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Değerli Okurlar,

Merkezimiz, Yakın ve Orta Doğu Çalışma 
Enstitüsü (YODÇEM) ismiyle 1955 yılında kurul-
muştur.  1960 yılında Çalışma Bakanlığına 
bağlanmış, 1985 yılında Yakın ve Orta Doğu 
Çalışma Eğitim Merkezi, 2003 yılında da Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma 
Merkezi (ÇASGEM) ismini almıştır. ÇASGEM 
olarak amacımız ülkemizin sahip olduğu büyük 
potansiyeli olumlu bir şekilde harekete geçirip, 
bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip 
ederek, çalışanların ve işverenlerin ihtiyaçlarına 
yönelik kaliteli eğitimlerle, çalışma hayatında 
eğitim, danışmanlık, araştırma ve yayın 
hizmetlerini en iyi şekilde yürütmektir.

Değerli okurlar,

Bu yıl 66. yılını kutlamakta olan Merkezimiz 
Türkiye’de kurulan ilk çalışma enstitüsü 
olmanın verdiği gururla alanında öncülüğünü 
sürdürüyor. Sunduğumuz hizmet alanlarının 
kapsamını genişleterek ülkemizde bir ilki 
gerçekleştiriyor, çalışma hayatına  güvenlik 
koçluğu programını kazandırıyor ve bu sene 
itibariyle eğitimleri başlatıyoruz. İş sağlığı ve 
güvenliği alanında proaktif yaklaşımı benimsey-
en yeni bir vizyon kazandırıyoruz.

Dear readers,  

Our institute was founded in 1955 as Near and 
Middle East Training Institute (YODÇEM). It was 
affiliated to the Ministry of Labor in 1960 and 
was renamed Near and Middle East Training 
Center (Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim 
Merkezi) in 1985 and Labor and Social Security 
Training and Research Center (ÇASGEM) in 
2003. As ÇASGEM, our goal is to positively 
activate our country's enormous potential, 
closely monitor scientific and technological 
developments, and provide the best education, 
consultancy, research, and publication services 
in working life, with quality training tailored to 
the needs of employees and employers.

Dear readers,  

Our Center, which is celebrating its 66th anni-
versary this year, continues to be a leader in its 
field, with the distinction of being Turkey's first 
study institute. By broadening the range of 
services, we provide we are breaking new 
ground in our country, we are introducing the 
security coaching program into the workplace 
and initiating training as from this year.  We 
bring a new perspective that takes a proactive 
approach to occupational health and safety.

KENAN YAVUZ
 

ÇASGEM Başkanı
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Teknoloji ve bilim çağına ayak uydurarak 2015 
yılında temellerini attığımız, 2017 yılında Eğiticil-
erin Eğitimi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ile 
hizmet vermeye başlayan Uzaktan Eğitim 
sistemimizin gelişen teknoloji ile birlikte nitelik 
ve niceliğini artırarak yaygınlaştırmaya devam 
ediyoruz. Kovid-19 salgının başlamasıyla birlikte 
yüz yüze eğitime ara verilmek zorunda kalınan 
dönemlerde uzaktan eğitim sistemimize 
talepler artmıştır.

Hem ulusal hem de uluslararası proje ve 
işbirliklerini geliştirerek yolunda ilerleyen, güçlü 
kapasitesi ve zengin deneyimiyle çalışma 
hayatının her alanına dokunan ÇASGEM eğitim 
ve araştırma faaliyetlerine bu yıl da her yıl 
olduğu gibi yoğun bir tempoda devam ediyor.
ÇASGEM’in ve aynı ekosistemde yer aldığımız 
paydaşlarımızın eğitim ve araştırma kapasitesi-
nin güçlendirilerek nitelikli istihdamın 
desteklenmesi amacı ile  “IPA-II ÇASGEM’in 
Eğitim ve Araştırma Kapasitesinin Güçlendir-
ilmesi Projesi” ni hayata geçirdik. Otuz altı ay 
sürecek olan projemiz bittiğinde Kurumumuza, 
web tabanlı süreç ve performans yönetimi 
sistemi kazandıracağız. İleri eğitim tekniği olan 
Sanal Gerçeklik yöntemini eğitimlerimize dahil 
edeceğiz. Projenin odağında yer alan Güvenlik 
Kültürünün yaygınlaştırılması için okul öncesi 
ve okul çağı dönemlerine yönelik eğitim 
modülleri oluşturarak bu yaş gruplarına hitap 
eden çeşitli yayın setleri hazırlayacağız. 

We continue to expand the quality and quanti-
ty of our Distance Education system, which we 
established in 2015 by keeping up with the age 
of technology and science and began to serve 
with Training of Trainers and Occupational 
Health and Safety Training in 2017 as technolo-
gy advanced.  With the onset of the COVID-19 
pandemic, there has been an increase in 
demand for our distance education system 
during times when face-to-face education has 
had to be suspended.

ÇASGEM continues its education and research 
activities at an intense pace this year, as it does 
every year, by developing both national and 
international projects and collaborations, 
touching every aspect of working life with its 
strong capacity and rich experience.

With the goal of promoting qualified employ-
ment by strengthening ÇASGEM's training and 
research capacity, as well as the capacity of our 
stakeholders in the same ecosystem, we initiat-
ed the “IPA-II Strengthening Training and 
Research Capacity Project of ÇASGEM”.  When 
our 36-month project is completed, we will 
provide our Institution with a web-based 
process and performance management 
system. In our training, we will use the Virtual 
Reality method, which is an advanced training 
technique.   
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28 başlıkta 2000 uzman ve faydalanıcıya ileri 
İSG eğitimleri vermeye başladık ve bu eğitimleri 
vermeye devam edeceğiz.

2019 yılında başlayan “Uluslararası Eğitim ve 
Tecrübe Aktarım Kapasitesinin Geliştirilme-
si Projesi (ETAP)” ile gelişmekte olan ve az 
gelişmiş ülkelerde; Bakanlık çalışanlarına, İş 
müfettişlerine, uzmanlara eğitim vererek 
dünyada çalışma barışına katkı sağlanmayı ve 
ÇASGEM’in uluslararası işbirliğini arttırmayı 
hedefliyoruz. Filistin Devleti ile iş güvenliği 
uzmanlarının niteliklerinin geliştirilmesi 
amacıyla işbirliği temasını sağlanmış bulun-
maktayız. III. Afrika Zirvesi kapsamında 55 
Afrikalı üst düzey yöneticiye iki haftalık «Çağdaş 
Kamu Yönetimi» eğitimi verilmesini planlıyoruz.

“İş Sağlığı ve Güvenliğinin İyileştirilmesinde 
Sanal Gerçeklikle Davranış Odaklı Yaklaşım-
ların Geliştirilmesi Projesi” ile sanal gerçeklik 
teknolojisinin iş sağlığı ve güvenliği konuların-
daki yetişkin eğitimi modüllerinde kullanılması 
ile eğitim verimliliğinin artırılmasını ve İSG 
profesyonellerinin niteliklerinin geliştirilmesini 
amaçladık. Bu proje kapsamında ÇASGEM 
Eğitim ve Araştırma Atölyesi kuracak; Uluslar-
arası Güvenlik Koçluğu Eğitim modülünü  
hazırlayarak eğitimlere başlayacak; 
profesyonellere yönelik nörobilim temelli 
‘Davranış Odaklı Güvenlik’ temalı seminerler 
düzenleyeceğiz.

“İşgücü Piyasasında Eğitim İhtiyaçlarının 
Belirlenmesi Araştırma Projesi” ile sektörel 
bazda eğitim ihtiyaç analizleri yaparak işgücü 
piyasasının ihtiyaç duyduğu yeni eğitim 
başlıklarını tespit edeceğiz. Proje çıktıları 
doğrultusunda Merkezimizin eğitim modülleri-
ni güncelleyeceğiz.

“Milli Teknoloji Hamlesi Çerçevesinde Gençlerin 
Nitelikli İstihdamının Desteklenmesi Projesi” ile 
20-30 yaş aralığında üniversite mezunu ya da 
üniversite son sınıf öğrencilerinin Milli Teknoloji 
Hamlesi kapsamında eğitim yolu ile sürdürüle-
bilir ve nitelikli istihdam edilebilirliklerinin artırıl-
masını amaçladık. 

To disseminate the Safety Culture, which is at 
the heart of the project, we will develop training 
modules for pre-school and school-age groups, 
as well as various publication sets that are 
appropriate for these age groups. We have 
begun to provide advanced OHS training to 
2000 experts and beneficiaries across 28 topics, 
and we will continue to do so.

With the "Project for Improving the Capacity 
of International Education and Transfer of 
Experience" (ETAP), which began in 2009, we 
aim to contribute to global labor peace and 
expand ÇASGEM's international cooperation 
and provide training to Ministry employees, 
labor inspectors, and experts in developing and 
underdeveloped countries. We have estab-
lished the theme of cooperation with the State 
of Palestine in order to develop occupational 
safety experts' qualifications.  We intend to 
provide a two-week "Contemporary Public 
Administration" training to 55 African senior 
executives as part of the III. Africa Summit.

