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Türk ye’n n Genç Nüfus Fırsat
Penceres Kapanmasın

Bir ülkenin genç nüfusu o ülkenin zenginliğidir. Genç nüfusuna evrensel düzeyde kaliteli eğitim veren ve istihdam
piyasasına katılımlarını sağlayan toplumlar geleceklerini de güvenceye almış kabul edilmektedir. Bu durum,
istihdam piyasasının ve ekonominin gelişmesini desteklemekte, aynı zamanda çalışan aktif nüfusun sosyal güvenlik
sistemine katkısını arttırarak sistemin sürdürülebilirlik kapasitesini güçlendirmektedir. Bu çerçevede, ülkemizin
sahip olduğu genç nüfusun sunmuş olduğu fırsat penceresinin uzun vadeli değerlendirilmesi özel öneme sahiptir.

Ülkemizde genç nüfus azalma eğiliminde

Ülkemizin genç nüfus yapısına sahip olmasının bir şans olduğu akademi ve karar verici çevrelerce sıklıkla
vurgulanıyor. Genç kuşağın çalışma hayatına katılımının ülkemizin kalkınma hızını arttıracağı ve ekonomimizi
kuvvetlendireceği bir gerçektir. Bununla birlikte, toplam nüfus içindeki genç nüfus oranının aşamalı olarak
azalacağını ortaya koyan istatistikler ülkemizin bu şansının kalıcı olmayacağını gösteriyor.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ‘İstatistiklerle Gençlik 2020’ sonuçlarına göre 2020 yılı sonu itibarıyla
Türkiye'nin toplam nüfusu 83 milyon 614 bin 362 iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfusu 12 milyon 893 bin 750
olarak tespit edildi. Bir başka ifadeyle genç nüfus, toplam nüfusun %15,4'ünü oluşturuyor. Türkiye’nin genç nüfus
oranının Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görülüyor. 2020 yılında en
yüksek genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla %12,7 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İrlanda, %12,5
ile Danimarka ve %12,3 ile Hollanda; en düşük genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin ise %8,8 ile Bulgaristan,
%9,0 ile Çekya ve %9,1 ile Letonya olduğu görülüyor. TÜİK verileri ayrıca, genç nüfusun toplam nüfus içindeki
oranının 2025 yılında %14,3, 2030 yılında %14,0, 2040 yılında %13,4, 2060 yılında %11,8 ve 2080 yılında ise
%11,1'e düşeceğini öngörüyor.
Mevcut istatistiki öngörüler genç nüfusun sunmuş olduğu fırsat penceresinin kalıcı olmayacağını açıkça ortaya
koyuyor. Günümüze kadar hızlı nüfus artışının gündemde olduğu ülkemizde artık nüfusun kendisini yenileme
hızının gerilemesi gündem oluşturuyor. Bu çerçevede, genç nüfusun sunmuş olduğu fırsat penceresinin korunmasına
yönelik politikalar geliştirilmesi bir zorunluluk halini alıyor.
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Eğitim kalitesi ve istihdama katılım
Genç bir nüfus yapısına sahip olmak istikrarlı bir ekonomik kalkınma için tek başına yeterli olmayıp bu nüfus
grubunun istihdama etkin katılımı için kaliteli bir eğitime sahip olması gerekiyor. Gençliğin, hızlı bir değişim geçiren
iş piyasasına uyum sağlayabilmesi için gerekli donanımları veren nitelikteki eğitim ve öğretim politikalarına ihtiyaç
bulunuyor.
Ülkemizde eğitime erişim oranı OECD ortalamasının altında kalmakla birlikte, bu alanda önemli gelişmeler
kaydedildi. 25-34 yaş arasındaki genç nüfus içinde en az lise eğitimine sahip olanların oranı %57 olup, bu oran %85
olan OECD ortalamasının gerisinde kalıyor. Diğer yandan, üniversite düzeyinde eğitime katılma oranı ülkemizde
%33’e yükselmiş ancak, söz konusu oran %44 olan OECD ülkelerinin altında bulunuyor. OECD verileri ülkemizde
öğrencilerde akademik başarı düzeyinin okullara ve sosyo-ekonomik geçmişe bağlı olarak önemli farklılıklar
gösterdiğini ortaya koyuyor. OECD verileri ayrıca, mesleki yetkinliklerin işgücü piyasasının ihtiyaçları ile
1
uyumlaştırılmasının ve kadın istihdamının uluslararası ortalamaya yükseltilmesinin gerekliliğini vurguluyor. Kovid-19
salgınına bağlı olarak uzaktan erişim vasıtası ile çalışma sisteminin yaygınlaştığı ve iş piyasasının ve ekonominin yeni
bir yapılanma geçirdiği bir ortamda, genç kuşağın bütün bu gelişmeleri karşılayacak eğitime ve niteliklere
kavuşturulmasının gerekliliği bir kez daha önemini ortaya koydu.

Genç işsizliği
TÜİK ‘İşgücü İstatistikleri, Nisan 2021’ verilerine göre ülkemizde genel işsizlik oranı %13,9 seviyesinde gerçekleşti.
2
ILO ortalamasına göre ise gençler arasındaki işsizlik oranı %13,6 düzeyindedir. OECD ülkeleri için bu oran %16’nın
hemen üstündedir.
Ayrıca, 15-24 yaş grubundaki genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre; 0,1 puanlık artışla %25,6, istihdam oranı
ise 0,5 puanlık artışla %32,0 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılıma oranı ise bir önceki aya göre 0,8 puan artarak
%43,0 seviyesinde gerçekleşti.

Küresel düzeyde genç kuşak son yıllarda istihdam piyasasına erişimde en zor dönemini yaşıyor. Uluslararası kurumlar ve
araştırmacılar gençler arasındaki işsizliğin artışının genç kuşağın gelecekteki özel yaşamları yanında, mesleki yaşantıları için de
önemli etkileri olacağını vurguluyor.
Gençlerin iş piyasasının dışında kalması hem gençleri, hem de toplumu olumsuz etkilerken araştırmalar çalışma hayatına
katılımın bir toplumda sosyal uyumu kuvvetlendirdiğini ortaya koyuyor. Çalışma hayatına katılamayan gençler umutsuzluğa
sürüklenmekte, dışlanmışlık hissetmekte ve aidiyet duyguları zayıflamaktadır. Ayrıca, elverişsiz yaşam koşulları gençlerde şeker
hastalığı ve kalp rahatsızlıkları da dâhil olmak üzere önemli sağlık sorunlarının gelişmesine uygun ortam yaratıyor.4
OECD ülkeleri içinde birçok ülke gençlerin geleceğe umut ile bakmalarını sağlamak üzere tedbirler almaya ve politikalar
geliştirmeye başladı. OECD ve diğer uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan tavsiyelerin hemen bir çözüm getirmediği ifade
edilmekle birlikte, özellikle 25 yaş altı gruba yönelik politikalara öncelik verilmesinin gerekliliği ortaya konuluyor. İyi eğitim
almış genç kuşağın yaratıcılık ve girişimcilik yeteneğinin uygun kredi ve destek programları ile desteklenmesi tavsiye ediliyor.
1 (OECD 2020 Educat on Pol cy Outlook: Turkey.
2 ILO Global Employment Trends 2020Technology and the Future of Jobs, Geneva 2020.
3 TÜİK, İşgücü İstat st kler , N san 2021.
4

OECD, “G ve youth a chance”.
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Genç kuşağın topluma ekonomik ve sosyal katkısının çok yüksek olduğu belirtilerek, bu kuşağın kaybedilmemesi
gerektiği özellikle vurgulanıyor.5 TÜİK tarafından yayımlanan veriler genç nüfusa yönelik politikalar geliştirilmesinin
aciliyetini bir kez daha gözler önüne seriyor. Her ülkenin genç nüfusuna yönelik uygulamaya koyacağı politikalar
farklılık gösterirken ülkemiz açısından esas olan ise genç kuşağın istihdama katılımının artırılması vasıtası ile
toplumda sosyal uyumun kuvvetlendirilmesi ön plana çıkıyor.

