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Küresel düzeyde yayılan yeni korona virüs salgını en çok sağlık çalışanlarını tehdit ediyor.
Diğer yandan, hem sanayi hem de tarımsal üretimdeki etkisi her geçen gün artıyor.
Dünyanın pek çok ülkesindeki mevsimlik tarım işçileri de etkilenenler arasına katıldı.
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Yeni korona virüs COVID-19 salgını etik ilkeleri zorladı mı?
Etik kavramı ve etik değerler, neyin yanlış neyin doğru, neyin
adil ve hakkaniyetli, neyin haksızlık ve eşitsizlik olabileceğinin
ayırımını
yapabilmemizi
sağlayacak
evrensel
ilkeleri
oluşturuyor. Doğruyu yanlıştan ayırt edebilmemizi sağlayacak
yeteneğin kazanılması ise etik değerlerin bilinmesi ve idraki ile
mümkün olabiliyor. Etik, kimi zaman hukuk kuralları ile örtüşüp
hukuka uygun olabiliyorken, kimi zaman da hukuka uygun
gibi görünmekle birlikte vicdanen bizi rahatsız eden duygu ve
düşüncelerimizin birer tezahürü olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle etik ilkelere sahip olmak
toplumun huzuru ve güveni açısından büyük önem arz ediyor.
Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization/WHO) tarafından, bulaşıcı hastalık salgınları

sıklıkla bilimsel belirsizlik, sosyal ve kurumsal bozulma ve genel bir korku ve güvensizlik iklimi
1
olarak karakterize ediliyor. Bu tanıma göre dünyamız, 2019 yılının Aralık ayından başlayarak
ülkemizin de içinde bulunduğu görülmemiş düzeyde bulaşıcı bir salgınla mücadele ediyor. Bu

arada hem toplum sağlığının korunması hem de ekonomik zararlarının en aza indirilmesi için
önlemler alınıyor. Yeni Korona virüs salgını COVID-19 ile mücadele sürecinde insan sağlığının
korunması ve hayatta kalabilmesi için yoğun çaba sarf edilirken, etik değerlerin ne derecede
önemsendiği veya dikkate alındığı hususları ise yavaş yavaş sorgulanmaya ve hatta felsefeciler
tarafından biyoetik konusu tartışılmaya başlandı.
Bilindiği gibi, her toplum gerçek adalet ve eşitliğin sağlanması için hassas ve güçsüz kişilere
her alanda özel önem verilmesini genel bir hukuk kuralı olarak benimsemiş ve mevzuatlarına
yansıtmış durumda. Ancak, salgın ile birlikte kimi ülkelerce yetişkinlerin ama özellikle yaşlıların
daha fazla tehdit altında oldukları gerçeği göz ardı edildi ve onlara yönelik yeterli tecrit önlemleri
alınmadı. Bu kişilere yönelik ihmal ise 65 yaş ve üstü kişilerin çok daha fazla sayıda hastaneleri
doldurmasına ve dolayısıyla ölümlere yol açtı. Diğer yandan, sağlık personelinin yetersizliğine
çare olarak bazı ülkeler emekli hekimleri hastanelerde meslektaşlarına destek olmaya çağırdı.
Dolayısıyla, bir taraftan ileri yaştaki kişiler yetersiz önlemler nedeniyle daha fazla hastalığa
maruz kalırken, diğer taraftan aynı yaş grubu kişilerden sağlık sistemine destek olması istendi.
Bu uygulamalar, yaşa dayalı bir etik ilke ihlali durumunu insan aklına getirdi.
Öte yandan, bazı ülkeler tarafından salgında kitle ya da toplum bağışıklığı yönteminin hastalığa
karşı bağışıklık kazanılmasını sağlayacağı düşünülerek böylece salgının atlatılabileceği öngörüldü.
Bu yaklaşım akla uygun gibi görünse de, bu yöntemle hastalığın çok daha hızlı yayılarak hasta
sayısının ve ölümlerin artacağı hesabının da yapılmasını gerektiriyordu. Bu yapılmayınca hasta
sayısı artarak sağlık alt yapısı yetersiz kaldı ve toplumda bağışıklık kazanılması umudu, yerini
daha fazla insanın hayatını kaybedeceği endişesine bıraktı. Nitekim birisi genç, diğeri ileri yaştaki
iki hastadan hangisine sayısı tek olan solunum cihazının takılacağı sorunu ortaya çıkarak etik
ikilem sorununu yarattı.
1
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Ülkemiz, virüsün ülkemize girişi, yayılması ve kontrolü safhalarında bilinçli bir yaklaşım sergiledi.
Salgınla mücadele kapsamında bir sağlık bilim kurulu oluşturdu ve kurulun vereceği tavsiyelere
göre etkili karar ve tedbirler aldı. Özellikle Anayasamızın 10. maddesine uygun olarak yaşlılar
ve çocukların da içinde bulunduğu hassas grupların hastalığa maruz kalmadan sağlıklarının
korunması ve süreci güven içinde geçirebilmelerine öncelik sağlandı. Böylece, yeterli sağlık
altyapısına sahip olması nedeniyle hastanelere korona virüs nedeniyle yatan yaşlı ya da genç
kişiler arasında bir tercih yapılmasını gerektirecek etik bir ikilem yaşanması önlendi.
Ülkemizde her yıl 25 Mayıs gününün etik günü ve o günün içinde bulunduğu haftanın da etik
haftası olması Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından 2008 yılında kararlaştırıldı. Bu sene
mayıs ayı, COVID-19 salgınının etik değerler ile kesiştiği bir ay oldu. Söz konusu salgın sürecinin
etik ilke ve değerler açısından hem dünyamız hem de ülkemiz bağlamında geriye dönük bir
değerlendirmesini yaptığımızda, ülkemizin bu açıdan başarılı bir sınav verdiğini; ne hastalardan
birinin tercih edilmesi durumunun, ne de dışlanma hissi uyandırabilecek bir uygulamanın
yaşanmadığını görüyoruz. Bu noktada, birçok gelişmiş ülkeye nazaran ülkemizde etik değerlerin
zorlanarak aşındırılmasına izin verilmeden salgın ile mücadele edildiğini söyleyebiliriz.