We aimed to increase training efficiency and 
improve OHS professional qualifications with 
the “Development of Behavior-Oriented 
Approaches with Virtual Reality in the 
Improvement of Occupational Health and 
Safety Project” by incorporating virtual reality 
technology into adult education modules on 
occupational health and safety. We will estab-
lish the ÇASGEM Training and Research Work-
shop, begin training by preparing the Interna-
tional Security Coaching Training module, and 
organize neuroscience-based 'Behavior-Orient-
ed Security' themed seminars for professionals 
as part of this project.

With the “Identification of Training Needs in 
the Labor Market Research Project,” we will 
identify new training topics required by the 
labor market by conducting sectoral training 
needs analyses.  In accordance with the project 
outcomes, we will update our Center's training 
modules.
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Gençlerin Milli Teknoloji Hamlesini destekleye-
cek eğitim ihtiyaçlarını ve işgücü piyasası 
ihtiyaçlarını tespit edeceğiz ve belirlediğimiz 
ihtiyaçlar doğrultusunda asenkron eğitimler 
sağlayacağız.

“Kamu Yönetiminde Kariyer Uzman ve 
Uzman Yardımcılarının Eğitim Yolu ile 
Verimliliğinin Artırılması Projesi” ile araştır-
ma ve eğitim programı faaliyetleri ile başta 
Bakanlıklar olmak üzere bağlı, ilgili ve ilişkili 
kuruluşların merkez teşkilatlarında görev yapan 
A grubu kariyer uzman ve uzman 
yardımcılarının mesleki gelişim, sosyal kapasite, 
motivasyon ve verimliliğinin artırılmasını 
sağlayacağız. Proje çıktısı olarak eğitim 
program ve modüllerinin T.C. Cumhurbaşkan-
lığı Ofisi Uzaktan Eğitim Platformuna entegra-
syonunu sağlayacağız.

“ÇASGEM’in Öğrenme Yönetim Sisteminin 
Geliştirilmesi Projesi” ile sürdürülebilir uzak-
tan eğitim hizmeti sağlamak için uzaktan 
eğitim modülleri ile işgücü piyasasının, işletm-
elerin niteliğinin ve verimliliğinin artırılmasını 
hedefliyoruz. Profesyonel meslek gruplarının 
ihtiyaç duyduğu eğitimleri uzaktan eğitim 
yoluyla sunarak, çalışma yaşamının niteliğini ve 
işgücü verimliliğini artıracağız.

Merkezimizce yürüttüğümüz “Uyumsuz 
Eşleşme Olgusu: Türkiye İşgücü Piyasası 
Örneği” araştırması ile işgücünün sahip olduğu 
nitelikler ile potansiyel işveren tarafından talep 
edilen niteliklerin birbirinden farklı olması duru-
munu, Türkiye işgücü piyasası açısından nitel ve 
nicel araştırma yöntemleri ile inceledik. 
İşgücünde uyumsuz eşleşme olgusu ile ilgili 
literatür, uluslararası örnekler ve proje 
kapsamında yürütülen saha araştırmasından 
elde edilen nitel ve nicel sonuçlar “Uyumsuz 
Eşleşme Olgusu: Türkiye İşgücü Piyasası 
Örneği” adlı araştırma raporunda bir araya 
getirdik.

With the “Project of Supporting Qualified 
Employment of Youth in the Framework of 
the National Technology Move,” we aimed to 
increase the long-term and qualified employ-
ability of university graduates or university 
senior students aged 20-30 through education 
within the framework of the National Technolo-
gy Move. We will identify the training and labor 
market needs of youth to support the National 
Technology Move, and we will provide asyn-
chronous trainings to meet those needs.

With the “Project for Increasing the Efficien-
cy of Career Specialists and Assistant 
Specialists in Public Administration through 
Education,” we will ensure the professional 
development, social capacity, motivation, and 
productivity of group A career experts and 
assistant specialists who work in research and 
training programs as well as central organiza-
tions of affiliated, related institutions, especially 
Ministries. As a result of the project,  we will 
incorporate the training programs and mod-
ules into the Presidential Office of the Republic 
of Turkey's Distance Education Platform.

With the "Development of ÇASGEM's Learn-
ing Management System Project," we hope 
to improve the quality and efficiency of the 
labor market and enterprises by incorporating 
distance education modules into their opera-
tions in order to provide long-term distance 
education services. We will improve the quality 
of working life and labor productivity by provid-
ing professional occupational groups with the 
training they require via distance education.

Using qualitative and quantitative research 
methods, we examined the situation in which 
the workforce's qualifications differ from the 
qualifications demanded by the potential 
employer in terms of the Turkish labor market 
with the "Incompatible Matching Case: The 
Turkish Labor Market Example" research 
conducted by our center. In the research report 
titled "Incompatible Matching Case: The Turk-
ish Labor Market Example,
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Kıymetli okurlar,

Yakın dönemde çalışma hayatına kazan-
dırdığımız yayınları sizlerle paylaşmak isteriz:

 Uyumsuz Eşleşme Olgusu: Türkiye İşgücü 
Piyasası Örneği 
 Dünya Genelinde Standart Dışı İstihdam: 
Zorlukları anlama, ihtimalleri yönlendirme
   ILO tarafından yayımlanan «NON-STANDART 
EMPLOYMENT AROUND THE WORLD: Under-
standing challenges, shaping prospects 
kitabının çevirisi
  Proses Güvenliği: Kazalardan Çıkarılan Dersler 
  Yangın Risk Yönetimi (Fire Risk Management)
 'Aşırı Nitelikli veya Yetersiz Becerili: Mevcut 
Literatürün Gözden Geçirilmesi’ (Over-Qualified 
or Under-Skilled: A Review of Existing Litera-
ture) 
 ‘İş Hakkı: Aşırı Nitelikli veya Yetersiz Becerili  
Olmak’ (Right for the Job: Over Qualified or 
Under Skilled?)
 ‘Dengeli Çalışma Süresi Düzenlemeleri 
Oluşturma Rehberi’ (Guide to Developing 
Balanced Working Time Arrangements)

Bunlar ve daha önceki yıllara ait yayınlarımıza 
web sitemizden ulaşabilirsiniz.

ÇASGEM’in yıllardır çıkartmakta olduğu ve 
alanda prestij kazanan uluslararası hakemli 
Çalışma İlişkileri Dergisi’nin yayın hayatına 
devam ettiğini belirtmek isterim. 

Değerli okurlar,

Alanında hatırı sayılır bir deneyime ve uzman-
lığa sahip bir Kurum olarak önümüzdeki 
dönemlerde de artan motivasyonumuzla hız 
kesmeden çalışmaya devam edecek ve çalışma 
hayatına değer katma gayesi içinde olacağız.

" we compiled literature on the phenomenon of 
mismatch in the workforce, international exam-
ples, and qualitative and quantitative findings 
from field research conducted within the scope 
of the project.

Precious readers,

We would like to share with you the publica-
tions that we have recently brought into the 
workplace: 

  Incompatible Matching Case: The Turkish 
Labor Market Example  
  Non-Standard Employment Around the 
World: Understanding challenges, shaping 
prospects
  Translation of «NON-STANDARD EMPLOY-
MENT AROUND THE WORLD: Understanding 
challenges, shaping prospects book published 
by ILO
   Process Safety: Lessons Learned from 
Incidents 
    Fire Risk Management
   'Over-Qualified or Under-Skilled: A Review of 
Existing Literature' 
    'Right for the Job: Overqualified or Underqual-
ified?'
     'Guide to Developing Balanced Working Time 
Arrangements'

These, as well as previous publications, are avail-
able on our website.

I would like to state that the international 
peer-reviewed Journal of Labor Relations 
published by ÇASGEM for many years has 
gained a reputation in the field and continues 
to be published. 

Dear readers,  

As an institution with extensive experience and 
expertise in its field, we will continue to work 
with increasing speed in the coming years, with 
the goal of adding value to working life.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK 
BAKANLIĞI’NDA DEVİR TESLİM 
TÖRENİ YAPILDI

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine getirilen 
Vedat Bilgin, görevini Zehra Zümrüt Selçuk'tan 
devraldı.
 
Bakanlığın Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda 
düzenlenen devir-teslim töreninde konuşan 
Vedat Bilgin, Türkiye'nin büyük bir ülke, Türkiye 
ekonomisinin de büyük bir ekonomi olduğunu 
söyledi.
 
Türkiye'nin son yıllarda sorunlarının üstesinden 
gelme konusunda büyük bir mesafe kat ettiğini 
belirten Bilgin, şöyle konuştu:
 
"Bu küçümsenemeyecek düzeyde bir mesafed-
ir. Daha gideceğimiz çok yol var. Bunun bilinci-
yle hareket etmeliyiz. İlk yapmamız gereken 
büyüme, ikincisi de istihdamdır. Yani hem 
istihdam yaratan bir büyüme hem de kaliteli 
emeği istihdam eden bir yaklaşım önemli. 
Bugün Türkiye bunu gerçekleştirme aşamasın-
dadır."
 

THE HANDOVER CEREMONY WAS 
HELD AT THE MINISTRY OF LABOUR 
AND SOCIAL SECURITY

Vedat Bilgin, who was appointed as the Minister 
of Labour and Social Security with the Presiden-
tial Decree, took over his duty from Zehra 
Zümrüt Selçuk.
 