Doğum oranında düşüş

TÜİK, “Doğum İstatistikleri, 2020” verilerine göre ülkemizde toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2,38 çocuk iken 2020
yılında 1,76 çocuk olarak gerçekleşti. Bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısının
2020 yılında 1,76 olarak gerçekleşmesi, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'un altında kaldığını gösteriyor.
Türkiye'nin toplam doğurganlık hızının Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin toplam doğurganlık hızından daha yüksek olduğu
görülüyor. Fransa AB üyesi ülkeler içinde 1,86 çocuk ile en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip ülke olup, Malta ise 1,14
çocuk ile en düşük toplam doğurganlık hızına sahiptir.
6

Ülkemizdeki doğum sayısı ve toplam doğurganlık hızı (2001-2020)

Diğer taraftan TÜİK ‘İstatistiklerle Yaşlılar 2020’ verileri nüfus yapısının değiştiğini ortaya koyuyor. Nüfus
projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranı 2025 yılında %11,0, 2030 yılında %12,9, 2040 yılında %16,3, 2060 yılında
%22,6 ve 2080 yılında ise %25,6 düzeyinde olacak. Doğum oranı genel olarak ülke çapında gerilerken yaşlı nüfus
olarak değerlendirilen 65 yaş üzeri nüfus hızla artıyor.
Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki payının %10'u geçmesi nüfusun yaşlanmasının bir göstergesi olarak kabul
ediliyor. Türkiye'de yaşlı nüfus, diğer yaş gruplarındaki nüfusa göre göreceli olarak daha yüksek bir hız ile artış
gösteriyor. Çocuk ve gençlerin toplam nüfus içindeki oranı azalırken yaşlıların toplam nüfus içindeki oranı artış
eğiliminde. Türkiye, oransal olarak yaşlı nüfus yapısına sahip ülkelere göre hâlâ genç bir nüfus yapısına sahip olsa da,
yaşlı nüfus sayısal olarak oldukça fazladır.
Sahip olduğumuz genç nüfusun ekonomik ve sosyal açıdan bağımsızlığını kazanarak aile konumuna geçmesi, nüfusun
kendisini yenilemesi açısından özel öneme sahiptir. TÜİK istatistikleri ve bütün bu değerlendirmeler genç nüfusa
yönelik özel politikalar geliştirilmesi zorunluluğunu ortaya koymaktadır.

5 OECD, G ve youth a chance
6
TÜİK, Doğum İstat st kler , 2020
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Sosyal güvenlik sisteminin finansmanına genç istihdamının katkısı
Bir sosyal güvenlik sisteminde katkı payı ödeyen çalışan sayısının emekli sayısından fazla olması sistemin
sürdürülebilirliğinin esasını oluşturur. Çalışma çağındaki nüfusun istihdama katılarak sosyal güvenlik sistemine katkı
sağlaması o ülkenin genel refahını da desteklemektedir. Nitekim Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2018 Faaliyet
Raporu’nda ülkemizin genç nüfusa sahip olması bir fırsat olarak değerlendirilmektedir.
Özellikle eğitim almış genç nüfusta işsizlik oranının ülke ortalamasının üzerinde seyretmesi ise uzun vadede sosyal
güvenliğin finansmanı başta olmak üzere birçok alanda olumsuzluklara yol açabilecektir. Bu çerçevede, genç nüfusun
istihdama katılımın arttırılması, toplumsal uyumun geliştirilmesi yanında, sosyal güvenliğin finansmanı açısından da
önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

SONUÇ
İstatistikler ve yapılan değerlendirmeler sahip olduğumuz genç kuşak fırsat penceresinin kapanmakta olduğunu
gösteriyor. Ülkemiz küresel boyutta ekonominin ve istihdam yapısının hızla değiştiği bir ortamda; genç nüfusuna
yönelik mevcut eğitim ve meslek edindirme politikalarını daha fazla çeşitlendirme ve güncelleme ihtiyacı ile karşı
karşıyadır. Diğer yandan, çocuk ve gençlerin toplam nüfus içindeki oranı azalırken yaşlıların toplam nüfus içindeki
oranı artmakta olduğu ise bir gerçektir. Bu durum, evrensel nitelikli eğitim ve mesleki bilgiler ile donatılacak genç
nüfusun istihdama erişiminin desteklenmesini zorunlu kılmaktadır. İstihdam vasıtası ile toplumda sosyal uyum
kuvvetlendirilecek, bunun aynı zamanda sosyal ve ekonomik açıdan da olumlu yansımaları oluşacaktır.
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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
7
bölgesinde 2021 Nisan ayındaki %8,1 seviyesinden
2021 Mayıs ayında %7,9’a düşerken, Avrupa Birliği
(AB)8 genelinde 2021 Nisan ayındaki %7,4 seviyesinden
%7,3’e düştü. AB genelinde 2020 yılı Mayıs ayındaki
işsizlik oranı ise %6,9 idi.
Eurostat tahminlerine göre, 12 milyon 792 bini avro
bölgesinde olmak üzere 2021 Mayıs ayında AB üyesi 27
ülkede toplam 15 milyon 278 bin işsiz bulunuyor. 2021
Nisan ayı ile karşılaştırıldığında işsizlik avro bölgesinde
306 bin, AB genelinde 382 bin azalmış görünüyor.

AB genelinde kadın işsizlik oranı 2021 Nisan ayında %7,8
seviyesinden 2021 Mayıs ayında %7,6’ya; erkek işsizlik
oranı da %7,1’den %7 seviyesine geriledi. Avro
bölgesinde 2021 Nisan ayında %8,5 olan kadın işsizlik
oranı 2021 Mayıs ayında %8,3’e, erkek işsizlik oranı ise
%7,8’den %7,6’ya geriledi.
2021 Mayıs ayı itibarıyla seçili bazı AB üyesi ülkelerde
mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

Genç işsizlik oranları
2021 Mayıs ayında 2 milyon 403 bini avro bölgesinde
olmak üzere tüm AB üyesi ülkelerde toplam 2 milyon
979 bin 25 yaş altı gencin işsiz olduğu kaydedildi. 2021
Mayıs ayında avro bölgesinde genç işsiz oranı %17,5
iken AB’ye üye 27 ülkedeki genç işsizlik oranı %17,3
oldu. 2021 Nisan ayı ile karşılaştırıldığında genç işsiz
sayısı avro bölgesinde 138 bin, AB genelinde 174 bin
düşüş kaydetti. 2020 Mayıs ayı ile karşılaştırıldığında ise
genç işsizlerin sayısı avro bölgesinde 70 bin, AB
genelinde 119 bin arttı.

7

Avro bölges (EA19) ülkeler : Belç ka, Almanya,
Estonya, İrlanda, Yunan stanb, İspanya, Fransa,
İtalya, G.K.R.Y., L tvanya, Letonya, Lüksemburg,
Malta, Hollanda, Avusturya, Portek z, Slovenya,
Slovakya ve F nland ya.

8

Avro bölges (EA19) ülkeler : Belç ka, Almanya,
Estonya, İrlanda, Yunan stanb, İspanya, Fransa,
İtalya, G.K.R.Y., L tvanya, Letonya, Lüksemburg,
Malta, Hollanda, Avusturya, Portek z, Slovenya,
Slovakya ve F nland ya.

Kaynak: “Euro area unemployment at 7,9%”, eurostat newsrelease euroindicators, 74/2021, 1 July
2021;”Household sving rate up tu 21,5% in the euro area”, Eurostat newsrelease euroindicators,
76/2021, 5 July 2021.
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B rleşm ş M lletler, Gençl k
Becer ler Günü’nü Kutladı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization/UNESCO), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Dünya Bankası
tarafından teknik, mesleki eğitim ve öğretim kurumlarına ilişkin olarak yürütülen anket
çalışmasında, Kovid-19 salgın döneminde uzaktan eğitimin beceri kazandırmanın en yaygın
yolu haline geldiği ifade edilirken; müfredat uyarlaması, kursiyer ve eğitmen hazırlığı ile
bağlantı kurabilirlik, değerlendirme ve sertifikasyon süreçlerinin çeşitli zorluklar taşıdığı
belirtildi. Kovid-19 salgını öncesi genç kuşağın %22’sinin bir başka ifadeyle, her yedi genç
erkekten, kadınlarda ise her üç genç kızdan birisinin ne istihdam ne de herhangi bir mesleki
eğitimde yer aldığı belirtilirken, salgın sonrasında söz konusu bu oranların arttığı kaydedildi.
ILO tahminlerine göre, 2020 yılında genç istihdamı %8,7 oranında gerilerken yetişkinlerde bu
oran %3,7 olarak gerçekleşti.
Gençlik Becerileri Günü’nün 2014 yılında kabulünden bugüne kadar geçen süre içerisinde
gençler, teknik ve mesleki eğitim ve öğretim kurumları, firmalar, işveren ve işçi örgütleri,
siyasiler ve kalkınma ortakları arasında birçok diyalog programlarının gerçekleştirildiği
bildirildi.
Kaynak: https://www.un.org/en/observances/world-youth-skills-day (Erişim
tarihi: 08/07/2021).
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B rleşm ş M lletler n
Açlıkla Mücadeles Sürüyor
The Economist dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, yaşanan savaşlar ile siyasi ve ekonomik sıkıntılar yokluk
ve açlığı artırıyor. Bu bağlamda, Lübnan’da son bir yıl içinde gıda fiyatlarının %417 yükseldiği, Mısır’da ise her
üç kişiden birinin ayda 736 Mısır paundu ya da 47 ABD doları ile geçinmek zorunda olduğu belirtiliyor.