Salih Vecdi Seçkin
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2020 Nisan ayı itibarıyla bazı AB üyesi ülkelerde
mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranları:

Avrupa Komisyonu Nisan 2020 aylık
istatistik bülteni yayımlandı
Avrupa Komisyonu bünyesinde çalışmalarını
sürdüren Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat)
03 Haziran 2020 tarihinde Nisan ayına ait işsizlik
rakamlarını yayımladı. Buna göre, yeni korona
virüs salgını nedeniyle önlemlerin alındığı
avro bölgesindeki (EA19) mevsimlik etkilerden
arındırılmış 2020 Nisan ayı işsizlik oranı Mart

ayına nazaran %7,1’den %7,3’e, AB genelinde ise
%6,4’den %6,6 seviyesine yükseldi.

Eurostat hesaplamalarına göre, 2020 Nisan
ayı itibarıyla 11.919 milyonu avro bölgesinde
(EA19) olmak üzere 27 AB üyesi ülkede toplam
14.079 milyon işsiz bulunuyor. 2020 Mart ayı ile
karşılaştırıldığında işsiz sayısı AB genelinde 397
bin, avro bölgesi içinde ise 211 bin artış gösterdi.
Genç işsizlik oranları
2020 Nisan ayında 2.239 milyonu avro
bölgesinde (EA19) olmak üzere 27 AB üyesi
ülkede toplam 2.776 milyon 25 yaş altı gencin
işsiz olduğu kaydedildi. 27 AB üyesi ülkedeki
genç işsizlik oranı bu aya nazaran %14,6’dan
%15,4’e, avro bölgesinde ise %15,1’den %15,8’e
yükseldi. Sayısal olarak genç işsizler 2020 Mart
ayıyla karşılaştırıldığında AB genelinde 159 bin
avro bölgesinde ise 89 bin arttı.

Avro bölgesi (EA19) ülkeleri: Almanya, Avusturya, Belçika,
Estonya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs
Rum Yönetimi, Litvanya, Letonya, Lüksemburg, Malta, Portekiz,
Slovenya, Slovakya, Yunanistan.
1
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Uluslararası Çalışma Örgütü
COVID-19 üçüncü analizi

(ILO)

Uluslararası Çalışma
Örgütü’nün
(ILO)
tahminlerine göre 29
Nisan 2020 tarihinde
açıklanan
analizde
dünya
genelinde
yılın ilk çeyreğinde
çalışma saatleri %4,5
oranında azaldı. Söz konusu azalma oranı yaklaşık
130 milyon tam zamanlı çalışmaya eşit bulunuyor.
İkinci çeyrekte azalmanın ise 10,5 saat olmasının
beklendiği ve bunun yaklaşık 305 milyon tam zamanlı
çalışmaya eşit olduğu belirtiliyor.
ILO’nun 7 Nisan’da açıklanan COVID-19’a ilişkin ikinci
gözleminde iş yerlerince alınan tam ya da kısmi

Kaynak: “April 2020”, 3 June 2020, ”eurostat, newsrelease
euroindicators”,88/2020.
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COVID-19 nedeniyle Afrikalı göçmenlerin
durumu daha da kötüleşti
Afrikalı göçmenler için kıtada iki önemli
çıkış noktası bulunuyor. Bunlardan biri Aden
Körfezi üzerinden Arab Yarımadası’na giden

Afrika Boynuzu rotası diğeri ise Libya’dan
Avrupa’ya açılan orta Akdeniz rotası.

BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Afrika
Boynuzu

güzergâhı

üzerinden

göçmen

geçiş sayılarında keskin bir düşüş olduğunu
Küresel düzeyde toplam 3,3 milyar iş gücü olduğu
düşünülecek olursa toplam iş gücünün yaklaşık
%81’ine karşılık geldiği anlaşılıyor. Ancak, 29 Nisan
günü yapılan üçüncü açıklamada güncelleme
yapılarak kapanma oranının küresel düzeyde %81’den
%68’e düştüğü belirtilmiş olup bunun nedeni Çin’deki
kapalı işyerlerinin tekrar açılmasına bağlandı.

kaydetti. Nitekim, nisan ayında Yemen’e
sadece 1.725 göçmen geçmiş iken bu sayı

mart ayında 7.223, şubat ayında 9.624 ve

bu yılın ocak ayında 11.101 olarak gerçekleşti.
Geçen sene çoğunluğunu Etiyopyalıların
oluşturduğu 138 binden fazla insan iş aramak

maksadıyla teknelerle Suudi Arabistan’a

geçti. Ancak, bugünlerde bu güzergâhta

Somali’nin Bosaso limanında Orta Doğu’ya
geçmeye

çalışan

çok

sayıda

göçmen

mahsur kaldı. IOM, yaklaşık 400 göçmenin
şu anda Etiyopya’da gayri resmi yerleşim

yerlerinde ağırlandığını ve bu kişilerin virüs
taşıyıcısı olarak görüldüklerini belirtiyor.