Speaking at the handover ceremony held at the 
Reşat Moralı Meeting Hall of the Ministry, Vedat 
Bilgin stated that Turkey is a powerful country 
with a strong economy.
 
Expressing that Turkey has made great 
progress in overcoming its problems in recent 
years, Bilgin told that:
 
“This is a distance that cannot be underestimat-
ed. We still have a long way to go. We must act 
with this awareness. The first thing we need to 
do is growth, and the second is employment. In 
other words, an approach that both creates 
employment and employs quality labour is 
important. Today, Turkey is at the stage of realiz-
ing this."
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Bilgin, işveren ve işçi sendikalarının sosyal ortak-
ları olduğunu ifade ederek, "Onlarla birlikte 
çalıştığımız zaman, çalışma ilişkilerinde barışı ve 
hakkaniyeti hakim kıldığımız zaman Türkiye'yi 
istihdam yaratan bir politikayla daha ileriye 
taşırız." dedi.

Yapılan Destek 47 Milyar Lirayı Aştı
 
Selçuk da bakanlığı döneminde hem sosyal 
korumaya hem sosyal politikaya hem de 
çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair birçok 
alanda çalışmalar yürüttüklerini söyledi.
 
Bu süreçte temel hedeflerinin toplumun bütün 
kesimlerini kapsayabilmek olduğunu belirten 
Selçuk, bu kapsamda birçok faaliyeti hayata 
geçirdiklerini vurguladı.
 
Salgın sürecinde Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi 
Ücret Desteği, fesih kısıtı ve Normalleşme 
Desteğinin de aralarında olduğu adımları 
attıklarını anımsatan Selçuk, "Bugünde Sayın 
Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Kısa Çalışma 
Ödeneği üç ay daha uzamış oldu. Çalışan-
larımıza yaptığımız destek 47 milyar lirayı aşmış 
oldu." dedi.
 
Konuşmaların ardından, Bilgin ve Selçuk birbirl-
erine karşılıklı çiçek takdim etti.

Stating that employers and labour unions are 
their social partners, Bilgin said, "When we work 
with them, when we make peace and fairness 
prevail in labour relations, we move Turkey 
forward with a policy that creates employment".

Support Exceeded 47 billion Liras
 
Selçuk also mentioned that during his ministry, 
they carried out studies in many areas related to 
social protection, social policy, working life and 
social security.
 
Stating that their main goal in this process is to 
cover all segments of the society, Selçuk 
emphasized that they have implemented many 
activities within this scope.
 
Reminding that they took steps including 
Short-Term Employment Allowance, Cash 
Wage Support, dismissal ban and Normaliza-
tion Support during the pandemic period, 
Selçuk stated that "Today, the Short-Term 
Employment Allowance has been extended for 
three more months with the approval of our 
President. Our support to our employees has 
exceeded 47 billion liras."
 
After the speeches, Bilgin and Selçuk presented 
flowers to each other.

8



BAKAN BİLGİN: “SALGIN SÜRECİNDE 
VATANDAŞIMIZA 55 MİLYAR DESTEK 
VE ÖDEME SAĞLADIK”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 
salgın sürecinde işçi ve işletmelerin yanında 
olduklarını belirterek kısa çalışma ödeneği, 
nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği ve 
normalleşme desteğine dair verileri açıkladı. 
Yapılan 55 milyarlık destek ve ödemeden 
toplam 9,5 milyon kişi istifade etti.
 
Bakan Bilgin, söz konusu desteğe ilişkin 
ayrıntıları paylaşarak, “ 33,2 milyar lira kısa 
çalışma ödeneği, 11,4 milyar lira nakdi ücret 
desteği,  5,9 milyar lira işsizlik ödeneği ve 4,5 
milyar lira normalleşme desteği olmak üzere 
vatandaşımıza toplamda 55 milyar lira tutarında 
destek sağladık.” dedi.
 
Bilgin, Kısa Çalışma Ödeneği ile 3,8 milyon 
çalışana, Nakdi Ücret Desteği ile 2,8 milyon 
kişiye, İşsizlik Ödeneği ile 1 milyon kişiye, 50,5 
milyar lira ödeme yapıldığını belirtti.
 
Bakan Bilgin, 225 bini aşkın işverene ise 1.9 
milyondan fazla çalışan için 4,5 milyar lira 
tutarında prim mahsuplaşması yapılarak 
Normalleşme Desteği sağlandığını vurguladı.

MINISTER BILGIN: “WE PROVIDED 55 
BILLION SUPPORT AND PAYMENTS TO 
OUR CITIZENS DURING THE PANDEMIC    
PERIOD”

Minister of Labour and Social Security Vedat 
Bilgin stated that they are with the workers and 
businesses during the pandemic period and 
declared the data on short-term employment 
allowance, cash wage support, unemployment 
benefit and normalization support. A total of 9.5 
million people benefited from the 55 billion 
support and payment.
 
Sharing the details of the support, Minister 
Bilgin stated that “We provided to our citizens a 
total of 55 billion liras, consisting of 33.2 billion 
liras short-term employment allowance, 11.4 
billion liras cash wage support, 5.9 billion liras 
unemployment benefit and 4.5 billion liras 
normalization support."
 
Bilgin stated that a sum of 50.5 billion liras were 
paid to 3.8 million employees with the 
Short-Term Employment Allowance, 2.8 million 
people with the Cash Wage Support, and 1 
million people with the Unemployment Bene-
fit.
 
Minister Bilgin emphasized that Normalization 
Support was provided to more than 225 thou-
sand employers for more than 1.9 million 
employees by making a premium settlement of 
4.5 billion liras. 
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BAKAN BİLGİN: “KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ, 
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ VE İŞSİZLİK 
ÖDENEĞİ KAPSAMINDA 8 MİLYON KİŞİYE 57 
MİLYAR TL ÖDEME YAPILDI”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; 
“Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği ve 
İşsizlik Ödeneği kapsamında pandemi dönemi 
boyunca 8 milyon kişi için toplam 57 milyar TL 
ödeme yapıldı” dedi.

Kovid-19 salgını döneminde istihdamı korumak 
için 2020 yılı Mart ayında başlatılan Kısa Çalışma 
Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği ve işten çıkarma 
yasağı uygulamaları 1 Temmuz 2021 itibariyle 
kontrollü normalleşme dönemine geçilmesiyle 
birlikte sona erdi. 

Salgın sürecinde daha fazla işletmenin başvura-
bilmesi ve daha çok çalışanın yararlanabilmesi 
amacıyla Kısa Çalışma Ödeneği’nin şartlarının 
esnetildiğini hatırlatan Bakan Bilgin, “Mart 
2020-Haziran 2021 döneminde 506 bin 624 
firmadaki 3 milyon 773 bin çalışan Kısa Çalışma 
Ödeneği uygulamasından faydalandı. Uygula-
ma kapsamında pandemi dönemi boyunca 
toplam 36 milyar TL ödeme yapıldı” dedi. 

İşten çıkarma yasağı süresince ücretsiz izne 
ayrılan ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan 
3,1 milyon çalışana ise Nakdi Ücret Desteği 
uygulaması kapsamında 13,9 milyar TL ödeme 
yapıldığını söyleyen Bilgin; “Bu dönemde işini 
kaybeden vatandaşlarımızı İşsizlik Ödeneği ile 
desteklemeye devam ettik. Bu kapsamda 1 
milyon 132 bin 769 kişi için 6,4 milyar lira ödeme 
yapıldı. Kovid-19 salgınının başından bu yana, 
yani 16 ayda, 7 milyon 966 bin 277 kişi için 
toplam 57 milyar 10 milyon 796 bin TL kaynak 
aktarıldı” dedi.

MINISTER BILGIN: “57 BILLION TL PAYMENT 
WAS MADE TO 8 MILLION PEOPLE WITHIN 
THE SCOPE OF SHORT-TERM EMPLOYMENT 
ALLOWANCE, CASH WAGE SUPPORT AND 
UNEMPLOYMENT BENEFIT”

Minister of Labour and Social Security Vedat 
Bilgin stated that “Within the scope of 
Short-Term Employment Allowance, Cash 
Wage Support and Unemployment Benefit, a 
total of 57 billion TL was paid to 8 million people 
during the pandemic period”. 

In order to protect employment during the 
Covid-19 pandemic, the Short-Term Employ-
ment Allowance, Cash Wage Support, and 
dismissal ban applications, which were initiated 
in March 2020, ended with the transition to the 
controlled normalization period as of July 1, 
2021. 

Reminding that the conditions of the 
Short-Term Employment Allowance were 
stretched in order for more businesses to apply 
and more employees to benefit during the 
pandemic period, Minister Bilgin stated that “In 
the period of March 2020-June 2021, 3 million 
773 thousand employees in 506 thousand 624 
companies benefited from the Short-Term 
Employment Allowance application. Within the 
scope of the application, a total of 36 billion TL 
was paid during the pandemic period." 

Bilgin told that 3.1 million employees, who were 
on unpaid leave during the ban and could not 
benefit from unemployment benefits, were 
paid 13.9 billion TL within the scope of the Cash 
Wage Support application and specified that 
“We continued to support our citizens who lost 
their jobs during this period with Unemploy-
ment Benefit. In this context, 6.4 billion liras 
were paid to 1 million 132 thousand 769 people. 
Since the beginning of the Covid-19 pandemic, 
that is, in 16 months, a total of 57 billion 10 
million 796 thousand TL resources have been 
transferred to 7 million 966 thousand 277 
people."
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“FIRE RISK MANAGEMENT (YANGIN RİSK YÖNETİMİ)”
ÇEVİRİSİ VE BASIMI YAPILDI. 