Diğer yandan, 2019 yılında dünyanın 55 ülkesinde
135 milyon kişinin gıda güvenliğinden yoksun
durumda olduğu, 2020 yılında ise bu sayının 155
milyona yükseldiği belirtiliyor. Bu durumda,
Birleşmiş Milletlerin 2030 hedeflerinden biri olan
2030 yılına kadar “sıfır açlık” hedefinin
gerçekleşmesinin oldukça zor olduğu ifade ediliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı
(World Food Programme/WFP) verilerine göre
dünyada 960 milyon insan sağlıklı bir yaşam
sürdürebilmek için gerekli beslenme olanaklarından
yoksun bulunuyor. 960 milyonun 64 milyonu ise 12
Arap ülkesinde yaşıyor. Bu sayı, her altı Arap’tan
birisinin sağlıklı beslenemediği anlamına geliyor.
Aralarında Yemen, Afganistan, Kongo, Sudan, Haiti,
Etiyopya, Zimbabve gibi ülkelerin bulunduğu 38
ülke ise, acil yardım yapılması gereken ülkeler
arasında sayılıyor.
Kaynak: “Hunger in the Arab world,” The Economist, April 17th 2021; HUNGER
HOTSPOTS | FAO-WFP EARLY WARNINGS ON ACUTE FOOD INSECURITY;
https://www.wfp.org/support-us/stories/donate?
utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=12712292818&gclid=CjwKC
Ajw87SHBhBiEiwAukSeUU3lTR2AQL7EPDUAaKdRpJMePHqUwnAabWJL4i91Bkx6
Ei6FOQaHHBoC8S4QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds ; “Global Report on Food Crises
2021”, Global Network Against Food Crises.,
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ILO “Ev İşç ler
Sözleşmes ”n n Onuncu Yılı
2011 tarihli “Ev İşçileri Sözleşmesi”nin (No.189)
kabul edilmesinden bu yana, ev işçileri birçok ülkede
yasal koruma hakkı elde etti. Ancak, ev işi henüz
gerçek manada insana yakışır bir iş olarak
uygulanamıyor. ILO’ya göre ev işi, bir istihdam
ilişkisi içinde mesleki bir esasa dayalı olarak hane
içinde gerçekleştirilen iş olarak tanımlanıyor. Ev
işçileri genellikle çocuklar, yaşlılar ve engelliler için
temizlik, yemek pişirme ve bakım ile bahçe işleri,
araba kullanma ve özel evlerin bakımı gibi işleri
kapsıyor. Ancak, görevler ülkeden ülkeye ve zamana
göre değiştiğinden, ev işinin tanımlayıcı özelliğini,
işyerinin ev olması oluşturuyor.
ILO raporuna göre, ev işlerinde çalışanların
birçoğunun çalışma koşulları bu on yıl içinde
iyileşmedi; hatta Kovid-19 salgını nedeniyle daha da
kötüleşti.

Krizin zirve yaptığı dönemlerde ev işçileri arasındaki iş kayıpları birçok Avrupa ülkesinde, Kanada ve
Güney Afrika'da %5 ilâ %20 arasında farklılık gösterirken, Amerika'da iş kayıplarının oranı %25-50
arasında değişti. Aynı dönemde, diğer çalışanlar arasındaki iş kayıpları ise birçok ülkede %15'in altında
kaldı. Neticede, küresel düzeyde çalışanların %4,5’ini oluşturan 75,6 milyon ev işçisi krizden büyük zarar
gördü.
Şu anda, dünyada yaklaşık olarak 75,6 milyon kişi ev işlerinde çalışıyor. Bunların 57,7 milyonu kadın
olup, bu sektörde çalışanların %76,2’sini oluşturuyor. Avrupa, Orta Asya ve Amerika’daki ev işçilerinin
çoğunluğu kadınlardan meydana gelirken, Arap ülkelerinde ev işçilerinin %63,4’ünü, Güney Asya’da ise
%42,6’sını erkekler oluşturuyor. Ev işçilerinin büyük bir çoğunluğu dünyanın iki bölgesinde istihdam
edildi. İki bölgeden birisi, ağırlıklı olarak Çin başta olmak üzere 38,3 milyon ev işçisi ile Asya, ikincisi
17,6 milyon ile Amerika kıtası.

Kaynak:Kaynak:” 10 years on, domestic workers still fight for equality and
decent work”, ILO, Web. 15 June 2021 (Erişim tarihi: 01 Temmuz 2021).
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Küresel İşç Göçü Beş M lyon Arttı
Dünya ekonomisinin ayrılmaz bir parçası
olan uluslararası göçmen işçiler, küresel
işgücünün yaklaşık %5'ini oluşturuyor. BM,
2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi
(2015) ile göçü, kalkınma politikalarının
önemli bir unsuru olarak kabul ederek,
kurallara uygun, güvenli, düzenli bir şekilde
sorumluluk
bilinci
içerisinde
göçün Konuyla ilgili olarak yayımlanan ILO
kolaylaştırması konusunda hükümetleri teşvik raporuna göre, 2017 ve 2019 yılları
arasında uluslararası düzeyde çalışmak
ediyor.

üzere göç edenlerin sayısı 164 milyondan
169 milyona çıktı. 15-24 yaş arası genç
göçmen işçi payı da 2017'den bu yana
yaklaşık %2 oranında, 3,2 milyon, artarak
2019'da 16,8 milyona ulaştı. Ülkesi dışına
çıkarak çalışmak üzere başka ülkelere göç
edenlerin üçte ikisinden fazlası yüksek
gelirli ülkelerde yoğunlaşıyor. 169 milyon
uluslararası göçmen işçinin %37,7’si yani
63,8 milyonu Avrupa ve Orta Asya'da
toplanıyor. Diğer 43,3 milyonu (%25,6) ise
Amerika kıtasında bulunuyor. Dolayısıyla
Avrupa, Orta Asya ve Amerika, tüm
göçmen işçilerin %63,3'üne ev sahipliği
yapıyor.
Rapora göre, göçmen işçilerin %66,2'si hizmet sektöründe, %26,7'si sanayide ve %7,1'i tarımda çalışıyor.
Bununla birlikte, sektörler arasında önemli cinsiyet farklılıkları bulunuyor. Sağlık ve ev işleri de dâhil
olmak üzere bakım işine yönelik artan işgücü talebi nedeniyle hizmetlerde kadın göçmen işçiler daha
yüksek bir oranda istihdam edilirken, sanayide erkek göçmen işçilerin payı daha yüksek düzeyde
görülüyor.
Kaynak: “Global labour migration increases by five million”, ILO, Web. 30
June 2021 (Erişim tarihi: 05/07/2021).
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Mor tyus, ILO Ş ddet ve Tac z Sözleşmes n
Onaylayan Yed nc Ülke Oldu
Hukuken 25 Haziran 2021 tarihinde
uluslararası düzeyde yürürlük kazanan
ILO’nun 190 Sayılı Şiddet ve Taciz
Sözleşmesi (C190) bugüne kadar yedi ülke
(Arjantin, Ekvator, Fiji, Namibya, Somali,
Uruguay ve Morityus) tarafından onaylandı.
Sözleşme, çalışma hayatında şiddet ve tacizi
ele alan ilk uluslararası anlaşma olup, 206
Sayılı Tavsiye Kararı ile birlikte, şiddetten
ve tacizden arındırılmış bir çalışma hayatına
herkesin hakkı olduğunu vurgulayarak,
insanlık haysiyeti ve saygıya dayalı bir
gelecek için ortak bir şekilde hareket
edilmesini öngörüyor.