Diğer önemli çıkış noktası olan Libya’da
ILO tahminlerine göre küresel düzeyde yaklaşık
1,25 milyar kişi ya da dünya iş gücünün %38’i işten
çıkarılma, ücret kesintisi ve çalışma saati kısıtlaması
riski en yüksek işlerde çalışıyor. Ayrıca, çoğu
kalkınmakta olan ve büyüyen ekonomilerde olmak
üzere 2 milyar kişinin gelirini kaybetme tehlikesi
altındaki kayıt dışı işlerde çalıştığı belirtiliyor.
Kaynak:” Coronavirus is set to cost 195 million jobs in the second
quarter, UN Labor Agency predicts”, CNBC,Vicky McKeever, Web.
Apr 8,2020 (Erişim tarihi:.07/05/2020). ILO Monitor: COVID-19 and the
world of work. Third edition Updated estimates and analysis, 29 April
2020, Web.(Erşim tarihi: 07/05/2020).
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göçmenler bir yandan kurtarma gemilerinin
çalışmasına getirilen yasaklamalar, diğer

yandan Malta’nın limanlarını kapatması
gibi nedenlerle zor durumda kaldı. Libya’nın
birçok

bölgelerindeki

çatışmalardan

kaçarak başkent Trablus’a gelen yerinden
edilen

gruplar

ile

mülteciler,

Birleşmiş

Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin
(UNHCR) yardımlarıyla yaşıyor.
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BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), korona
virüsle mücadele için sınırlarını tamamen veya
kısmen kapatan 167 ülkenin 57’sinin sığınma talebinde
bulunanlar için bir istisna yapmadığını da bildiriyor.
Ancak, Afrika’da yaşanan göçün çoğunluğunun kıta
içi bir göç olduğu örneğin Zimbabvelilerin Güney
Afrika Cumhuriyeti’nde, Güney Sudanlı mültecilerin
Uganda’da ve Burkina Faso’lu işçilerin ise Fildişi
Sahili’nde göçme olarak yaşadığı kaydediliyor.
Salgının göçmen haklarını zedelediği bugünkü ortamın
sona ermesinden sonra ise göç hareketinin hızlanacağı
belirtiliyor.
Kaynak: “Letter from Africa: Spare a thought for stranded migrants”,
BBCNews,Web.17/05/2020.

Afrika Birliği, kadın ve kız çocuklarına yönelik
şiddete karşı bölgesel program başlatıyor
Afrika Birliği,
Afrika Birliği’ne
üye
ülkeler
ile
Bölgesel
Ekonomik
Topluluklar ve Afrika vatandaşlarının yakın işbirliği
içinde Afrika’nın gelişmesine ve entegrasyonuna
öncülük etmek üzere 55 üye ülkenin katılımı ile 2002
yılında oluşturuldu.
Birlik tarafından Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da
07 Mayıs 2020 tarihinde Afrika Birliği Komisyonu (AUC),
Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) ile kadına
ve kızlara yönelik her türlü şiddetin ortadan kaldırılması
amacıyla 40 milyon ABD dolarlık bir bölgesel
programın imzalandığı açıklandı. Afrika’da kadınlara
ve kız çocuklarına yönelik uygulanan şiddet eylemleri
Afrika’da toplumsal cinsiyet eşitliği, sürdürülebilir
kalkınma, barış ve refah konusunda bölgesel ilerlemeyi
engelleyen önemli bir unsur.
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Bölgesel programın amacı, kadınlara
ve kız çocuklarına yönelik şiddete
yol açan temel faktörleri belirleyerek
çocuk evlilikleri ve kadına zarar
veren uygulamaları sona erdirmek
olarak açıklandı. Söz konusu bölgesel
programın Afrika Birliği 2063 Gündemi ve
2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi
ile uyum içinde gerçekleştirilmesi
öngörülüyor.
Bölgesel programın zamanlamasının,
özellikle COVID-19 salgınının yayılması
sürecinde kadın ve kız çocuklarına yönelik
olarak şiddetin arttığı bir dönemde
yapıldığına özellikle dikkat çekiliyor.
Kaynak:” A multilateral response to eliminate all
forms of violence against women & girls”, African
Union, PressReleases, Web, May 7, 2020. (Erişim
tarihi: 11.05/2020).

Dünya Bankası’ndan
Afrika ülkelerine
korona virüs yardımı
Dünya Bankası’ndan nisan ayının
sonunda yapılan açıklamada, mayıs
ayının başından itibaren yoksul ülkelere
Acil Salgın Finansman Kredisi (Pandemic
Emergency
Financing
Facility/PEF)
fonundan maddi yardım sunumunun
başlatılacağı belirtildi. Fonun 195,8
milyon ABD dolarlık bir bölümü,
onaylanmış COVID-19 vakası bulunan
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üzere dünyanın en fakir ülkelerinden 64’üne
gönderilecek.
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refah seviyesi yüksek olan OECD ülkelerinde eşitliğin
daha yüksek olduğu ve bu ülkelerde refah yoksunu
kişi oranının düşük ve nüfus grupları arasındaki farkın
az olduğu belirtildi.
Rapora göre, 2010 yılından bu yana OECD’de kişi
başına ortalama hane halkı harcanabilir geliri
kümülatif olarak %6 arttı. Bu arada, hane halkı
medyan net serveti %4 düştü.
OECD’ye üye Avrupa ülkelerinde, her beş haneden biri
ayın sonunu getirmekte zorlanırken, OECD genelinde
her sekiz hanenin biri göreceli olarak gelir yoksulu

PEF fonları, özellikle korona virüs salgınına karşı
ülkelerin tıbbi donanım, kişisel koruyucu giysiler,
ilaç ve diğer ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla
kullanılacak. Söz konusu maddi desteğin,
COVID-19’a karşı Dünya Bankası’nın 160 milyar
dolarlık taahhüdüne ek olarak tahsis edildiği
belirtildi.
Tahsis kararında, ülkelerin nüfus büyüklüğü
ile çatışma ve aşırı yoksulluğunun yanı sıra
rapor edilen vaka sayılarının dikkate alındığı
ifade edildi. Hibeler, 1 milyon ila 15 milyon
ABD doları arasında değişiyor. Yardımlar,
Dünya Bankası’nın bünyesindeki Uluslararası
Kalkınma Birliği (International Development
Association/IDA)’nin yardımda bulunduğu fakir
ülkelere yapılacak. Bağışçı ülkeler arasında
fonun yönetim komitesinde yer alan Almanya,
Japonya ve Avustralya ile Dünya Sağlık Örgütü
bulunuyor.
Kaynak: “World Bank releases $196 million in pandemic funds
to poorest nations”, Africa Times, Web. 28 April 2020, (Erişim
tarihi;08/05/2020).