YENİ YAYINLARIMIZ

“NON-STANDART EMPLOYMENT AROUND THE WORLD
(DÜNYA GENELİNDE STANDART DIŞI İSTİHDAM)”

ÇEVİRİSİ VE BASIMI YAPILDI. 



COVID-19P A N D E M İ S İ

İLE MÜCADELEDE
GÜVENLİK KÜLTÜRÜNÜN ROLÜ 

THE ROLE OF SECURIT Y CULTURE IN THE FIGHT AGAINST
THE COVID -19 PANDEMIC

 

Esra KARAMAN
ÇSG Eğitim Uzmanı



To disseminate the Safety Culture, which is at 
the heart of the project, we will develop training 
modules for pre-school and school-age groups, 
as well as various publication sets that are 
appropriate for these age groups. We have 
begun to provide advanced OHS training to 
2000 experts and beneficiaries across 28 topics, 
and we will continue to do so.

With the "Project for Improving the Capacity 
of International Education and Transfer of 
Experience" (ETAP), which began in 2009, we 
aim to contribute to global labor peace and 
expand ÇASGEM's international cooperation 
and provide training to Ministry employees, 
labor inspectors, and experts in developing and 
underdeveloped countries. We have estab-
lished the theme of cooperation with the State 
of Palestine in order to develop occupational 
safety experts' qualifications.  We intend to 
provide a two-week "Contemporary Public 
Administration" training to 55 African senior 
executives as part of the III. Africa Summit.

We aimed to increase training efficiency and 
improve OHS professional qualifications with 
the “Development of Behavior-Oriented 
Approaches with Virtual Reality in the 
Improvement of Occupational Health and 
Safety Project” by incorporating virtual reality 
technology into adult education modules on 
occupational health and safety. We will estab-
lish the ÇASGEM Training and Research Work-
shop, begin training by preparing the Interna-
tional Security Coaching Training module, and 
organize neuroscience-based 'Behavior-Orient-
ed Security' themed seminars for professionals 
as part of this project.

With the “Identification of Training Needs in 
the Labor Market Research Project,” we will 
identify new training topics required by the 
labor market by conducting sectoral training 
needs analyses.  In accordance with the project 
outcomes, we will update our Center's training 
modules.

Karşı karşıya kaldığımız COVID-19 salgın 
hastalığı hala tüm dünya için yaşamı tehdit 
eden bir risk olarak görülmektedir. Ülkelerin 
pandemi ile mücadele süreci her toplumun bu 
tehlikeyi algılama şeklinden etkilenmiştir. 
COVID-19’un pandemi ilan edilmesi bu riskin 
büyüklüğü konusunda ortak bir algı oluştursa 
da ülkelerin pandemi ile mücadelelerinin 
toplumsal kültürden oldukça etkilendiğini 
söylemek mümkündür. 

Bir riskle ilgili olarak inanç, algı ve değerlerin 
toplamı olarak ifade edilen güvenlik kültürü 
zamanla toplumun bir parçası haline gelir. Tıpkı 
doğal afet, terör, çevresel felaket gibi salgın 
hastalıklar da toplum sağlığını etkileyen yaşamı 
tehdit eden risk unsurudur. Bir riskin özellikleri-
nin tanımlanması, şiddeti hakkındaki yargılar o 
risk hakkındaki algıyı ifade eder.  Toplumların 
COVID-19 riski ile kısa bir sürede karşılaşmasının 
risk tanımlanma ve kontrol sürecinin hızlıca 
gelişmesine etki ettiğini söyleyebiliriz. Buna 
ilave olarak benzer salgınlarla mücadele etmiş 
ve risk algısı kültürü yüksek toplumlarda 
mücadele sürecinin daha erken kontrol altına 
alınabildiğine şahit olunmuştur. 

COVID-19 PANDEMİSİ’NE GENEL BAKIŞ

2019’un son günlerinde Çin, Dünya Sağlık 
Örgütü’ne (DSÖ) yeni bir hastalığın varlığını 
bildirdi. Bir ay gibi kısa bir süre içinde pandemi 
ilan edilmesine sebep olan bu hastalığın 
SARS-CoV-2'denilen şiddetli akut solunum 
sendromu koronavirüs 2’en kaynaklandığı 
tespit edilmiş ve COVID-19 olarak 
adlandırılmıştır. Hastalığın ortaya çıktığı zaman-
dan Eylül 2021’e kadar geçen sürede, 5 milyona 
yakın insanın (188 ülke ve bölgeden) ölümcül 
virüs tarafından öldüğü iddia edilmiştir. Bu 
arada, şimdiye kadar 200 milyondan fazla 
insanın bu virüsten enfekte olduğu kaydedilm-
iştir.

2020’nin ilk aylarında bazı ülkeler tarafından 
yeterince dikkate alınmayan pandemi zamanla 
tüm dünyanın bir numaralı gündemi haline 
gelmiştir.

The COVID-19 pandemic that we are currently 
dealing with is still seen as a life-threatening risk 
for the entire world. The way each society views 
the danger has impacted the countries' way of 
fighting the pandemic. Although the declara-
tion of COVID-19  a pandemic generates a 
collective perception of the magnitude of the 
risk, it is conceivable to state that the countries' 
fight against the pandemic is heavily impacted 
by social culture. 

Security culture, defined as the total of beliefs, 
perceptions, and values associated to a risk, 
becomes ingrained in society in time. Infectious 
diseases, like natural disasters, terrorism, and 
environmental disasters, are life-threatening 
risk factors for public health. Defining the 
attributes of a risk and the judgments about its 
severity indicate the perception about the risk.  
We can state that the fact that societies are 
confronted with the COVID-19 risk in such  a 
short amount of time has an impact on the 
rapid development of the risk identification and 
the process of control. Furthermore, similar 
outbreaks have been fought against, and it has 
been observed that control is attained sooner in 
the fighting stage across countries with a high 
risk perception culture. 

OVERVIEW OF THE COVID-19 PANDEMIC

China reported the existence of a new disease 
to the World Health Organization (WHO) in the 
final days of 2019.  This disease, which caused a 
pandemic to be declared in less than a month, 
was confirmed to be caused by the severe 
acute respiratory syndrome coronavirus 2 
known as SARS-CoV-2 and was named 
COVID-19. It has been estimated that almost 4 
million people (from 188 countries and regions) 
died as a result of the deadly virus between the 
time the disease first emerged and September 
2021. Meanwhile, more than 200 million people 
have been confirmed to have been  infected 
with the virus until now.

In the first months of 2020, the pandemic, 
which was not well emphasized by some coun-
tries, gradually became the main agenda of the 
entire world.
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Bunun birlikte ülkelerin farklı uygulamaları ve 
alınacak tedbirler konusunda bir fikir birliği 
oluşturamamaları pandeminin seyrinin ülkel-
ere göre farklılık göstermesine sebep olmuştur. 
Ülkeler tarafından gerçekleştirilen farklı uygu-
lamalar ve alınan tedbirlerin yanında pandemi-
nin seyrini ülkelerin sağlık alt yapıları ve nüfus 
yapıları da etkilemektedir. 

COVID-19 PANDEMİSİ İLE MÜCADELE

COVID-19 tüm insanlar için yaşamı tehdit eden 
bir salgın haline geldiğinden, tüm dünya bu 
hastalıktan kurtulmak için kendi yöntemleri ile 
mücadele vermektedir. 

2021 itibari ile dünya genelinde aşılama süreci 
hızlanmış, yıl ortasında yaklaşık 3 milyar doz 
aşılama bilgisi bulunmaktadır. Aşı geliştirme 
sürecinin birçok ülkedeki laboratuvarlar arasın-
daki ekip çalışması nedeniyle beklenen süre çok 
daha kısa olmuştur. Aşı geliştirme sürecinde 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından genel 
sağlık ve sosyal mesafe kurallarını içeren 
yönergeler yayınlanmıştır. Bu yönergeler tüm 
ülkelerin salgınla mücadele politikalarını 
etkilemiştir.  Bu kılavuzların uygulanması, 
hastalığın bulaşma /enfeksiyon yayılımının 
azaltılmasına ve dolayısıyla COVID-19 'un 
mevcut küresel salgın zirvesinin düzleştirilmes-
ine yardımcı olmuştur. COVID-19 ile 
mücadelede mevcut küresel ekonomi 
küçülmüş ve insanların normal yaşamı 
alışılmadık bir şekle dönüşmüştür. Tüm kurum-
lar kapatıldığından ve birçok kurum karantina 
merkezi olarak kullanıldığından öğrencilerin 
okullara gitmesini engellenmiştir. Hem özel 
hem de kamu sektörü işletmeleri büyük ölçüde 
zarar görmüştür. Bununla birlikte, bu zorluklarla 
yaşamı sürdürmek, hayat kaybetme riski 
taşıyan tüm bunların normal işleyişinden daha 
önemlidir. Hayatın olmadığı yerde eğitime, 
eğlenceye, kazanmaya vs. ihtiyaç yoktur anlayışı 
çoğu zaman hissettirilmiştir. "Yaşamak" birincil 
öncelik olduğu için birçok alışkanlıktan 
vazgeçilmek yeni normal sayılmıştır. Bu neden-
le, kişiye kendine ve başkalarına bakması ve 
böylece dünyayı salgın hastalıktan kurtarması 
sorumluluğu verilmiştir. 