Sözleşme, kamu ve özel sektör, kayıtlı ve kayıt dışı ekonomiler ile kentsel ve kırsal alanlarda işe gidişgelişler, işle ilgili konaklama, iş seyahatleri, molalar da dâhil olmak üzere geçerli bulunuyor. Sözleşme,
statülerine bakılmaksızın çalışma hayatındaki herkesi, işçi ve çalışanları, eğitimdeki kişileri, stajyer ve
çırakları, işine son verilen işçileri, gönüllüleri, iş arayanları ve iş başvurusunda bulunanları kapsıyor.

NO
VIOLENCE

Kaynak:”Labour Standards, Mauritius ratifies the Violence and Harassment
Convention”, ILO.
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Lat n Amer ka ve Karay pler’de 23 M lyon
K ş Uzaktan Çalışmaya Geçt

Uzaktan çalışma, Kovid-19 salgın sürecinde belirli bazı ekonomik faaliyetlerin devamını
sağlayarak salgının işgücü piyasası üzerindeki yıkıcı etkisini azaltmada önemli bir rol
üstlendi. Özellikle enformasyon ve iletişim teknolojisine bağlı bu çalışma modeli, Latin
Amerika ve Karayipler bölgesinde de istihdam ilişkisinin sürekliliğini koruyarak işsizliği
azalttı.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yapılan ilk tahminlere göre, Kovid-19
salgınının en kötü günlerinin yaşandığı 2020 yılının ikinci çeyreğinde, bölgede yaklaşık
23 milyon kişi uzaktan çalışma modeline geçerek çalışmasını sürdürdü. ILO tarafından
bölge ülkelerine ilişkin olarak yapılan son belirlemelerde, ücretli çalışanlar arasında
uzaktan çalışanların oranı 2019 yılında %3’ün altında iken, kapanma önlemlerinin
alındığı dönemde %20 ilâ %30 arasında değişen bir seviyeye ulaştı.
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Grenada, Barbados, Trinidad ve
Tobago, Curoçao, Bahamalar ve
Jamaika gibi bölge ülkelerinde uzaktan
çalışma teşvik edildi. Tirinidad ve
Tobago gibi bazı ülkelerde sağlığın
korunarak evden çalışmanın nasıl
sürdürülebileceği hususlarında temel
güvenlik ve iş organizasyonunu içeren
rehber ve protokoller yayımlandı.
Eğitim seviyeleri oldukça yüksek olan,
mesleki, teknik ve yönetsel görevlerde
bulunanlar bu yeni çalışma düzeninden
en çok yararlananlar oldu. Kayıt dışı ya
da kendi hesabına çalışan, genç, eğitim
seviyesi daha düşük ve düşük
ücretlerle çalışanlarda ise tam tersi bir
durum gözlendi. Söz konusu bu grup,
özellikle 2020'nin ilk yarısında, en
fazla iş kaybı ve çalışma saatlerinde en
fazla azalma yaşayan grubu oluşturdu.
Geçen bir buçuk senelik dönem içerisinde yapılan üçlü görüşmelerde en çok şikayet
edilen konuları ise, çalışma saatleri, fazla mesai ücreti, masrafların geri ödenmesi,
ekipman temini ve bilgilerin güvenli bir şekilde saklanması oluşturdu.

Kaynak: “ILO: At least 23 million people have transitioned to teleworking in
Latin America and the Caribbean”, ILO, Web. 05 July 2021 (Erişim tarihi:
12/07/2021).
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AB’de Yolsuzluk
Araştırması Yayımlandı
Avrupa Birliği ülkelerindeki yolsuzluk ve rüşvet hakkında toplumun
görüşlerini içeren “Global Corruption Barometer European Union
2021” (Küresel Rüşvet Barometresi Avrupa Birliği 2021) Raporu
Avrupa Birliği’nin mali desteği ile yayımlandı.
Avrupa Birliği’ne üye 27 ülkede ankete dayalı olarak 2020 EkimAralık ayları arasında gerçekleştirilen araştırmada 18 yaş üstü 47 bin
600 kişi ile görüşüldü. Kişilerin yolsuzluk ve rüşvet konusundaki görüş
ve deneyimleri elde edilmeye çalışıldı. Elde edilen sonuçlara göre, her
üç kişiden birisi yolsuzluğun ülkelerinde yaygınlaştığını ve yönetimin
yolsuzlukla mücadelede başarılı olamadığına inandığını belirtti. Diğer
yandan araştırma, sağlık bakımı ve eğitim gibi konularda kamu
hizmetlerine erişimde her on kişiden üçünün (%28) ya rüşvet ödediğini
ya da kişisel bağlantılarını kullandığını gösteriyor. Bir başka ifadeyle
27 ülkede 106 milyondan fazla kişi bu yola başvurarak kamu hizmetini
sağlamaya çalışıyor. Görüşülen kişilerin yarıdan fazlası,
hükümetlerinin iş dünyası ile çıkar ilişkisine dayalı bir anlayışla
hareket ettiğini, en fazla başbakan ve milletvekillerinin yolsuzluğa
karıştığı kanaatini taşıyor. Rüşvete karışmış kişilere verilen cezaların
yeterli olduğunu düşünenlerin oranı ise sadece %21 olarak açıklanıyor.
Diğer yandan, toplumun üçte ikisinin (yaklaşık %64) yolsuzlukla
mücadeleye sıradan insanların katkıda bulunabileceğine inandığı
kaydediliyor.

Kaynak: https://images.transparencycdn.org/images/TI_GCB_EU_2021_web.pdf
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Eurofound, Kov d-19’un Yaşama ve
Çalışma Hayatına Etk s n Araştırdı
Avrupa Yaşam ve Çalışma Koşullarını İyileştirme Vakfı
(Eurofound), korona virüs salgınının insanların özellikle
refah, sağlık ve iş güvencesi ile çalışma, iş-yaşam dengesi
ve mali durumu üzerindeki ekonomik ve sosyal etkilerini
araştırmak üzere Nisan 2020'de Avrupa Birliği (AB)
genelinde büyük ölçekli çevrimiçi bir anket başlattı. Dört
kez gerçekleştirilen söz konusu çalışmanın en sonuncusu
Mart 2021’de yapılarak Nisan 2021 tarihinde yayımlandı.
Yaşam, Çalışma ve Kovid-19 e-anketi, internet erişimi
olan 18 yaş ve üzeri herkese açık olarak yürütüldü ve
yaklaşık 190 bin katılım sağlandı. Anket sonuçlarına göre
2021 baharında, salgınla birlikte işlerini kaybeden
erkeklerin işsiz kalma oranları 2020 yazı ile
karşılaştırıldığında %8'e karşı %10 ile daha yüksek çıktı,
ancak kadınlarda böyle bir artışın görülmediği kaydedildi.
30 yaş üstünde işini kaybedenlerin oranı %9 dolayında
iken 18-29 yaş arası gençlerde bu oran %17 olarak tespit
edildi. Bir işi olanlar arasında, önümüzdeki üç ay içinde
işlerini kaybetmelerinin “olası” olup olmadığı sorusuna
salgın başlangıcında “olası” yanıtını verenlerin oranı %33
iken, 2020 yazında %24’e geriledi, ancak 2021 baharında
tekrar yükselerek %26’ya çıktı. 2021 bahar aylarında
kadın ve erkek arasında ve farklı yaş gruplarında iş
güvencesine duyulan endişe düzeylerinde farklılık
gözlenmedi.

Kaynak:” Living, working and COVID-19 (Update April 2021): Mental health and trust
decline across EU as pandemic enters another year”, Eurofound, Factsheet, April
2021.