OECD 2020 refah raporu yayımlandı
İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD)
tarafından üye ülkelerin refah seviyelerinin
değerlendirmesinin yapıldığı “Hayat nasıl?”
başlıklı (How’s Life?) rapor 09 Mart 2020
tarihinde yayımlandı. Raporda genel olarak,
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olarak yaşıyor. Buna ek olarak, her üç haneden biri
şu anda gelir yoksulu olmasa da üç aylık gelirinden
vazgeçmek zorunda kalması halinde yoksulluğa
düşme riski altında bulunuyor. Bir başka ifadeyle gelir
güvencesine sahip değil.
Kuzey Avrupa ülkeleri, Hollanda ve Yeni Zelanda
diğer ülkelerle karşılaştırıldığında hem refah seviyesi
yüksek hem de eşitsizlik seviyesi düşük olan ülkeler.
Kuzey Avrupa ülkelerinden Danimarka ise refah
düzeyi ile kıyaslandığında eşitsizliğin giderilmesinde
daha başarılı bir ülke. Diğer yandan, Avusturya, Kore
ve Almanya ise ortalama refah düzeylerine kıyasla
nispeten eşitsizliğin olduğu ülkeler olarak dikkat çekti.
Ülkemizin de değerlendirmede yer aldığı raporda,
Doğu Avrupa ve Latin Amerika ülkelerinin yanı sıra
Türkiye ve Yunanistan’da yaşayanların mevcut refah
seviyelerinin nispeten düşük olduğu ve nispeten
eşitsizliğin olduğu ülkeler olarak sıralanıyor. Meksika
ve Şili’de gelir eşitsizliği istikrarlı bir şekilde azalmış
olsa da, her iki ülkedeki en zengin %20’lik kesim
hala ülkenin en yoksullarından on kat daha fazla
kazanmaya devam ediyor. Diğer yandan, kadın-erkek
arasındaki gelir farkı Japonya’da 2010 yılından beri
azalmasına karşın 2020’de OECD ülkeleri arasında en
alttaki üç ülke arasında yer aldı.

9
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Kaynak: “How’s life? OECD 2020; Web.(Erişim
tarihi:
17/05/2020)(https://www.oecd-ilibrary.org/
docserver/9870c393-enpdf?expires=1589642872&id=i
d&accname=guest&checksum=A27D14F8058DCF1CED
2E938D07F1E210).

OECD ücret kesintileri raporu yayımlandı
Medyan (ortanca) servet: Hanedeki servet
miktarları, en düşükten en yükseğe doğru
sıralandığında tam ortada kalan tutar. Sahip
olunan servetin tam yarısının o miktardan
daha düşük, diğer yarısının ise daha yüksek
olduğu orta nokta, sınır.

OECD ülkelerinin ortalama refah düzeyleri
açısından performansları 12 temel göstergeye
göre ölçülüyor. Bunlar: hane halkı medyan serveti
(2016 yılı satın alma paritesine göre 9.000 ABD
doları), iş arzını aşan iş taleplerinin oranı, 100 bin
kişideki cinayet, alkol ve uyuşturucu ölümleri,
öğrencilerin matematik, okuma ve bilimsel
becerileri, yaşam memnuniyeti, cinsiyetler arası
güven hissi, eğlence ve kişisel bakıma ayrılan
zaman, hafta içinde arkadaş ve ailelere ayrılan
zaman, doğal ve yarı doğal yeşil alanlar, 15 yaş
ve üzeri sigara içen ve obez olan insan oranı ve
sosyal sermaye (devlet paydaş katılımı).
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İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatına (OECD)
üye ülkelerde ücretlerden alınan vergi oranlarının
incelendiği rapor 30 Nisan 2020 tarihinde
yayımlandı. Raporda ücretlerden alınan gelir
vergileri ve çalışanlar tarafından ödenen sosyal
güvenlik primleri ile işverenlerin ödediği vergi ve
çalışanlara yapılan nakdi yardımlar ele alındı.
İşgücü maliyetini oluşturan söz konusu kesintilerin
incelendiği rapora göre, 2019 yılında OECD’de
ortalama gelirle çalışan bir kişiden kesilen
ortalama vergi oranı %36,0 olarak gerçekleşirken
bir önceki yıla nazaran ortalama %0,11 puan
gerileme gerçekleştiği kaydedildi.
Kesintiler öncesi ile ele geçen net ücret arasındaki
fark 19 OECD üyesi ülkede artarken, 17 ülkede
azaldı. Letonya ve Estonya kesinti miktarlarının
az da olsa arttığı (sırasıyla %3,43 ve %1.08) ülkeler
arasında sayıldı. Japonya ve Kore’de ise işgücü
maliyetlerini oluşturan gelir vergisi ve sosyal
güvenlik primleri oranlarının eşit düzeyde arttığı
belirtildi.
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Dokuz OECD ülkesinde (Türkiye, Avustralya,
Belçika, Letonya, Hollanda, Norveç, Polonya,
İsveç ve Birleşik Krallık) kesintilerde yaşanan
azalmanın kaynağı olarak düşük gelir vergileri
gösterilirken; azalmanın yaşandığı diğer 7 OECD
ülkesinde (Kanada, Finlandiya, Fransa, Almanya,
Yunanistan, Macaristan ve Litvanya) daha düşük
alınan sosyal güvenlik prim kesintileri azalmanın
kaynağı olarak gösterildi.

Mayıs 2020 Dış İlişkiler e-Bülten Sayı: 31

11

12

Mayıs 2020 Dış İlişkiler e-Bülten Sayı: 31

e-bülten
Güney Amerika ülkelerinden Arjantin, Bolivya, Brezilya,
Şili, Ekvador, Guyana, Peru, Uruguay, Venezüela,
Kosta Rika, Panama ve Küba dahil Karayipler’in bazı
bölgelerinde de yine 1 Mayıs işçi bayramı olarak
kutlanıyor.
Kaynak: https://www.officeholidays.com/countries.