Although somewhat late, countries have taken 
steps to minimize COVID-19 transmission 
through social distancing and travel restrictions 
in order to reduce mortality and prevent health-
care capacity from being overloaded. However, 
the diverse practices of the countries, as well as 
the inability to reach a consensus on the mea-
sures to be taken, caused the pandemic to take 
different tack  in  countries. In addition to the 
various policies and actions implemented by 
the countries, the healthcare infrastructure and 
population structures of the countries have an 
impact on the course of the pandemic. 

FIGHTING THE COVID-19 PANDEMIC

Since COVID-19 has become a life-threatening 
pandemic for all, the entire world is fighting it 
with its individual methods in order to eradicate 
it. 
The vaccination procedure has increased 
worldwide as of 2021, with around 3 billion doses 
of vaccination confirmation presented  by 
halfway into  year. The vaccine development 
took substantially less time than planned due 
to the collaboration between the laboratories of 
several  countries. The World Health Organiza-
tion  (WHO)  established guidelines including 
general health and social distancing rules 
during the vaccine development stage. These 
guidelines have had an impact on all govern-
ments' pandemic fighting policies.  The imple-
mentation of these guidelines has aided in 
reducing infection transmission/spread and 
therefore flattening the curve of  the current 
COVID-19 pandemic. The current global econo-
my has shrunk as a result of the fight against 
COVID-19, and people's daily lives have become 
unusual. Students were unable to attend school 
when all institutions were closed and the 
majority of them were used as quarantine 
centers. The private and public sectors were 
also damaged. Furthermore, continuing to live 
among these challenges is more significant 
than its usual course, which carries the risk of 
losing one's life The approach of where there is 
no life there is no education, fun, winning etc. is 
felt most of the time. As “Living” is the primary 
priority, many of our habits are considered the 
new normal. Therefore, the individual is granted 
the responsibility of  taking care of themselves 
and others in order to save the world from an 
infectious disease. 14



COVID-19 SALGINI İLE ORTAK
MÜCADELE STRATEJİSİ

Bir hastalık ile mücadeleden bahsedildiğinde 
ilk olarak o hastalığa yakalanmaya engel 
olmaya yönelik koruyucu tedbirlerden söz 
etmek gerekmektedir. Hem toplum sağlığı 
açısından hem de kontrol ve tedavi gibi 
süreçlere duyulan ihtiyacın en aza inmesinden 
olayı en etkili yöntem koruyucu yaklaşım ile 
mümkün olabilir. Ancak salgın gerçekleşmiş ve 
pandemi gibi toplumsal mücadele gerektiriyor 
ise bu durumda ortak bir dil kullanılarak önce-
likli yaklaşımlar belirlenmelidir. COVID-19 salgını 
mücadeleye katkı sağlayacak ve salgının etkile-
rinin azaltılmasına yönelik yaklaşımlar aşağıdaki 
şekilde özetlenebilir:  

Birincil Tedbir: Salgının Yayılımının
Önlenmesi ve Kontrol Altına Alınması

Bu tedbir başta en yüksek risk grubunda sayılan 
bireyler için, COVID-19  virüsünün yayılımının 
önlenmesine yönelik kritik öneme sahip “sosyal 
mesafeyi koruma” ve “evde kalma” tedbirlerinin 
sürdürülebilir bir şekilde uygulanmasının 
sağlanmasını içermektedir. Bununla birlikte; 
sosyal izolasyona bağlı olarak yaşanabilecek 
sorunlara yönelik psiko-sosyal destek sağlan-
ması   ile salgın hakkında bilgilendirici, farkın-
dalık artırıcı, yönlendirici ve bilgi kirliliğini önleyi-
ci faaliyetler de salgının yayılımını kontrol altına 
alınmasına etkili sayılabilecek önlemler arasın-
da yerini almaktadır. 

İkincil Tedbir: Halk Sağlığı için
Altyapı Yeterliliği

Söz konusu tedbir sağlık altyapısının yeterli 
olması acil ihtiyaç duyulan ürün, hizmet ve 
organizasyonların hazır edilmesi faaliyetlerini 
kapsamaktadır.

COLLECTIVE FIGHT 
AGAINST COVID-19 STRATEGY

When discussing the collaborative fight against 
diseases, the preventative measures aimed at 
preventing the spread of the disease must be 
initially emphasized. A preventative approach 
can be the most effective method, both in 
terms of public health and because the need for 
processes such as control and treatment is 
minimized. However, if the spread has begun 
and a societal fight is required, as in the 
pandemic, priority approaches should be iden-
tified by utilizing a common language. The 
approaches that will contribute to the fight 
against the COVID-19 pandemic and lessen its 
impacts are summarized as follows:  

Primary Measure: Preventing and
 Controlling the Spread of the Outbreak

This includes guaranteeing the long-term 
implementation of “social distance” and “stay at 
home” measures, which are vital to preventing 
the spread of the COVID-19 virus, particularly 
among those considered to be at high risk. 
Furthermore, offering psychosocial support for 
issues that may arise as a result of social isola-
tion, as well as informing, raising awareness, 
guiding, and preventing information pollution, 
are among the actions that can be deemed 
beneficial in reducing the spread of the disease. 

Secondary Measure: Infrastructure
Adequacy for Public Health

The aforementioned measure includes actions 
such as maintaining enough health infrastruc-
ture and preparing products, services, and 
organizations that are urgently needed.
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Üçüncül Tedbir:  Salgının Negatif Etkilerinin 
Azaltılmasına Yönelik Yaklaşımlar

Bu tedbir; salgın nedeniyle özellikle ekono-      
mik faaliyetlerin yürütülmesinde hâlihazırda 
yaşanan ve önümüzdeki dönemde ortaya 
çıkabilecek aksaklıkların giderilmesine yönelik 
çözümleri kapsamaktadır. 

GÜVENLİK KÜLTÜRÜ PANDEMİ İLE 
MÜCADELEYİ NASIL ETKİLEDİ?

Pandemi ile mücadele kişisel tedbirlerden 
ziyade toplumsal yaklaşımı gerektirmektedir. 
COVID-19’u toplum olarak aynı şekilde algılanan 
ölçüde ortak bir mücadele mümkün olacaktır. 
Farklı seviyelerdeki risk algısı ortak mücadele 
kültürünü olumsuz yönde etkileyecektir. Karışık 
topluluklardan oluşan ülkelerde ortak risk algısı 
geliştirmek oldukça zordur. Toplumsal 
kısıtlamalar salgın hastalık riskini yaşamı tehlik-
eye atmayan bir tehdit olarak değerlendirmey-
en yani bu konuda risk algısı düşük birey veya 
toplumlar için ortak bir yaklaşımı zorunlu 
kılmıştır. 

Salgınla mücadele yöntemini bilimsel, toplum-
sal veya siyasi yaklaşımlara göre oluşturmak 
mümkündür. Etkin bir mücadele yöntemi için 
benimsenen yaklaşım, toplumların risk algısı ve 
dolayısıyla güvenlik kültürü ile desteklen-
melidir.

Tertiary Measure:  Approaches to Reducing 
the Pandemic's Negative Impacts

This measure includes solutions for removing 
existing and future disruptions caused by the 
pandemic, particularly in the conduct of 
economic operations. 

HOW HAS THE SECURITY CULTURE 
AFFECTED THE FIGHT AGAINST 
THE PANDEMIC?

Fight against the pandemic demands a collec-
tive approach rather than  individual precau-
tions. A collective fight will be possible, with 
COVID-19 perceived uniformly as a society. The 
developed test was examined by four experts 
and a science teacher for validation studies. In 
countries with mixed communities, it is 
extremely difficult  to establish an uniform risk 
perception. Social restrictions have mandated a 
collective approach for individuals or communi-
ties i.e. individuals or communities with a low 
risk perception in this regard that do not see 
the possibility of outbreak  as a threat that 
threatens life. 

It is possible to develop a method of the fight 
against  the pandemic based on scientific, 
social, or political approaches. The approach 
employed for an effective fighting method 
should be reinforced by society's risk percep-
tion and, as a result, the security culture.
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MINISTER BILGIN: “WE PROVIDED 55 
BILLION SUPPORT AND PAYMENTS TO 
OUR CITIZENS DURING THE PANDEMIC    
PERIOD”

Minister of Labour and Social Security Vedat 
Bilgin stated that they are with the workers and 
businesses during the pandemic period and 
declared the data on short-term employment 
allowance, cash wage support, unemployment 
benefit and normalization support. A total of 9.5 
million people benefited from the 55 billion 
support and payment.
 
Sharing the details of the support, Minister 
Bilgin stated that “We provided to our citizens a 
total of 55 billion liras, consisting of 33.2 billion 
liras short-term employment allowance, 11.4 
billion liras cash wage support, 5.9 billion liras 
unemployment benefit and 4.5 billion liras 
normalization support."
 