Ankete göre, 2020 yazına kıyasla daha sıkı
önlemlerin alındığı 2021 yılı başlarında uzaktan
çalışma beklendiği kadar yaygınlaşmadı. 2021 bahar
aylarında İrlanda’da uzaktan çalışma oranı %48 iken
Bulgaristan’da %10, Hırvatistan’da %9 oldu. Son
dönemde uzaktan çalışma oranı İspanya’da %46’dan
%21’e, İtalya’da %48’den %26’ya düşerken
Hollanda’da %22’den %37’ye yükseliş tespit edildi.
Ev ve işyerinden çalışma konusunda her iki modelin
de kullanıldığı karma çalışmanın özellikle Avusturya,
Finlandiya, Fransa, Lüksemburg, Malta ve Hollanda
gibi Batı Avrupa ülkelerinde yüksek Doğu Avrupalı
Üye Ülkelerde ise nispeten daha düşük olduğu
belirlendi.
Zihin sağlığı konusunda 2020 yazı ilâ 2021 bahar
ayları karşılaştırıldığında %53’den %45’e bir düşüş
gözlendi. Diğer yandan, AB içerisinde geçimini
sağlamada zorluk yaşadığını beyan edenler ülkeden
ülkeye farklılık gösterdi. Örneğin, Danimarka’da
geçimini sağlamada zorluklarla karşılaştığını beyan
edenlerin oranı %14 iken Hırvatistan’da bu oran
%74’e kadar çıktı.
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Kadın Fırsat Endeks 2021 Yayımlandı
Bankacılık alanında faaliyet gösteren N26 adlı firma dünyada yaklaşık 100 ülkeyi inceleme altına alarak
karşılaştırmalı verilere dayalı olarak kadınlara sunulan fırsatları ve kadınların başarılarını araştırdı ve sonucunu
“Kadın Fırsat Endeksi 2021” adlı raporunda yayımladı. Araştırma, dokuz konu ve dört kategoriden oluştu.
1. Siyasi liderlik: 1970 – 2020 yılları arasındaki kadın hükümet başkanlarına ve hükümette yer alan toplam
kadın sayıları incelemeye alındı.
2. Kariyer: Kadın girişimciliğine yönelik teşvikler, kadınlara tanınan yöneticilik pozisyonları ile bilim,
teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında eğitim alan ve çalışan kadınlar ele alındı.
3. Ücret Eşitliği: Çalışanların maaş seviyeleri ve cinsiyete dayalı ücret farkları araştırıldı.
4. Destek: Bu bölümde, kadınların eğitime erişim imkânları, kadınlara yönelik mevzuat ve doğum izinlerine
ilişkin düzenlemeler değerlendirildi.
Buna göre yapılan ülke sıralamasında ilk üç sırayı Norveç Finlandiya ve İzlanda aldı.

Kaynak: “The Female Opportunity Index 2021 Studies Top Female Leadership
Around The World”,abouther, Web. Erişim tarihi: 13/07/2021; https://n26.com/eneu/female-opportunity-index (Erişim tarihi: 13/07/2021).
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Yoksul Kes mde İşs zl k Yüksek
JP Morgan Chase Institute tarafından Şubat ayı içinde
yayımlanan bir çalışmaya göre, 2020 yılı Mayıs ve Haziran
aylarında işinden ayrılan Amerikalıların büyük bir çoğunluğu
aynı işine geri döndü. Nitekim yeni bir iş bulmanın eski işine
dönmekten daha zor olduğu belirtildi. Diğer yandan, özellikle
seyahat, konaklama ve eğlence sektörlerinde istihdam
arzındaki gerilemeye rağmen daha iyi bir iş bulma umuduyla
işinden kalıcı olarak ayrılan birçok kişi de yeni bir iş bulma
imkânı elde etti. Salgının yeni ihtiyaçları doğurması sebebiyle
bilhassa çevrimiçi alışverişlerdeki aşırı artış, depolama ve
teslimat gibi istihdam alanlarında çalışanların sayısında artışa
neden oldu.

ABD’de 2020 yılında istihdam yaratan 1 milyon 500 bin
yeni firmanın kurulduğu ve bu sayının 2019’a göre %16
daha fazla olduğu kaydedildi. Birleşik Krallık, Kanada ve
Fransa gibi bazı ülkelerde de 2020 yılının ikinci yarısında
yeni işyerlerinin sayısında artış görüldü. Teknoloji işe
yerleştirme işlemlerinde kolaylıklar sağlarken, Avrupa
ülkelerinde uygulanan ücretli izin programları salgın öncesi
işin korunmasını sağladı. Nitekim 2008-2009 mali kriz
döneminde 11 Avrupa ülkesinde verilen toplam açık iş
pozisyonu ilanı %50 azalmışken, Kovid-19 salgın
döneminde bu azalma %25 olarak kayda geçti

Dünyanın zengin kesiminde iş piyasasında canlanma
yaşanırken işsizlik daha çok yoksullar arasında yaygın
olarak görülüyor. Amerika’da yüksek ücretli işlerde
istihdam artışı yaşanırken, artışın yavaş olduğu işlerin
%25’inden fazlasında çalışanların 2021 Ocak ayında
2020’ye göre yıllık 27 bin ABD dolarının altında ücret
geliri elde edenler olduğu görüldü. Avustralya ve Yeni
Zelanda’da da, düşük ücretli işçiler de dâhil istihdam
seviyesi, salgın öncesinin gerisinde bulunuyor. Garson,
otel çalışanı ve uçuş görevlileri gibi mesleklere olan
ihtiyacın eskisine göre daha az olacağı öngörülürken, son
dönemde Yeni Zelanda’da tema parkları, restoran, kafe
ve alış-veriş merkezlerine talep beklenenin üzerinde oldu.

Kaynak: ”The shift to a hybrid world of work will have a big impact on managers,” The
Economist, April 10th 2021.
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Çevr m ç Toplantılar Daha Yorucu

Kovid-19 salgın sürecinde yoga derslerinden doktor randevularına kadar bütün alanlarda çevrimiçi uygulamalar
yaygınlık kazandı. 2019 yılı Aralık ayında 10 milyon olan çevrimiçi toplantı günlük katılımcı sayısı, birkaç ay
sonrasında 300 milyona kadar yükseldi.
Harvard İşletme Okulu Örgütsel Davranışlar Bölümü (HBS Organisational Business School)’nün Kuzey Amerika,
Avrupa ve Ortadoğu’daki 16 şehir, 21 bin 500 şirket ve 3,1 milyon çalışan üzerinde yürüttüğü anket çalışmasının
sonuçlarına göre günde %13 oranında daha fazla çevrimiçi toplantıya katılındığı, toplantıların %20 oranında yaklaşık
12 dakika daha kısa gerçekleştiği, her gün mesai saatlerinden sonra yaklaşık %8,3 oranında daha fazla e-posta
gönderildiği ve çalışma gününün 48,5 dakika yaklaşık %8,2 oranında uzadığı belirlendi.
Stanford Üniversitesi tarafından yapılan bir başka araştırmaya göre, çevrimiçi toplantılarda, bazı kişiler kendilerini
ekran karşısında daha yorgun hissedebiliyor. Çünkü kişiler, video konferanslarda normalden %15 daha yüksek sesle
konuşmak zorunda kalabiliyor. Araştırmada, sürekli ekranlarda bir noktaya odaklanmanın kişiyi strese soktuğu
belirlenirken, yüz yüze geçen normal toplantılarda kişilerin uzun süre bir noktaya sabit olarak bakmak zorunda
olmadığı ve sözsüz iletişimde bulunabildiği belirtiliyor. Internette yaşanabilecek en az 1,2 saniyelik olası kesintilerin
ise katılımcılık isteğini azalttığı kaydediliyor.