ABD’de işsizlik parası alanların sayısı 33,3
milyona ulaştı
ABD’de yeni korona virüs salgını devam ederken
mayıs ayının başında yaklaşık 3,2 milyon Amerikalı
daha işsizlik parası talebi başvurusunda bulundu.
Yeni başvurularla birlikte mart ortasından bu yana
toplam işsizlik talebinin sayısı 33,3 milyona bir başka
ifadeyle ABD iş gücünün yaklaşık %20’si seviyesine
ulaştı. Amerikan Çalışma Bakanlığı işsizlik parası
taleplerinin zirveye ulaştığı mart ayındaki 6,9
milyonluk seviyenin mayıs ayı itibarıyla gerilemeye
başladığını açıkladı.

Kaynak: http://www.oecd.org/tax/tax-policy/taxingwages-20725124.htm.

1 Mayıs “Emek ve Dayanışma Günü
Ülkemizde 1 Mayıs’ın “Emek ve Dayanışma Günü”
olarak ilanı 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Tatiller
Hakkında Kanununa “1 Mayıs günü” ibaresini
ekleyen 5892 sayılı Kanunla gerçekleşti.
Ülkemizde ulusal tatil olan 1 Mayıs, Almanya,
Fransa, İtalya, İrlanda, İngiltere, Finlandiya,
Norveç, Polonya, Slovakya, Slovenya, İspanya,
İsveç, Rusya, Çin, Tayland ve Vietnam’da da
ulusal bir tatil günü. Ancak, ABD’de ve Kanada’da
iş ve işçi günü olarak eylül ayının ilk pazartesi
günü kutlanıyor. Diğer yandan, Avustralya’da
eyaletlere göre değişen farklı günlerde kutlama
yapılıyor.
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İşsizlik seviyesi iki ay önce son elli yılın en düşük
seviyesi olan %3,5 dolayında iken nisan ayı işsizlik
oranının %15 dolayında olması bekleniyor.
Kaynak: “Coronavirus: US unemployment claims hit 33.3
million amid virüs”,BBC News, Web, 7 May, 2020.

Belçika’da işverenler nitelikli
eleman bulmakta güçlük
çekiyor
Nitelikli eleman açığı Belçika’nın
her üç bölgesinde giderek artıyor. Nitelikli eleman
sıkıntısının rekor seviyeye ulaştığı Flaman Bölgesindeki
işverenlerin %55’i nitelikli eleman bulmakta güçlük
çekerken bu oranlar Brüksel-Başkent Bölgesinde
%43, Valon Bölgesinde %27 düzeyinde kaydedildi.
ManpowerGroup tarafından Belçika genelinde bin
işveren nezdinde yapılan araştırmada, ankete katılan
işverenlerin %45’i boş kadrolarını doldurmak için
aranılan vasıfta eleman bulmakta sıkıntı çektiklerini
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ifade etti. Açıklamada, bu oranın 2018 yılına göre
%10 artışa karşılık geldiği ve 2006 yılından bu yana
en yüksek seviyesine ulaştığı belirtildi.
Araştırmada,
aranılan
vasıfta
eleman
bulunamamasının nedeni nicelik ve nitelik
bakımından bazı etkenlere bağlı olarak açıklandı.
Nicelik açısından, yaşlılık ve ikinci dünya savaşı
sonrasında (1946-1964) doğanların istihdam
piyasasından çekilmesi ile eleman stokunun
erimesi belirtilirken; nitelik açısından görevlerin
giderek karmaşık hale gelmesi ve dijitalleşme
nedeniyle
becerilerin
ortaya
çıkamaması
gösterildi.

Kaynak: Brüksel Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği

Belçika’da girişimci-öğrenci uygulaması
yaygınlaşıyor
İşletmeler için geçici iş yöntemleri giderek daha
fazla çekici hale gelirken, “her bir iş için iş kontratı”
kavramı işvereni ve çalışanı uzun süre bağlayan
klasik iş kontratlarının yerini almaya başladı. Bu
çerçevede, girişimci-öğrenci uygulaması her yıl
daha fazla öğrencinin ilgisini çekmeye devam
ediyor. Sosyal güvenlik primi ve gelir vergisinden
muafiyet gibi teşviklerin bulunması öğrenci
girişimcileri daha çok motive ediyor. Girişimciöğrenci statüsü 2017 yılında uygulamaya konuldu.
Bu statüden faydalanabilmek için:
•

En az 18 en fazla 25 yaşında olmak,

•

Üniversiteye kayıtlı öğrenci olmak,

•

Öğrenci-girişimci

statüsünde

bir
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yıllık geliri taban ile tavan arasında (6.923,69
-13.847,39 avro) ise 6.923,69 avronun üstündeki
gelirinden %20,5 indirimli prim kesintisi yapılıyor.
Girişimci-öğrencinin yıllık geliri, tavanın (13.847,39
avro) üzerinde ise sosyal güvenlik prim kesintisi
bakımından genel uygulamaya tabi oluyor.
Girişimci-öğrencinin yıllık gelirinin 6.923,69 avronun
altında olması halinde, sağlık sigortası bakımından
ailesinin sigortasından faydalanmaya devam
etmekte; yıllık geliri 13.847,39 avronun üzerinde
ise genel uygulamaya tabi olmakta. Aynı şekilde,
genel olarak, aile yardımlarını (çocuk paraları)
da almaya devam ediyor. Bu uygulamadan
faydalanan girişimci-öğrenci gençlerin yaş
ortalaması 23,5 yaştır.
Kaynak: Brüksel Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği.