Bilgin stated that a sum of 50.5 billion liras were 
paid to 3.8 million employees with the 
Short-Term Employment Allowance, 2.8 million 
people with the Cash Wage Support, and 1 
million people with the Unemployment Bene-
fit.
 
Minister Bilgin emphasized that Normalization 
Support was provided to more than 225 thou-
sand employers for more than 1.9 million 
employees by making a premium settlement of 
4.5 billion liras. 



Dünya genelinde asgari ücret yaygın olarak 
uygulanan bir sistemdir. 187 ILO üye devletinin 
yüzde 90'ında asgari ücret sistemi vardır. Asgari 
ücret sistemleri ülkeler arasında büyük 
farklılıklar gösterir ve basitten çok karmaşığa 
kadar değişir. Küresel olarak, yasal asgari ücrete 
sahip ülkelerin yaklaşık yarısının tek bir ulusal 
asgari ücret oranı vardır; diğer yarısı ise faaliyet 
sektörü, meslek, çalışan yaşı veya coğrafi bölge 
tarafından belirlenen çoklu asgari ücret oran-
larına sahip daha karmaşık sistemlere sahiptir. 
Farklı sistemler, geniş bir uygulama kapsamı, 
sosyal taraflarla tam istişare, işçilerin ve aileleri-
nin ihtiyaçlarını ve ekonomik faktörleri dikkate 
alan düzeyler talep eden 1970 tarihli 131 sayılı ILO 
Asgari Ücret Sabitleme Sözleşmesi ile uyumlu-
dur.

Küresel olarak, tahmini 327 milyon ücretliye, 
geçerli saatlik asgari ücrette veya bunun altında 
ödeme yapılmaktadır. Bu rakam tüm ücretlile-
rin yüzde 19'unu temsil ediyor ve bu çalışanların 
152 milyonu kadındır.  Mutlak sayı olarak, 
erkekler kadınlardan daha fazla veya daha az 
asgari ücret alıyor olsa da, kadınlar bu  kate-
goride aşırı temsil edilmektedir: kadınlar, dünya 
genelinde asgari ücretin üzerinde ücret alan 
çalışanların yüzde 39'unu oluştu- rurken, asgari 
ücretliler içerisinde kadınlar yüzde 47 ile temsil 
edilmektedir.

Asgari ücretin ücret ve gelir eşitsizliğini ne 
ölçüde azaltabileceği en az üç temel faktöre 
bağlıdır: asgari ücretin “etkinliği”, asgari üc- 
retin belirlendiği seviye ve asgari ücretlilerin 
özellikleri. Asgari ücretin temel amacı işçileri 
aşırı düşük ücrete karşı korumak olsa da, asgari 
ücretler belirli koşullar altında eşit- sizliğin 
azaltılmasına da katkıda bulunabilir. İlk koşul 
yasal kapsama  ve uyum düzeyini kapsar, asgari 
ücretlerin “etkinliği” olarak adlandırılabilir. 
İkincisi, asgari ücretlerin belirlendiği seviye çok 
önemli bir rol oynamaktadır. Son Faktör ise, 
asgari ücret sistemlerinin eşitsizliği azaltma 
potansiyeli, bir ülkenin işgücünün yapısına, 
özellikle düşük gelirli çalışanların ücretli işçi mi 
yoksa serbest meslek sahibi mi olduğuna asgari 
ücretten yararlananların ailelerinin düşük gelir 
gruplarından olup olmamalarına göre değişir.

Minimum wage is a widely used system around 
the world. 90 percent of the 187 ILO member 
states have the minimum wage system. Mini-
mum wage systems vary widely among coun-
tries, and they differ from simple to very compli-
cated. Globally, about half of the countries with 
statutory minimum wages have a single 
national minimum wage rate, while the other 
half have more complex systems with multiple 
minimum wage rates set by the business 
sector, occupation, employee age or geograph-
ic region. The different systems are in line with 
ILO Minimum Wage Fixing Convention No. 131 
of 1970, which requires different systems, a 
broad scope of implementation, full consulta-
tion with social parties; levels that take into 
account the needs of workers and their families, 
and economic factors.

Globally, an estimated 327 million wage earners 
are paid at or below the applicable hourly mini-
mum wage. This constitutes 19 % of all wage 
earners 152 million of whom are women. In 
absolute numbers, women are overrepresent-
ed in this category, although men are getting 
minimum wages than women: Women repre-
sent 39 percent of employees who are paid 
above minimum wage worldwide, while repre-
senting 47 percent of working women. 

The extent to which the minimum wage can 
reduce wage and income inequality depends 
on at least three key factors: the "effectiveness" 
of the minimum wage, the level at which the 
minimum wage is set, and the characteristics of 
minimum wage earners. While the main 
purpose of the minimum wage is to protect 
workers against extremely low wages, mini-
mum wages can also contribute to reducing 
inequality under certain circumstances. The 
first condition covers the extent of legal cover-
age and level of compliance, what might be 
termed the "effectiveness" of minimum wages. 
Secondly, the level at which minimum wages 
are set plays a crucial role. Finally, the potential 
for minimum wage systems to reduce inequali-
ty depends on the structure of a country's work-
force, particularly whether low-income workers 
are wage workers or self-employed, and the 
characteristics of minimum wage earners – 
particularly whether they live in low-income 
families.



ASGARİ ÜCRETİN
ETKİNLİGİ
Asgari ücrette veya altında maaş alan tahmini 
327 milyon ücretliden, dünya genelinde 266 
milyon ücretli, yasal olarak güvence altına 
alınmadıkları veya uyumsuzluk nedeniyle 
mevcut saatlik asgari ücretlerden daha az 
kazanıyor.  Asgari ücret sisteminin yasal 
kapsamı dışında kalan gruplar ise tarım işçileri 
ve ev işçileridir. 2020 itibariyle, yasal asgari 
ücrete sahip ülkelerin tahmini yüzde 18'inin 
tarım işçilerini, ev işçilerini veya her ikisini de 
asgari ücret düzenlemelerinden hariç 
tuttuğunu gösteriyor.  Uyumsuzluğun en 
önemli göstergelerinden biri, asgari ücretin 
uygulanması da dahil olmak üzere, genel olarak 
çalışanların hakları için büyük bir zorluk teşkil 
eden yüksek kayıt dışılık vakasıdır. Kayıt dışılığın 
yüksek düzeyde olduğu ülkelerde, asgari ücret-
lerin etkili olabilmesi için, kayıt dışılığı teşvik 
edecek önlemlerin eşlik etmesi gerekir.  Diğer 
önlemler, örneğin hedeflenen iş teftişlerini, 
bilinçlendirme kampanyalarını ve üretkenliği 
artırmaya yönelik çabaları içerir.  Gerçekten de, 
düşük üretkenlik kayıt dışılığın itici güçlerinden 
biridir ve asgari ücret mevzuatına uyumsuzluk 
düzeyinde yansımaları vardır.

EFFECTIVENESS
OF MINIMUM WAGE
Of the estimated 327 million wage earners at or 
below the minimum wage, 266 million wage 
earners worldwide earn less than current hourly 
minimum wages because they are not legally 
guaranteed or due to non-compliance. The 
groups outside the legal scope of the minimum 
wage system are agricultural workers and 
houseworkers. As of 2020, it has been seen that 
an estimated 18 percent of countries with legal 
minimum wage exclude agricultural workers, 
houseworkers or both from minimum wage 
regulations. One of the most important indica-
tors of non-compliance is widely seen cases of 
non-registration, which is a major challenge for 
the rights of employees in general, including 
the implementation of minimum wage. In 
countries with high levels of non-registration, 
measures to encourage non-registration must 
be accompanied to ensure that minimum 
wages are effective. Other measures include, for 
example, targeted business inspections, aware-
ness campaigns and efforts to increase produc-
tivity. In fact, low productivity is a driving force of 
non-registration and has a reflection of mini-
mum wage legislation in terms of incompatibil-
ity.

1970 tarihli 131 sayılı Asgari Ücret Sabitleme 
Sözleşmesi, tarafından öngörüldüğü gibi, yeterli 
bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesinde 
ülkedeki ekonomik durum ve işçilerin 
ihtiyaçların dikkate alınmalıdır. Sonuçlar, asgari 
ücretlerin ortalama olarak gelişmiş ülkelerde 
medyan ücretin yaklaşık yüzde 55'i ve gelişmek-
te olan ve yükselen ekonomilerde medyan 
ücretin yüzde 67'si olarak belirlendiğini göster-
mektedir. Gelişmiş ülkeler arasında, ülkelerin 
büyük bir çoğunluğu, ortalama ücretin yüzde 
50'si ile üçte ikisi arasında bir yerde belirlenmiş 
asgari ücretlere sahiptir. 

ASGARİ ÜCRET
DÜZEYLERİNİN YETERLİLİGİ

As stipulated by the minimum wage Fixing 
Agreement No. 131 of 1970, the determination of 
a sufficient minimum wage level must include 
social dialogue and take the economic factors 
as well as the needs of workers and their fami-
lies into account. The results show that mini-
mum wages are on average about 55 percent of 
the median wage in developed countries and 
67 percent of the median wage in developing 
and emerging economies. Among developed 
countries, most countries have minimum 
wages set at between 50 percent and 
two-thirds of the average wage.