Kaynak: “Working online, virtual insanity” The Economist, April 10th 2021; “Stanford
researchers identify four causes for Zoom fatigue and their simple fixes,” Stanford
News, February 23, 2021 (Erişim tarihi: 05/07/2021); https://hbswk.hbs.edu/item/youre-right-you-are-working-longer-and-attending-more-meetings (Erişim tarihi:
07/07/2021).
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Evden Çalışmak Daha
Ver ml
Kovid-19 salgını evden çalışma konusunda kitlesel bir sosyal deney oluşturdu. Bununla ilgili olarak Becker
Friedman Enstitüsü (Becker Firedman Institute/BFI) evden çalışmanın kalıcı olup olmayacağı ve nedenleri
üzerinde bir araştırma yapmak üzere 30 binden fazla Amerikalı üzerinde bir anket çalışması yürüttü. Anket
sonucunda elde edilen veriler, Kovid-19 salgını sona erdikten sonra daha önce %5 olan tam iş günlerinin
%20'sinin evden yapılacağını gösterdi.
Belirlemelere göre, bu büyük değişimin beş nedeni bulunuyor. Bunlar, evden çalışmanın beklenenden daha
verimli olması, evden çalışmaya imkân sağlayacak fiziksel ve insan sermayesine yönelik yeni yatırımların
yapılması, evden çalışmaya ilişkin noksanlıkların azalması, kalabalık ve bulaşma riskinin yarattığı endişe
nedeniyle evden çalışmayı destekleyen salgın odaklı teknolojik yeniliklerdeki artış olarak açıklandı.
Anket çalışmasıyla üç sonuca ulaşıldı. Birincisi, uzaktan çalışmanın avantajlarından özellikle yüksek kazanç
elde eden çalışanların daha fazla yararlanacağı; ikincisi, evden çalışmaya geçişle birlikte büyük şehir
merkezlerindeki harcamaların salgın öncesi duruma göre en az %5-10 oranında azalacağı; üçüncüsü,
işverenlerin planları ve evden çalışmanın görece verimliliği dikkâte alındığında, iş düzenlemelerinin
ayarlanmasıyla birlikte, salgından sonraki dönemde ekonomide %5 oranında bir artışın
sağlanacağı oldu.
Çalışmada, normal çalışma düzeninde, işe gidiş-gelişte kaybedilen zaman nedeniyle bu verimliliğin sadece
beşte birinin alınacak geleneksel önlemlerle sağlanabileceği vurgulanıyor.

Kaynak: “Why Working From Home Will Stick”, Research / BFI Working
Paper, Apr 22, 2021 (Erişim tarihi: 02/07/2021).
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Almanya’da Her Beş G r ş mc den
B r Göçmen Kökenl
“Deutscher Startup Monitor” adlı araştırmaya göre
Almanya’daki girişim şirketlerinin yaklaşık beşte birinin
kurucusu, birinci ya da ikinci kuşak göçmenlerden oluşuyor.
Federal Alman Girişimci Şirketler Birliği (Bundesverband
Deutsche Startups) ile Friedrich Naumann Vakfı’nın yaptığı
araştırmaya göre bu şirketlerin sayısı 354 olarak belirlendi.
Girişimci şirketlerin en ünlüsü koronavirüs aşısını üreten
Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin Mainz merkezli BioNTech
şirketi oldu. Almanya dışında doğan girişimciler arasında
üniversite mezunu olanların sayısı ortalamaya göre daha
yüksek çıktı. Her üç göçmen kökenli kurucudan biri sahip
olduğu şirkete en az 100 milyon avro değer biçiyor, ancak
sadece %20’si şirketini satmayı planlıyor. Alman yatırım
bankası KfW’nin başiktisatçısı Fritzi Köhler-Geib göçmen
kökenlilerin, Alman startup ortamında sadece kurucu olmak
bakımından değil aynı zamanda, örneğin IT şirketlerinde
olduğu gibi kilit yönetici konumlarında bulunmak açısından
da ortalamanın üstünde bir öneme sahip olduğunu belirtiyor.

Araştırmalar, Almanya’daki göçmenlerin göçmen kökenli
olmayanlara göre risk almaya daha yatkın olduğunu ortaya
koyuyor. 2012 yılında seyahat platformu Omio’yu kuran
Hindistanlı Naren Shaam, bu farkın sosyal güvenlik
yasalarındaki
farktan
ileri
geldiğini
belirtiyor.
Almanya’dakinin aksine sosyal güvenliğin Hindistan’da
sadece zenginler açısından mümkün olduğunu belirten
Shaam risk almanın Hindistan kültürünün bir parçası
olduğunu ifade ediyor.
Girişimci şirketlere dair yapılan araştırmalar, bürokratik
engellerin ve dil sorununun yabancı kökenli kurucular
açısından büyük bir zorluk oluşturduğunu ortaya koyuyor.
Şirket kuruluşunda doldurulması gereken birçok form ya da
vergi beyannamesinin Almanca olması zorluk oluşturuyor.
Araştırmalara göre startup şirketlerinin ortalamada yedi
yerleşik şirketle işbirliği içinde olmasına karşın göçmenlerin
kurduğu şirketlerde bu sayı sadece ikide kalıyor. Bu durum
göçmenlerin ilişki ağının zayıf olduğunu gösteriyor.

Kaynak: Hannover Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği.
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Avustralya’da Emekl l k Yaşı
Kademel Olarak Yükselt l yor
Avustralya Toplum Hizmetleri Bakanlığı tarafından 01.07.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe konulan
düzenlemeye göre, 65,5 yaşını dolduranların yaşlılık aylığına hak kazanması öngörülüyor. Kademeli olarak
yükseltilmesi kararlaştırılan emeklilik yaşının alt sınırının 01.07.2023 tarihine kadar 67 olması planlanıyor. Bu
kapsamda, emeklilik yaşı kademeli şekilde her 2 yılda bir 6 ay yükseltilmiş olacak.
Bir kimsenin yaşlılık aylığına hak kazanabilmesi için toplam 10 yıl Avustralya’da ikamet etmiş olması ve bu
oturum süresinin en az 5 yılını aralıksız olarak ülkede geçirmesi gerekiyor. Ancak Avustralya’da mülteci
konumunda olan ya da mülteci statüsünde ülkeye giriş yapmış olan kişiler 10 yıllık ikamet koşulundan muaf
tutuluyor. Avustralya’da ikamet eden eşlerden erkeğin vefatı durumunda kadının yaşlılık aylığına başvurabilmesi
için vefat tarihinden itibaren ülkede 2 yıl daha yasal olarak ikamet etmesi gerekiyor. Başvuru sahibinin anılan
koşulları taşımaması ancak, Avustralya ile aralarında sosyal güvenlik anlaşması yapılmış olan bir ülkede yaşamış
ya da çalışmış olması halinde de başvuru imkânı sağlanıyor.
Yaş ve ikamete dayalı koşulların yanı sıra, yaşlılık aylığından yararlanacak kişiler gelir ve mal varlığı
incelemesinden geçirilmekte olup, araştırmanın sonucunda gelir ve mal varlıkları oranında yaşlılık aylığından
yararlanabiliyor.

Kaynak: “Why Working From Home Will Stick”, Research / BFI Working
Paper, Apr 22, 2021 (Erişim tarihi: 02/07/2021).
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Avusturya’da Korona Kr z nden
En Çok Tur zm Sektörü Etk lend

Tirol Eyaleti İş ve İşçi Bulma Kurumu (Tirol AMS)’nun verilerine göre; Avusturya’da 2020 yılında otel ve konaklama sektöründe
23 bin 266, gastronomi sektöründe ise 42 bin 556 kişi işsiz olarak kayıtlara geçti. Söz konusu sektörlerde 2019 yılına göre işsizlik
%80,8 oranında artarken, çalışmaya devam edenlerin %38’i de kısa çalışma uygulamasından faydalandı. Konaklama sayısı 2020
yılında %35,9 oranında düştü. Kasım 2020-Ocak 2021 dönemi itibarıyla gecelik konaklamalarda %92,3’lük düşüş kaydedildi.
Kovid-19 kısıtlamalarından dolayı kış turizminin durma
noktasına geldiği belirtildi. Kış turizminin önemli bir yer
tuttuğu Tirol Eyaleti’nde 2020 Aralık ayından 2021 Şubat
ayına kadar bir önceki yıla göre işsizlik onlarca kat artarken
istihdamda %50’nin üzerinde düşüş görüldü.
2020 yılında Kovid-19 krizinin konaklama ve gastronomi
sektörlerindeki etkisinin sadece Avusturya’da değil tüm
dünyada hissedildiğine dikkat çekilirken, 2021 yılı Mart ayı
sonu itibarıyla gastronomi sektöründe al götür ya da eve
teslim hizmeti işsizliğin ve iflasların azaltılmasına katkı
sağladı. 2020 yılının Mart ayından itibaren 145 bin çalışan
ve 19 bin 500 işletme kısa çalışma ödeneğinden faydalandı.
Normal çalışmaya göre kaybedilen çalışma saatlerinin oranı
%68 oldu.
2020 takvim yılında, geceleme sayısı %20,9 düşerken, gelen yabancı konuk oranı 2019'a göre %41,2 azaldı. Aynı dönemde
Almanya'dan gelenlerin gecelik konaklama oranı %32,1 düştü. Avusturya Federal İstatistik Ofisi tarafından yapılan ön tahminler,
Kasım 2020-Ocak 2021 dönemindeki gecelemelerde %92,3 oranında bir düşüşü öngörüyor.
Kaynak: Salzburg Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği.
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Çıraklık Eğ t m ne Daha Fazla Destek

Avusturya'da Mayıs ayı başı itibarıyla şirketler
arası
mesleki
eğitim
uygulamalarında
kullanılmak üzere verilen destek 2 bin avrodan
3 bin avroya yükseltildi.
Ayrıca, iflas etmiş bir şirketten mesleki
eğitiminin ilk aşamasını tamamlamış olan
çırakların alınması halinde bin avroluk bonus
verileceği
açıklandı.
Alınan
önlemler
çerçevesinde daha önce ders tekrarı sınavları
sınırlı sayıda yapılırken, artık tüm derslerin
tekrarı için sınav yapılabilecek. Öğrenme
güçlüğü çekenlere sağlanan çırak başına 3 bin
avroluk destek ise devam edecek.

