kaydediliyor. Bu durumda, kendine güveni yüksek kişilerin daha prestijli
işlere başvurabilecekleri ve çabalarının ödüllendirileceğine olan inançlarının yüksek
olduğunun altı çiziliyor. Olumsuz bir öz imaja sahip olanların ise çok fazla gayret sarf
etmeye gerek olmadığına dair inançlarının yüksek olduğu kaydediliyor.
Kaynak: “The world economy,” The Economist, March 13th 2021
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Katar’da İşç ler ç n
Sıcağa Karşı Yen Önlem
Yaz ile birlikte sıcaklıklar artarken Katar’da kabul
edilen Bakanlık Kararı ile işçilerin ısı stresi olarak
tanımlanan sıcağın etkisinden daha fazla
korunmalarını sağlayacak yeni bir düzenlemeye
gidildi.

Yeni düzenlemeye göre daha önce 15 Haziran ve
31 Ağustos tarihleri arasında 11.30-15.00 saatleri
arası uygulanan açık havada çalışma yasağı bundan
sonra 1 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında olmak
üzere 10.00-15.30 saatleri arasında geçerli olacak
şekilde genişletildi. Ayrıca, belirli bir iş yerinde
yaş termometre sıcaklığının (Wet-Bulb Globe
Temperature / WBGT) 32,1°C'nin üzerine çıkması
halinde tarih ve saate bakılmaksızın işin
sonlanması öngörülüyor.
Yeni önlemler ayrıca, işçiler için yıllık sağlık
kontrollerinin yapılmasını gerektirdiği gibi bunun
yanında, işletmeler tarafından hazırlanacak zorunlu
risk değerlendirmelerine ilişkin zorunlulukları da
kapsıyor.
Söz konusu Bakanlık Kararı 2007 tarihli önceki
düzenlemenin yerini aldı.
Kaynak: “New legislation in Qatar provides greater protection to
workers from heat stress”, ILO news, Web. 27 May 2021. (Erişim
tarihi: 07/07/2021).
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Meks ka’da Kov d-19 Neden yle
Yoksulluk Arttı

Bir araştırmaya göre, Kovid-19 salgınından bu yana geçen süre
içerisinde Meksika’daki yoksulluk oranı Latin Amerika’nın
diğer büyük ekonomilerinden daha fazla arttı. Nitekim resmi
veriler dikkate alındığında, 2020 sonu itibarıyla 126 milyon
nüfuslu Meksika’da halkın yaklaşık yarısının Kovid-19 salgını
nedeniyle yeterli beslenemediği görülüyor.

Nitekim 2020 Eylül-Ekim aylarında 200 bin 641 yeni iş
imkanı sunulduğu kaydediliyor.

Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund/IMF),
Meksika’nın salgının ekonomik etkileriyle mücadele için
tahsis ettiği Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH)’nın %0,7
oranındaki payın yeterli olmadığını ve daha fazla harcama
Diğer yandan, salgın nedeniyle yaşanan iş kaybı yoksulluğu yapması gerektiğini bildiriyor.
artırdı. Nisan 2020 tarihinde salgının yayılmasının önlenmesi
amacıyla uygulanan kapanma tedbirleri nedeniyle bir milyonun Nitekim bölge ülkelerinden Brezilya salgının etkilerini
üzerinde kayıtlı iş kaybı yaşandığı belirtiliyor. Özellikle düşük azaltmak için GSYİH’nın %8’i, Arjantin ise %3,8’i oranında
gelirli aileler bu durumdan en çok etkilenen kesim oldu. Kayıt harcama yapmış bulunuyor.
dışı sektörlerde çalışanların ise ücretlerinde 2019 yılı ile
karşılaştırıldığında %6,7 oranında bir azalma yaşandı. Ancak,
Kaynak:“Andres Manuel Lopez Obrador has yet to improve Mexican’s lives,”
2020 Nisan ve Mayıs aylarında kayıtlı sektörde görülen iş The Economist, February 20th 2021; Kaynak:”Covid-19’s impact on poverty in
kayıplarının bugüne kadar üçte birinin telafi edildiği bildiriliyor. Mexico, orgen Magazine, Web.February 1, 2021 (Erişim tarihi: 01/06/2021).
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Ürdün’de Ekonom k Durgunluk
İşs zl ğ Artırdı
İstikrarlı bir ülke olarak bilinen Ürdün’de yaşanan durgunluk neticesinde işsizlik ülke genelinde geçen yıl
%25’e, 20-24 yaş arası gençlerde ise %48’lere kadar yükseldi. Her altı Ürdünlüden biri günlük 3,5 ABD
doları ile yaşamak zorunda kaldı. Suriye ve Irak’tan gelen göçmenler nedeniyle hizmet sektörü zorlanırken
kiralar arttı. Nitekim 2018 yılında yapılan bir anket çalışmasında ülkeden göç ederek ayrılmak isteyen
Ürdünlülerin sayısında yüksek oranda bir artış olduğu tespit edildi.
Yaklaşık 500 bin Ürdünlüye ev sahipliği yapan zengin körfez ülkeleri, petrol fiyatlarındaki düşüşle
mücadele ederken göçmenlerin gelirleri de eskiye nazaran azaldı. Nitekim Ürdün’e gönderilen işçi döviz
havaleleri 2014 yılında Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH)’sının %17’si tutarında, yaklaşık 6,4 milyar
ABD doları iken, 2020 yılında 3,9 milyar ABD dolarına kadar gerileyerek GSYİH’nın ancak %9’unu
oluşturdu.
Diğer yandan, Dünya Bankası’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Ürdün ekonomisinin
toparlanması için yaşanan iş kayıpları ve ücret kesintilerine destek amacıyla 290 milyon ABD dolarlık ek
finansman sağlanacağı duyuruldu. Ürdün Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, söz konusu ek
finansmanın Ulusal Yardım Fonu ve Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla nakit transferleri, işsizlik
yardımları ve ücret sübvansiyonları vasıtasıyla yürütülen sosyal koruma programlarını güçlendireceğini
bildirdi. Ek yardımın, “Takaful-3” programı kapsamında kayıt dışı çalışan 160 bin haneye yapılan yardımı
bir yıl daha uzatacağı, kayıtlı 100 bin çalışana “İstidama” adlı program kapsamında 13 ay boyunca ücret
desteği sağlayacağı ve “Takaful-1” programı kapsamında 85 bin yoksul aileye nakit desteğinde bulunacağı
ifade edildi.
Kaynak: “The arrest of a popular prince sends a chilling message to a frustrated public,” The Economist, April 10th 2021; Kaynak:” WB approves additional
$290m to support vulnerable households, workers in Jordan”,The Jordan Times, Web. Jun 29; 2021. (Erişim tarihi: 29/06/2021).

29

www.csgb.gov.tr/d gm

@d gm.csgb

@d gm_csgb

@d gm_csgb

@d gm_csgb