SUFFICIENCY OF
MINIMUM WAGE LEVELS-

-
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Gelişmekte olan ve yükselen ekonomilerde, 
asgari ücretle medyan ücret oranları Bangla-
deş'te yüzde 16'dan Honduras'ta yüzde 147'ye 
kadar değişmektedir. Küresel olarak, 2019 için 
brüt asgari ücretlerin medyan değeri ayda 486 
ABD Doları'na eşittir, yani dünyadaki ülkelerin 
yarısının asgari ücreti bu miktardan düşük ve 
yarısının asgari ücreti daha yüksek olarak 
belirlediği anlamına gelir. Bazı ülkelerde asgari 
ücret yoksulluk sınırının altındadır. 

Asgari ücreti yeterli düzeyde tutmak için ekono-
mik duruma uygun bir şekilde ayarlamalar çok 
önemlidir. Uygulamada, yasal asgari ücrete 
sahip ülkelerin sadece yüzde 54'ü 2010–19 döne-
minde asgari ücretlerini en az iki yılda bir 
ayarladı. Küresel düzeyde, verilerin mevcut 
olduğu 153 ülkeden 114'ü,  2010 ve 2019 yılları 
arasında asgari ücretlerinin reel olarak arttığını 
gördü. Dünya genelinde ortalama, reel büyüme 
gördü. Afrika, Amerika kıtasında yüzde 1,8, 
Asya'da yüzde 2,5 ve Avrupa ve Orta Asya'da 
yüzde 3,5 oranında gerçekleşti.

In developing and emerging economies, the 
rates of median wages with minimum wage 
vary from 16 percent in Bangladesh to 147 
percent in Honduras. Globally, the median 
value of gross minimum wages for 2019 equals 
486 USD per month, meaning that half of the 
countries’ minimum wages are lower than this 
amount and the others’ minimum wages are 
higher. In some countries, the minimum wage 
is below the poverty line.

It is very important to set minimum wages 
frequently enough to keep them at an 
adequate point and a very low level usually 
means that rates have not been adjusted regu-
larly over time. In practice, only 54 percent of 
the countries with legal minimum wages set 
their minimum wages every two years during 
the 2010–2019 period. At the global level, 114 of 
the 153 countries where data is available were 
found to have increased their minimum wage 
in real terms between 2010 and 2019. On 
average, growth in real terms was seen around 
the world. This growth was 1.8 percent in Africa 
and America, 2.5 percent in Asia, and 3.5 percent 
in Europe and Central Asia.



ASGARİ ÜCRETİN
ÖZELLİKLERİ

CHARACTERISTICS OF
MINIMUM WAGE EARNERS

Küresel olarak, saatlik asgari ücret veya altında 
ücret alan ücretlilerin çoğunluğu, hane gelirleri-
nin dağılımının alt kuyruğunda yer almaktadır, 
ancak asgari ücretlilerin özellikleri ülkeye ve 
bölgeye göre değişmektedir.  Örneğin Avru-
pa'da, ortalama olarak, tüm asgari ve asgari 
ücretlilerin yüzde 69'u, gelir dağılımının alt 
yarısında yer almaktadır. Ek olarak, daha yoksul 
hanelerde oturan asgari ve asgari ücretlilerin, 
daha zengin hanelerde oturanlara göre daha 
yaşlı olmaları ve bağımlı çocukları olan bekar 
ebeveynler olarak yaşamaları daha olasıdır. 
Ancak Afrika'da tüm asgari ve asgari ücretlilerin 
yalnızca yüzde 52'si gelir dağılımının alt yarısın-
da yer alıyor. Gelişmekte olan ülkelerde, düşük 
gelirli birçok işçi ücretli değil kendi hesabına 
çalışmaktadır.  Bu, ücretli istihdamın ortalama 
hane gelirini artırma eğiliminde olduğuna ve 
gelişmekte olan ülkelerde asgari ücretlere, 
yoksul hanelerdeki işçiler için ücretli istihdam 
yaratmaya yönelik önlemlerin eşlik etmesi 
gerektiğine işaret etmektedir.

Kadınlar genellikle düşük ücretli işçiler arasında 
aşırı temsil edilmektedir ve literatür, birçok 
durumda asgari ücretin erkekler ve kadınlar 
arasındaki ücret farkını azaltabileceğini göster-
mektedir.  Tüm bölgelerde, asgari ücret veya 
daha az kazananlar arasında kadınların oranı, 
asgari ücretten fazla kazananlar arasındaki 
payından daha fazladır.  Benzer şekilde, genç 
işçiler (25 yaş altı), daha düşük eğitim düzeyine 
sahip işçiler ve kırsal kesimde çalışanlar, asgari 
ücretin bu ve diğer gruplar arasındaki ücret 
farklarını da azaltabileceğini gösteren, aşırı 
temsil edilmektedir.  İşgücü özellikleriyle ilgili 
olarak, rapor, asgari ve asgari ücretin altında 
çalışanların, daha yüksek seviyelerde ödenen-
lere göre geçici sözleşmelere ve yarı zamanlı 
işlere sahip olma olasılığının daha yüksek 
olduğunu gösteriyor;   ayrıca ortalama olarak 
daha fazla saat çalışırlar.

Globally, most of the wage earners with or 
below hourly minimum wage are on the 
bottom line of household income distribution, 
yet the characteristics of minimum wage earn-
ers vary by country and region. In Europe, for 
example, on average, 69 percent of all mini-
mum wage earners are in the lower half of the 
income distribution. Furthermore, the mini-
mum wage earners who live in poorer neigh-
borhoods are more likely to be older or to be 
single parents with dependent children com-
pared to ones who live in richer neighborhoods. 
However, only 52 percent of all minimum wage 
earners in Africa are in the lower half of income 
distribution. In developing countries, many 
low-income workers work for their own 
account, they are not paid. This indicates that 
paid employment tends to increase the 
average household income and that minimum 
wages in developing countries should be 
accompanied by measures to create paid 
employment for workers in poor households.

Women are often overrepresented among 
low-paid workers, and the literature shows that 
in many cases, minimum wage can reduce the 
difference in wages between men and women. 
In all regions, the percentage of women among 
those with or below minimum wage is greater 
than the share of those earning more than the 
minimum wage. Similarly, young workers 
(under 25 years), workers with lower levels of 
education and the ones in rural areas are 
overrepresented, showing that minimum wage 
can also reduce the wage differences between 
these and other groups. Regarding labor char-
acteristics, the report shows that employees 
with or below minimum wage are more likely to 
have temporary contracts and part-time jobs 
than those paid at higher levels; they also work 
more hours on average.
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Göç Nedir ? 

En geniş anlamıyla göç, insanların yaşadığı 
yerlerin değişmesi olarak tanımlanmakta ve 
sosyal, ekonomik, politik ve psikolojik yönleriyle 
karmaşık bir olgu haline gelmektedir. 
Göçmenlerin önemli bir kısmını ekonomik 
nedenler oluşturduğu için işgücü piyasasında-
ki durumları önem arz etmektedir. Ülkelerin 
uyguladıkları politikalara göre şekillenen göç 
hareketleri göçmenlerin işgücü piyasasındaki 
durumlarını etkilemektedir. OECD Uluslararası 
Göç Görünümü 2020 raporundaki veriler ile 
göçmenlerin işgücü piyasasındaki durumu 
ifade edilmiştir.

OECD’ye göre göç: “İnsanlık tarihinin vazgeçil-
mez unsurudur. İnsanların kendi ülkelerine 
kıyasla daha zengin (ama mutlaka “zengin” 
olması gerekmeyen) ülkelere taşınmasının 
hikayesidir”.
Uluslar Arası Göç Örgütü (IOM) 2015 raporuna 
göre göç tanımı, “Uluslararası bir sınırı geçerek 
veya devlet içerisinde yer değiştirmektir. Süresi, 
yapısı, nedeni ne olursa olsun insanların yer 
değiştirdiği nüfus hareketleridir. Buna mülte-
ciler, yerinden edilmiş kişiler, yerinden 
çıkarılmış kişiler ve ekonomik göçmenler de 
dahildir” olarak yapılmıştır. Bu tanımdan da 
anlaşılmaktadır ki göç ekonomik yönden olabi-
leceği gibi zorla yerinden edilen durumlarda 
olabilmektedir (OECD, 2020). 

What is migration? 

In the broadest sense, migration is the move-
ment of people from the places where they live 
and becomes a complex phenomenon with its 
social, economic, political, and psychological 
aspects. As economic causes make up a signifi-
cant part of migration, migrants' status in the 
labor market is an important issue. Movements 
of migration taking shape according to the 
policies implemented by countries, have an 
impact on the status of migrants in the labor 
market. The status of migrants in the labor 
market is expressed with data on the 2020 
edition of International Migration Outlook.

According to the OECD, migration is a constant 
issue of human history. Migration is a story of 
the movement of people to countries that are 
relatively wealthier (but not necessarily 
“wealthy”) compared with their own.
According to IOM's World Migration Report 
2015, migration is the movement of people 
within a state or by crossing an international 
border. It is a population movement in which 
people change places regardless of the dura-
tion, structure, causes. That includes refugees, 
displaced people, dislocated people and 
economic migrants.” From this definition, it can 
also be understood that migration has 
economic causes as well as it can occur in cases 
of forced displacement (OECD, 2020). 