Belçika’daki
ailelerin
ebeveynlilerden oluşuyor

yarısı

tek

Belçika’da toplam hane sayısı 1 Ocak 2019 itibarıyla
4.948.398 olup, bunun 1.718.738’i (%35) yalnız
yaşayanlardan, 489.175’i (%10) ise tek ebeveynli
ailelerden oluşuyor. Tek kişi ya da tek ebeveynli
ailelerin meydana getirdiği haneler, toplam hane
sayısının %45’ini teşkil ediyor. 1999 yılında, tek kişi
ve tek ebeveynli aile sayısı 1.663.925 iken (%39)
yirmi yıl içerisinde bu sayı 543.988 artış gösterdi.
Bölgeler itibarıyla, tek kişi ve tek ebeveynli ailelerin
toplam hane sayısına oranları ise Brüksel-Başkent
Bölgesinde %58, Valon Bölgesinde %48, Flaman
Bölgesinde %40.

mesleki

faaliyette bulunmak gerekiyor.
Girişimci-öğrenci, sosyal güvenlik primi ve gelir
vergisi bakımından bir takım muafiyetlerden
faydalanabiliyor. Örneğin, öğrencinin yıllık geliri,
2019 yılı itibarıyla, taban gelirden (6.923,69 avro)
az ise sosyal güvenlik priminden muaf tutulmakta;
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Kaynak: Brüksel Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği.

Endonezya’da çocuk
evliliklerinin
sonlandırılması için
yasa değiştirildi
Endonezya dünyada çocuk yaştaki kızların
evlendiği ilk on ülkenin arasında sekizinci sırada
yer alıyor. Nitekim, UNICEF’in 2017 yılı verilerine
göre ((UNICEF State of the World’s Children, 2017)
Endonezya’da 15 yaşına kadar evlenen kızların
oranı %1, 18 yaşına kadar evlenenlerin oranı ise
%14 dolayında. Çocuk yaştaki kız çocuklarının
evlenmelerinin başlıca nedenleri ise ailedeki
eğitim seviyesinin düşüklüğü, yoksulluk, bir başka
ifadeyle ailenin geçimine yetecek kadar bir
gelire sahip olmaması, çocuk evliliklerinin toplum
tarafından kabul görmesi ve ekonomik yeterliliğe
sahip ailelerde de yaygınlaşması ve kadın ve
ailenin onurunun korunması olarak sıralanıyor.
Endonezya’da hükümet, çocuk evliliklerinin önüne
geçilebilmesi amacıyla 1974 tarihli Evlilik Yasası’nı
16 Eylül 2019 tarihinde kabul edilen bir yasa ile
değiştirdi ve kadınlar için 16 olan ana-baba izniyle
yapılan asgari evlilik yaşını erkek çocuklarının
yaşıyla eşit seviyeye 19 yaşa yükseltti. Ülkede 21
yaşına gelen kadın ve erkekler ise ana-baba izni
olmadan evlenebiliyor.
Endonezya’da her dokuz kadından biri çocuk
evliliği yapmış kadınları oluşturuyor.

e-bülten
Kaynak:
https://www.girlsnotbrides.org/childmarriage/indonesia/; Indonesia raises minimum age
for brides to end child marriage, Reuters, September
17, 2019; https://www.unicef.org/press-releases/unicefwelcomes-recent-amendment-indonesias-marriageact.

Fransa’da
COVID-19
salgınında
çalışanlar
için önlemler alındı
23 Mart 2020 tarihli “Sıhhi
Olağanüstü Hal Kanunu”
çerçevesinde, COVID-19 salgınının sosyal ve
ekonomik zararlarının en aza indirilmesi amacıyla

25 alanda alınan önlemleri içeren Kararnameler 26
Mart 2020 tarihinde yürürlüğe girdi. Kriz boyunca
özellikle şirketlerin, çalışanların ve yardıma muhtaç
kişilerin korunmasına ilişkin alınan önlemler üç ana
başlık altında toplandı:
Şirketlerin desteklenmesi,
İş Kanununun esnekleştirilmesi,
Yardıma muhtaç olanların desteklenmesi.

Kısmi İşsizlik Sigortası
Kısmi İşsizlik Sigortasında önlemler çerçevesinde
yapılan düzenleme ile salgın nedeniyle iş
hacmi düşen ve kısmi çalışma sistemine geçen
işverenlere, çalışanlarının maaşlarında meydana
gelen düşüşü telafi yükümlülüğü getirildi. Bu
kapsamda haftalık çalışma süresi azalan veya
işyerini kapatmak zorunda olan işverenler,
devletten çalışan başına yılda bin saate kadar
ödenek talep edebilecekler.
Fransa’da COVID-19 salgını nedeniyle 220 bin
şirket/işletme 2,2 milyon çalışan için kısmi işsizlik
parası talep etti. İşverenler devletten alacakları
ödenek ile çalışanının net maşının %84’ünü
ödemeye devam edecek olup asgari ücretle
çalışanlar, asgari ücret üzerinden yarı zamanlı
çalışanlar ve mesleki eğitimdeki çalışanlar ise
maaşlarının tamamını alabilecek. Kısmi işsizlik
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parası uygulamasının devlete maliyetinin 8,5
milyar avro olacağı tahmin ediliyor.
Kaynak: Lyon Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği.

Hollanda’da
kadın
ve erkek arasındaki
ücret farkı azalıyor
Hollanda Ulusal İstatistik
Bürosu (Centraal Bureau voor de Statistiek/
CBS) 1 Mayıs 2020 tarihinde yaptığı açıklamada,
Hollanda’da erkek ve kadınlar arasındaki
ücret farkının azalmaya devam ettiği ve
genç kadınların nitelikleri açısından erkek
meslektaşlarını geride bıraktıkları belirtildi.
CBS, geçen yıl kadınlara ödenen ortalama
saatlik ücretin erkeklerin %14 altında olduğunu,
10 yıl önce ise bu farkının %20 düzeyinde
gerçekleştiğini bildirdi. Ancak, düşük ücretten
yüksek ücrete doğru yapılan bir sıralamada
tam ortaya denk gelen ücret miktarı olan
medyan saatlik ücret açısından bakıldığında
kadınların erkeklere göre sadece %7 daha
az kazandıkları görüldü. Çalışma saatleri
açısından karşılaştırıldığında 2019 yılı içinde
erkeklerin haftada 33 saat, kadın emsallerinin
ise 28 saat çalıştığı kaydedildi.
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İngiltere’deki
vatandaşları
durumda