Kaynak: Salzburg Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği.
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Azerbaycan’da Serbest Meslek Programına Katılanların
Çoğu Savunmasız Gruplar le Kadınlar ve Gençler
Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı'na
bağlı Devlet İş Kurumu'nun bu yılın ilk çeyreğinde
uyguladığı serbest meslek programına yaklaşık 3 bin
500 kişi katıldı. Programın uygulanmasında, sosyal
korunmaya muhtaç ve iş bulmada güçlük çeken
vatandaşlara öncelik verildi.

2021
Ocak-Mart
döneminde
program
kapsamındaki kişilerin büyük çoğunluğunu şehit
aileleri, engelliler, daha önce yerinden edilmiş
kişiler, hedef gruplar arasındaki sosyal yardım
alan ailelerin üyeleri, kadınlar ve gençler
oıluşturdu. Programa dahil olan kişilerin, aldıkları
eğitimin ardından, iş planlarına uygun olarak
temin edilen malzeme ve diğer ihtiyaçlarından
sonra küçük aile çiftlikleri kurmaları sağlanıyor.
Kaynak: Bakü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği.
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İsv çre’de İşs zl k Azalma Eğ l m nde

İsviçre Konfederasyonu Ekonomik İşler Müsteşarlığı (State Secreteriat for Economic
Affairs/Seco)’nın verilerine göre 2021 Mayıs ayı sonunda Bölge İstihdam Merkezlerinde
(RAV) kayıtlı işsiz sayısı bir önceki aya göre 8 bin 313 kişi azalarak 142 bin 966 oldu. İşsizlik
oranı bir önceki ay %3,3 iken %3,1’e geriledi. Geçen yılın aynı dönemine göre işsiz sayısı
%8,4 oranında (13 bin 032 kişi) azaldı. 15-24 yaş arası genç işsizlerin sayısı %9,6 (bin 350
kişi) oranında gerileyerek, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %28,2 (5 bin 004 kişi) oranında
düştü.
50-64 yaş arası işsizlerin sayısı bir önceki aya göre %3,2 (1 bin 414) azalarak 42 bin 959 olarak
kayda geçti. Rapor ayında resmi kayıtlarda toplam 237 bin 367 kişi iş arayan olarak yer aldı.
RAV’a bildirilen açık iş pozisyonları rapor ayında 5 bin 154 artarak 55 bin 255’e yükseldi.

Rapor ayında İsviçre’de tüm çalışan
sayısının 4 milyon 611 bin 807,
yabancı çalışan sayısının 1 milyon 260
bin 418 ve Türk çalışan sayısının 45
bin 667 olduğu tahmin ediliyor.
Kaynak: Zürih Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği.
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L tvanya-Belarus Sınırından AB’ye Geçen
Yasadışı Göçmenler n Sayısında Artış
2021 Haziran ayında 410'dan fazla
göçmen
Belarus-Litvanya
sınırını
yasadışı yollardan geçerek Litvanya’ya
girdi. Söz konusu bu sayının son dört yıl
içinde geçenlerin toplam sayısından
daha fazla olduğu belirtiliyor. Son altı
ay içinde sınırdan Litvanya'ya geçen
göçmenlerin büyük bir çoğunluğunu
Ortadoğu ülkelerinden gelenler, bunların
üçte ikisini ise Irak uyruklular
oluşturuyor.
Iraklıları, İran ve Suriye uyruklular
izliyor. Gruplar halinde sınırı geçen
göçmenlerin dörtte biri ise çocuk. Bu yıl
içinde şu ana kadar Litvanya'ya geçen
600 göçmenden sadece 43'ünün Belarus
vatandaşı olduğu belirtilirken, sırasıyla
2020 ve 2019 yıllarında sadece 18 ve 14
Belarus
vatandaşının
Litvanya’ya
yasadışı olarak geçiş yaptığı ifade
ediliyor.

Kaynak:” A pathetic revenge policy': Is Belarus facilitating illegal migration to
Lithuania? “Euronews, Web. 01 June 2021; ”Emergency in Lithuania: Minsk allowing
migrants to cross border”, eurotopics, Web.06 July 2021 (Erişim tarihi: 08/07/2021).
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Sınır Geç şler ne Uygulanan
Kısıtlamaların Bedel 200 M lyon Kron
Norveç Çalışma ve Refah İdaresi (NAV), korona kısıtlamaları nedeniyle sınır
geçişlerine uygulanan yasaklama nedeniyle Norveç’e gelemeyen 4 bin 300 çalışanın
masraflarını karşılamak için yaklaşık 200 milyon Norveç kronu/NOK (yaklaşık 23
milyon ABD doları) ödendiğini bildirdi. İşverenler, giriş yasağı nedeniyle gelir
kaybına uğrayan çalışanlarına tazminat ödemekle yükümlü olup, ödenen tazminatların
karşılığında söz konusu İdare’den geri ödeme alıyor.
Bu kapsamda, çalışanların her birine ortalama olarak 46 bin 100 NOK ödendiği
açıklanırken, tazminat alanların %99'unun erkek ve çoğunun 30-50 yaşları arasında
olduğu ifade edildi. Ödeme yapılanlardan 1.700’ü Polonyalı olup toplam 72 milyon
NOK, 1.100’ü İsveçli toplam 56 milyon NOK ve 800 Litvanyalı olan çalışana toplam
32 milyon NOK ödendiği bildirildi.
Ödemenin, hastalık ödeneğinden alınacak miktarın %70'i oranında olduğu ve aylık
maksimum ödeme tutarının 35 bin 472 NOK olduğu açıklandı. İdare giriş yasağı
sürdüğü sürece bu planın geçerli olduğunu da kaydetti.

Kaynak: “The entry ban has cost the NAV 200 million kroner”,
Norwaytoday, Web. 13 July, 2021.
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Tayland D j tal Dönüşümü
Kalkınmanın Merkez ne Aldı
Tayland’da dijital teknoloji ve dönüşüm, yerel düzeyde iş ortamının rekabet
gücünün artırılması ve vatandaşlar tarafından dijital teknolojinin kullanılması
yoluyla kamu hizmetlerine erişimin daha adil ve eşit olmasının sağlanması
amacıyla ulusal kalkınma planının odak noktası haline geldi. 2017 yılında
başlatılan köylere yaygın internet yatırımlarıyla ülkedeki 74 bin 897 köyün hızlı
internet erişimi sağlanarak, kullanıcıların e-ticaret, e-iş ve e-bankacılık gibi
hizmetler ile sağlıkta e-hizmetten yararlanabilmeleri imkânı sağlandı.
Bu yılın başlarında, Tayland hükümeti interneti ülkenin temel altyapısının bir
parçası olarak belirlemesinin ardından, internet hizmetlerinin maliyetini
düşürmeyi, internet hizmetinin düşük ücretle sağlanması ve düşük gelirlilerin
ücretsiz yararlanmalarını taahhüt etti.

Kaynak: “Thailand’s Digital Transformation Boosts Data Industry, Bangkok
Post, Web. 2 Jul, 2021 (Erişim tarihi: 05/07/2021).
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Çev ren: Leyla ALP

Salgın Sırasında Avrupa'da İst hdam Koruma
Programlarının Etk ler Değerlend r ld

Bernhard Ebbinghaus ve Lukas Lehner tarafından hazırlanan “Salgın Sırasında İşgücü Yığılması: Avrupa'da
İstihdam Koruma Programlarının Etkilerinin Değerlendirilmesi” başlıklı makale, EUROPP (European Politics
and Policy) isimli akademik blogda (London School of Economics and Political Science) 1 Haziran 2021 tarihinde
yayınlandı. Makalede, konjonktürel daralma dönemlerinde firmaların, emeğin tam kapasite kullanılmamasına
rağmen çalışanları istihdam etmeye devam etmeleri olarak tanımlanan işgücü yığılması (job hoarding) ve
uygulamadaki etkileri ele alındı.