AB
zor

İngiltere’de
ön-yerleşim
statüsüne sahip AB vatandaşlarının yeni
korona virüs COVID-19’un neden olduğu
mağduriyetlerinin giderilmesini sağlayacak
Evrensel Kredi’ye erişimlerine izin verilmediği
belirtiliyor. Bu uygulamanın, İngiltere ile AB
arasındaki Geri Çekilme Anlaşması (Withdrawal
Agreement/WA) hükümlerine aykırı olduğu
ifade ediliyor.
Ön-yerleşim statüsü, Avrupa Ekonomik Alanı
vatandaşları ve aile üyelerine yönelik olan “AB
Yerleşim Planı” (The EU Settlement Scheme)
çerçevesinde belirleniyor. Ön yerleşim statüsü,
İngiltere’de beş yıl sürekli ikamete sahip
olmayanlar için öngörülen bir statü olup,
beş yıllık sürekli ikamet şartını yerine getiren
kişiler daha sonra yerleşik statüye geçmek
için başvurabiliyor. Bu süreçte de, ön-yerleşim
statüsü sahibi olan kişiler ve aile üyelerinin
İngiltere’de yaşama, çalışma ve eğitim hakları
bulunuyor. Halen İngiltere’de yaklaşık olarak 1
milyon civarında ön-yerleşim statüsüne sahip
AB vatandaşı bulunuyor.

Kaynak:“Pay gap continues to shrink, but part-time
working hits women’s income”, DutchNews.nl, Web.
01 May 2020. (Erişim tarihi:02 May 2020); “Gender
pay gap still narrowing”, Centraal Bureau voor de
Statistiek, Web.01/05/2020. (https://www.cbs.nl/engb/news/2020/18/gender-pay-gap-still-narrowing
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Kaynak:” Many EU citizens in UK being denied equal
treatment, says citizens’ rights group”, The Parliament
Magazine, Martin Banks, Web. 28 April 2020; ” The
EU Settlement Scheme: EU Settled and Pre-Settled
Status”, https://www.carterthomas.co.uk/our-work-ukimmigration/personal-immigration/eea-nationalsfamily/eu-settled-and-pre-settled-status-scheme

İsveç, hassas gruplar
için virüse karşı ek
tahsisat ayırdı
İsveç sağlık yetkilileri, yeni
korona virüsten en fazla
zarar görebilecek olan 70 yaş üzeri kişilerin başka
kimselerle doğrudan temas kurmamaları; telefon
ya da internet yoluyla aile ve arkadaşlarıyla
iletişim halinde olmaları konusunda uyardı.
Hükümet tarafından yapılan basın açıklamasında,
tahsis edilmesi öngörülen 100 milyon İsveç
kronu (SEK)’nun (10.364.842 ABD doları) yaşlıların
telefon görüşmelerini veya gıda alışverişlerinde
kendilerine
yardımcı
olunması
maksadıyla
kullanılabileceği belirtildi.

e-bülten
göçmen grupların başkent Stokholm’e ait korona
virüs istatistiklerinde fazlaca görünmesinden
sonra toplum genelinde bu aşamada sağlıkta
eşitliğin sağlanması amacıyla söz konusu grupların
desteklenmesi gerektiğini de ifade etti. Korona
virüsün neden olduğu işten çıkarmalar ise ülkedeki
işsizlik oranlarını yükseltti. 1 Mart 2020 tarihinden
itibaren yaklaşık 2 aylık süre içinde 60 bin kişinin
işten çıkarılabileceği uyarısı aldığı bildiriliyor. İsveç
iş bulma kurumunun açıklamasına göre ocak ayı
sonu itibariyle %7,4 olan işsizlik oranı arttı ve nisan
ayı ortalarında %8,0 olarak açıklandı. Diğer yandan,
bugüne kadar işyerlerinin devlet desteğinden
yararlanarak çalışanlarını ücretli izine gönderdiği
kişi sayısının (nisan ayı itibarıyla) 150 bin dolayında
olduğu açıklandı.
“Sweden’s new coronavirus cash help to protect
vulnerable groups”, thelocal.se, Web. 13 May.2020. (Eritşim
tarihi:13/05/2020); ”Coronavirus unemployment: Which
Swedish regions are the worst affected?”, thelocal.se,Web. 20
April 2020.(Erişim taihi:14/05/2020).

İtalya
kaçak
göçmenlere çalışma
vizesi verecek mi?

Her yıl Romanya ve
Bulgaristan’dan binlerce
mevsimlik tarım işçisi ürün hasadında bulunmak
üzere İtalya’ya geliyor. Ancak bu sene COVID-19
yeni korona virüs salgını nedeniyle sınırlar
kapandı ve ülkeye girişler engellendi.
Bu nedenle İtalyan hükümeti, COVID-19 salgınının
ürün hasadının gecikmesine yol açmaması için
ülkedeki kayıt dışı binlerce göçmene çalışma
izni vermeyi düşünüyor.

Daha önce de 100 milyon SEK tutarında
bir tahsisatın şiddete maruz kalmış kadın
ve çocuklar adına kurulmuş örgütler için
kullanılacağı
taahhüt
edilmişti.
Yetkililer,
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İtalyan İçişleri Bakanlığı’nın tahminlerine
göre İtalya’da belgesi olmayan yaklaşık 600
bin göçmen var. Ülkenin yaş sebze-meyve
alanlarının yer aldığı özellikle güney bölgesinde
şebeke suyu, elektriği olmayan kötü barınma
koşullarında yaşayan Senegal ve Kamerun
gibi ülkelerden gelmiş çok sayıda Afrikalı
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e-bülten
göçmen bulunuyor. İtalyan Tarım Bakanlığı’nca
yapılan planlamada belgesiz göçmenlerden
kaçına izin verileceği henüz belli değil. Ancak,
İtalya’daki kayıt dışı göçmenlerin yasal statüye
kavuşturulması
meselesi
COVID-19
salgını
nedeniyle her zamankinden daha acil bir durum
olarak değerlendiriliyor.
Diğer yandan, İtalya’nın 400 bin çiftlik işçisine
ihtiyaç duyduğu ve yaklaşık 350 bin kadar işçi
açığı bulunduğu belirtiliyor.
Kaynak: “Italy Considers Permits For Undocumented
Migrants To Fill A Big Farmworker Gap”Sylvia Poggioli,
NPR, Web. April 29, 2020.

Japonya 100 ülkeye
sınırını kapadı
Japonya, uzun-dönemli
ve daimi ikamet sahibi
kişilerin COVID-19 nedeniyle ülkeye girişine izin
vermeyen tek G7 ülkesi olup eşi Japon olan
yabancıların dahi ülkeye girişine müsaade
etmiyor. Japonya şu anda 18 Avrupa ülkesi
ile birlikte 100 ülkeye giriş kısıtlaması getirmiş
bulunuyor.
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belirtiyor; ancak dönüş için kriterlerin neler olduğu
açıklanmadı.
Kaynak:” Foreign residents stranded abroad by Japan’s
coronavirus controls”, the Japan times, 19 May 2019,Web.
(Erişim tarihi: 20/05/2020).

Macaristan
COVID-19
ile mücadelede ücret
sübvansiyon programı
uyguluyor
Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de yeni korona
virüs COVID-19 salgını tüm hızıyla yayılırken İnovasyon
ve Teknoloji Bakanlığı İstihdam Sekreterliği’nden
yapılan açıklamada, ücret sübvansiyon programına
son iki haftada çoğu kırsal kesimden olmak üzere
2.700’den fazla şirketin başvurduğu ve ülke çapında
on binlerce işin korunduğu bildirildi. Başvuruların
çoğunluğunun turizm, imalat ve araç tamir ve
onarım sektöründen geldiği belirtildi. Ülkede kayıtlı
iş arayanların sayısının nisan sonunda 50 bin arttığı
ifade edilirken, toplam 80 milyar Macar forinti/
HUF (249.848.384 ABD doları) bütçeyle yeni bir
programın başlatıldığı ve bunun da 70 bin civarında
iş tasarrufu sağlayabileceği duyuruldu.
Kaynak: “Operational Group: More than 95,000 jobs have
already been saved”abouthungary, ZOLTÁN KOVÁC,S
Web. May 19,2020.

Japon Göç Hizmetleri Kurumu (ISA) tarafından
yapılan açıklamada, 3 Nisan itibarıyla yapılan
bir düzenleme gereğince 3 Nisan tarihine kadar
ülkeden ayrılarak salgının yaşandığı bir ülkeye
giden yabancıların öngörülebilir bir gelecek
içinde ülkeye girişlerine müsaade edilmeyeceği
duyuruldu. Çalışma vizesi sahibi olan kişiler de
Japonya’ya dönmeyi beklerken, Japon yetkililer
ikamet sahibi yabancıların belirli koşullara
bağlı olarak ülkeye giriş yapabileceklerini
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Rusya’da COVID-19’un
etkisi artıyor
Yeni korona virüs salgını
COVID-19 süreci neticesinde
bazı
işletmelerin
kapanacağı bazılarının ise yeni iş sahalarında
faaliyet göstererek büyüyeceği; buna bağlı olarak
bir sektörden diğerine rahatlıkla geçebilecek
düzeyde yüksek hüner ve beceriye sahip evrensel
çalışanların talep göreceği belirtiliyor. Uzmanlara
göre, salgından sonra doktorlar, öğretmenler,
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bilim insanları, BT uzmanlarının rağbet edilen
meslekler olarak kalacakları bildiriliyor.

e-bülten
Reddedilme nedenleri arasında bankada bir maaş
hesabının bulunmaması veya kullanılmaması,
şirketin zayıf kredi geçmişi, bildirim noksanlıkları
ve bir yıldan az ticari faaliyette bulunma olarak
sayıldı. Rusya Merkez Bankası’nın açıklamasında,
işletmelerden 104 milyar ruble (1.412.320.000 ABD
doları) için kredi talebi alındığı, ancak sadece 56
miyar ruble (760.480.000 ABD doları) için onay
verildiği bildirildi.

Nisan ayında Rusya iş arama sitelerindeki
boş işlerin sayısı %8 oranında azaldı. Bugün
itibarıyla bir iş için ortalama 8 kişi başvururken;
Moskova’da işverenlerce sunulan münhal iş
tekliflerinin %27 azaldığı ve yaklaşık 12 kişinin bir
iş için başvurduğu ifade ediliyor.
Salgının önümüzdeki beş yıl boyunca etkisini
sürdüreceği; ofis çalışanlarının çoğunun uzaktan
işlerini rahatlıkla yürüttüğü ve bu nedenle bundan
sonraki dönemde uzaktan çalışmanın devam
edeceği muhtemelen sadece yöneticilerin
ofislerine geleceği belirtiliyor. Nitekim, Rusya’da
birçok sektörde kuruluşların %80’inin iki hafta
içinde dijital altyapıya geçtikleri kaydediliyor.
Diğer yandan, Rusya Girişimci
Korunması
Başkanlığı
tarafından
açıklamaya
göre,
COVID-19
işverenlerin çalışanları için yaptıkları
kredi başvurusunun 34’ü (%28)
tarafından reddedildi.
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Haklarının
yapılan
nedeniyle
122 faizsiz
bankalar

Kaynak “Банки отклонили почти 30% заявок бизнеса
на зарплаты сотрудникам”, Екатерина Петрова, Web.
15/5/2020 (https://rg.ru/2020/05/15/banki-otklonili-pochti30-zaiavok-biznesa-na-zarplaty-sotrudnikam.html); Kaynak:
“Что изменится на рынке труда после пандемии”, Елена
Манукиян,Web. 15/5/2020. (https://rg.ru/2020/05/15/chtoizmenitsia-na-rynke-truda-posle-pandemii.html. (Rossiyskaya
gazeta, Erişim Tarihi:15/05/2020.)
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