Makaleye göre, istihdamı korumaya yönelik bu programlar, Avrupa'nın Kovid-19salgını sırasında
kitlesel işsizlikten kaçınmasına yardımcı oldu ve işsizlik oranlarında büyük artışlar yaşanmasını önledi.
Ayrıca, gelecekte karşılaşılabilecek krizlere hazırlanmak için bu deneyimden faydalanılacağı
vurgulanıyor.
Kovid-19 salgını nedeniyle sadece sağlık değil, ekonomi ve istihdam açısından da büyük bir krizle karşı karşıya
kalan Avrupa ekonomisi, kısa süreli çalışma planları sayesinde 2020 yılında zararını sınırlı tutmayı başardı.
İstihdamın korunmasına yönelik programlar, 2020 baharında hızla geliştirildi. Bazı ülkelerde mevcut programlar
ihtiyaca yönelik olarak geliştirilirken, bazılarında yeni programlar oluşturuldu. Avrupa Birliği’nin Acil Durumda
İşsizlik Risklerini Azaltma Desteği Fonu (SURE), üye devletlerin kısa süreli çalışmayı finanse etmelerine
yardımcı oldu.
Salgının ilk dalgası sırasında OECD genelinde toplam çalışılan saat %12 oranında düştü. 2020 yılı ortası itibariyle
AB'de 40 milyon kişi (Fransa’da 11,3 milyon, Almanya’da 10,1 milyon, İtalya’da 8,3 milyon ve Birleşik
Krallık’ta 6,3 milyon kişi) kısa süreli çalışma programları kapsamına dâhil oldu. Dört büyük Avrupa ekonomisi,
toplu işsizliği önlemek için kısa süreli çalışmayı kullandı.
Almanya’da kısa çalışma ödenekleri, kazanca bağlı işsizlik sigortasının bir parçası olarak Alman İstihdam Ajansı
tarafından yönetilmekteydi. Program dâhilinde brüt kazancın %60'ı (her bir ebeveyn için ilave %8) ödenirken,
Kovid-19 salgını sırasında sağlanan sosyal yardımlar artırıldı, bazı çalışanlar toplu sözleşmeler sayesinde ise ek
faydalar sağladı.
Birleşik Krallık’ta ise 15 Nisan 2020 tarihinde Koronavirus İstihdam Koruma Programı (CJRS) başlıklı yeni bir
program uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda, dört aya kadar kazancın %80'lik bir oranı karşılandı.
İtalya'da, sanayi sektöründe çalışanlar için brüt kazancın %80'i oranında gelir sağlayan kısa süreli çalışma planı
(CIG) uyguladı. Programın kapsamı genişletilse de tüm sektörler kapsama dahil edilmedi ancak ödemeler altı ila
on iki ay süreyle yapıldı. İtalya'daki ilk karantina sırasında tüm çalışanların yaklaşık yarısı sosyal yardım aldı. Bu
arada Fransa'da, ilk karantina sırasında neredeyse her iki işçiden biri "kısmi" işsizlik yardımı (bir yıla kadar brüt
ücretin %80'i) aldı.
Ancak tüm Avrupa ülkeleri bu modeli takip etmedi. Bazı İskandinav ülkeleri mevcut mekanizmalara güvenirken,
Baltık ülkeleri ve bazı Doğu Avrupa ülkeleri (özellikle sert kapanma tedbirleri uygulamayan ülkeler) yüksek
maliyetli kısa süreli çalışma ödemeleri konusunda isteksizdi.
* B. Ebbinghaus, L.Lehner, “Labour hoarding during the pandemic: Assessing the impact of job retention
schemes in Europe”, EUROPP blog (London School of Economics and Political Science), 1 Haziran 2021.
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İşsizlik ve istihdamın korunması arasındaki denge
Yukarıdaki örneklere bir tezat oluşturan ABD’de, ilk dalga sırasında
işsizliğin neredeyse %15'e fırlamasına izin veren esnek bir işgücü
piyasası gözlemlenirken, Avrupa’da işsizlik oranları çok daha düşük
artışlar gösterdi. Kısa süreli çalışma sayesinde, dört büyük ekonomide
kitlesel işsizlik engellendi.
Kıta Avrupası ülkeleri, özellikle katı kapanma tedbirlerinin
uygulandığı Fransa ve İtalya, kısa süreli çalışma planlarına büyük
ölçüde güvendiler ve ayrıca işten çıkarma yasağı uyguladılar.
Almanya’da, kısmen ilk dalga boyunca ve sonrasında kısa süreli
çalışma programlarının genişletilmesi sayesinde işsizlikte yalnızca
sınırlı bir artış yaşadı.
Sonuç olarak, işsizlikte hızlı bir artış (ve daha sonra düşüş) yerine, bu
dört büyük Avrupa ekonomisi, iş ve işçileri tazmin etmek için kısa
süreli çalışmayı kullandı, böylece toplu işten çıkarmalar yaşanmadı.
İstihdam koruma uygulamaları, işten çıkarma ve yeniden işe alım ile
karşılaştırıldığında esnek bir araç olarak kullanıldı ve ABD’ye kıyasla
Avrupa ülkelerinin çoğunda işsizlik oranlarının kontrol altında
tutulmasına yardımcı oldu.

İstihdam koruma uygulamalarının geleceği

İstihdamı korumaya yönelik programlar başlangıçta geçici önlemler olarak öngörülmüştü ancak Avrupa çapında yeni
dalgaların ve sınırlama önlemlerinin ortaya çıkmasıyla genişletildi ve alınan önlemler sayesinde işsizlik oranları
büyük ölçüde sabit kaldı. Aşılama uygulamaları 2021’de hız kazanmaya başlasa da yeni salgın dalgaları işletmeler ve
istihdamın korunması bakımından olumsuz sonuçlara neden oldu. Ayrıca, genç işsizliği, uzun dönemli işsizlik gibi
yapısal sorunlar bu dönemde de ağırlığını korumaya devam etti.
İstihdamın korunmasına yönelik politikalar, birçok Avrupa ülkesinde kamu borcunun artmasına neden olan büyük
maliyetler yarattı. Avro Bölgesi'nde kamu borcu, salgının ilk yılında GSYİH'nın %84'ünden %98'ine yükseldi. Ayrıca,
programların işgücü piyasalarının akışkan devrini engellediğini ve çok uzun süre kullanılmaları durumunda yapısal
uyumu yavaşlattığı yönünde eleştiriler yöneltildi.
İstihdam koruma programlarının destekçileri, toplu işten çıkarmalarda yaşanan, işsizliğin yıkıcı etkilerinin
önlenmesinin önemini vurguladılar. Ayrıca, işçiler istihdam ilişkisi içerisinde kaldıkça, emek yığılmasının (labour
hoarding) daha hızlı bir toparlanmaya izin verdiğini savundular. Daha hızlı ekonomik büyümenin, kamu borcunun geri
ödenmesine de yardımcı olacağını belirttiler. Buna ek olarak, işten çıkarmalarda bazı işçi gruplarının daha fazla
mağduriyet yaşadığı, koruma programlarının daha eşitlikçi bir seçim olduğu belirtildi.
Avrupa halk sağlığı krizinden çıkarken, ciddi sosyal ve ekonomik sonuçların yakın gelecekte de sürmesi bekleniyor.
İstihdam koruma programları, karantina önlemlerini telafi etmek için kısa vadede başarılı ancak maliyetli bir çözüm
sağladı. Hızlı müdahale tedbirlerini kurumsallaştırmak yönünde yeni bir Avrupa konsensüsünün ortaya çıktığı
görülüyor. Bu kapsamda, alınan tedbirlerin gelecekteki krizlere hazırlanmak ve Avrupa'nın sosyal modelini
güçlendirmek için daha geniş bir reformun parçası haline gelebileceği değerlendiriliyor.

B. Ebbinghaus, L.Lehner, “Labour hoarding during the pandemic: Assessing the
impact of job retention schemes in Europe”, EUROPP blog (London School of
Economics and Political Science), 1 Haziran 2021.
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