GÖÇMENLERİN
İŞGÜCÜ
PİYASASINDAKİ
DURUMU

STATUS OF
MIGRANTS
IN THE
LABOR MARKET

Hangi sebep ile göç edilirse edilsin göçmenlerin 
gittiği ülkelerde geçimlerini idame ettirmek 
işgücü piyasasına girmeleri gerekmektedir. 
Ancak göçmenlerin yerel halk ile aynı eşit fırsat-
ları sahip olabilmesi zor bir durumdur. İşgücü 
piyasasında dezavantajlı grup olarak ifade 
edilen göçmenler, kadınlar ve gençler iş 
hayatında çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadırlar. 
Bu grubu dezavantajlı yapan durum düşük 
pazarlık gücüne sahip olmalarıdır. Üretim ve 
hizmet maliyetlerini azaltmak isteyen firmalar 
düşük pazarlık gücü olan bu gruptan yararlan-
mak istemektedir. Bu nedenle de insan onuru-
na yakışır iş ortamlarından uzak durumlar 
ortaya çıkabilmektedir. Genel olarak vasıf 
seviyesi düşük standart olmayan işlerde bu 
grubun daha çok yer aldığı görülmektedir. 
Uluslararası kuruluşlar veya ülkeler bu gruplara 
ilişkin özel çalışmalar ve destekler uygulamak-
tadırlar (ILO, 2016, s. 139-141).

Çoğu OECD ülkesinde ekonomik koşullardaki 
genel iyileşmeler sayesinde göçmenlerin 
işgücü piyasası sonuçları 2019'da iyileşmeye 
devam etti. Ortalama olarak, göçmenlerin üçte 
ikisinden fazlası istihdam edildi ve yaklaşık 
%8,2'si 2018'e göre 0,5 puanlık bir düşüşle işsizdi. 
2019'da ekonomik koşullar iyileşmeye devam 
etti ve bu da göçmenlerin işgücü piyasası 
sonuçlarına ve aynı zamanda yerli doğumlulara 
fayda sağladı. 2019 yılı boyunca, OECD ülkel-
erindeki göçmenlerin işgücü piyasası durumu, 
ekonomik koşullardaki genel iyileşmelerden 
yararlandı. OECD bölgesi genelinde ortalama 
olarak, göçmenlerin istihdam oranı %67,8'den 
%69,3'e yükseldi. 

Regardless of the causes of migration, the 
migrants must get into the labor market to 
earn a livelihood in the countries where 
migrants migrated to. However, it is difficult for 
migrants to have the equal opportunities as 
local people. Migrants, women, and young 
people, who are defined as a disadvantaged 
group in the labor market, face various 
challenges in business life. What makes this 
group disadvantageous is that they have low 
negotiating power. Companies that wish to 
reduce cost of production and service tend to 
take advantage of this group with low negotiat-
ing power. That is why work environments that 
are incompatible with human dignity can arise. 
It is seen that this group is more involved in 
non-standard works with a low level of qualifi-
cations. International organizations or countries 
implement special studies and support 
programs for these groups (ILO, 2016, s. 139-141).

Labor market outcomes for migrants contin-
ued to improve in 2019, thanks to overall 
improvements in economic conditions in most 
OECD countries. On average, more than 
two-thirds of migrants were employed on 
average and about 8.2% of those were unem-
ployed, down 0.5 points compared to 2018. In 
2019, economic conditions continued to 
improve, which made contribution to the labor 
market outcomes of migrants as well as 
local-born people. During 2019, the status of 
migrants in labor market in OECD countries 
benefited from overall improvements in 
economic conditions. On average, across the 
OECD region, the employment rate of migrants 
rose from 67.8% to 69.3%. 
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Ancak, tüm göçmenler bu gelişmelerden yarar-
lanmadı ve bazı gruplar hala geride kalıyor. 
Örneğin göçmen kadınlar, hem doğdukları 
ülke hem de cinsiyetleriyle ilgili olarak işgücü 
piyasasında zorluklarla karşılaşabilirler. 
Göçmenlerin entegrasyonunu kolaylaştırmak 
için çoğu OECD ülkesi çabalarını dil eğitimi, 
beceri değerlendirme ve geliştirme ve yeni 
gelenler için tanıtım programlarına odaklamak-
tadır. Ek olarak, OECD ülkeleri son zamanlarda 
paydaşlar arasındaki koordinasyonu artırmak 
için bazı çabalar sarf etmiştir. Ancak bu rakam-
lar, ülkeler arasındaki önemli heterojenliği tam 
olarak göstermiyor. 2019'da ve ilk kez, Avrupa 
Birliği'ndeki göçmenlerin işsizlik oranı, sembo-
lik %10'luk eşiğin altında ve yerli doğumlulardan 
yüzde 4'ten az daha yüksekti. Göçmenlerin 
işsizlik oranları Kuzey Amerika ülkelerinde en 
düşük, Kanada ve Amerika Birleşik 
Devletleri'nde yaklaşık %3 idi. Meksika ve Türki-
ye gibi ülkelerde göçmenlerin işsizliği arttı.
Çek Cumhuriyeti, Polonya, Meksika ve Türki-
ye’de göçmenlerin işsizlik oranlarının arttığını 
görmekteyiz. Yüzdesel olarak en çok artış Türki-
ye’de gerçekleşmiştir. 

Türkiye açısından diğer verileri incelediğimizde 
göçmenlerin istihdam oranının %44,2 olduğu 
görülmektedir. Bu oran OECD ortalaması olan 
istihdam oranının (%69,3) çok altında 
gerçekleşmiştir. Türkiye’deki göçmenlerin 
işsizlik oranı ise %14,6 olarak gerçekleşmiştir. Bu 
oranda OECD ortalamasının (%8,2) üzerinde 
gerçekleşmiştir. Göçmenlerin yüzdesel olarak 
en çok işsiz olduğu ülke %28,6 ile Yunani-
stan’dır. Yabancı uyruklu ve yerli doğumlular 
arasındaki istihdam oranındaki fark 2019'da 
negatif olmaya devam ediyor, bu da göçmen-
lerin istihdam oranının hala yerli doğumlular-
dan ortalama 1,8 puan daha düşük olduğu 
anlamına geliyor. Fark özellikle Danimarka, 
Hollanda ve İsveç'te yüksektir OECD ülkelerinin 
ortalaması açısından işsizlik oranı 2019 yılında 
%0,5 azalmıştır.

However, not all migrants have benefited from 
these developments, and some groups are still 
falling behind. Migrant women, for instance, 
may face challenges in the labor market, both 
in connection with the country they were born 
and their gender. Most OECD countries focus 
their efforts on language education, skill assess-
ment and development, and promotion 
programs for newcomers to make the integra-
tion of migrants easier. In addition, OECD coun-
tries have recently exerted some efforts to 
increase coordination among stakeholders. 
However, these figures do not quite reflect the 
significant heterogeneity between the coun-
tries. For the first time in 2019, the unemploy-
ment rate for migrants in the European Union 
was below the symbolic rate 10% threshold and 
higher (little bit more than 4 %) than local-born 
people migrant unemployment rates were the 
lowest in North American countries, around 3% 
in Canada and the United States. In countries 
such as Mexico and Turkey, unemployment for 
migrants went up.

We see that unemployment rates for migrants 
went up in the Czechia, Poland, Mexico, and 
Turkey. The largest percentage increase 
occurred in Turkey. When we examined some 
other data in terms of Turkey, it is seen that the 
employment rate for migrants is 44.2%. This 
was far below the employment rate that is 
OECD average. (69.3%). The unemployment 
rate for migrants in Turkey was 14.6%. This rate 
was above the OECD average (8.2%). With 
28.6%, Greece has the highest unemployment 
rate of migrants. The difference between the 
foreign nationals and local-born people's 
employment rate is still negative in 2019, that 
means the employment rate for migrants is still 
1.8 percentage points lower than that of 
local-born people on average. The difference is 
especially high in Denmark, Netherland, and 
Sweden. The unemployment rate decreased by 
0.5% in 2019 in terms of OECD countries' 
average.
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OECD ülkelerinde göçmenler işgücü piyasasın-
da önemli ölçüde yer almaktadır. Göçün başlıca 
nedenleri ekonomik, sosyal veya zorunlu haller 
olmaktadır. Sayıların her geçen gün arttığı 
göçmenlerin durumuna yönelik hem ulusal 
hem de uluslararası düzenlemeler yapılmak-
tadır. Son dönemlerde Covid-19 salgını nedeni-
yle göç hareketleri azalmış olsa da durma 
noktasına gelmemiştir. Ülkelerin göçmenlere 
yönelik politikalarının kendi çıkarlarına yönelik 
olduğu görülmektedir. İşgücü piyasasında 
dezavantajlı grup içerisinde yer alan göçmenler 
düşük pazarlık gücüne sahip oldukları için 
gidilen ülkede eşit fırsatlarla karşılaşmaları zor 
olmaktadır. Bu durumda onların standart 
olmayan işlere yönelmesine neden olmaktadır. 

Migrants are significantly involved in the labor 
market in OECD countries. The main causes of 
migration are economic, social, or obligatory 
cases. Both national and international arrange-
ments are being made for migrants, whose 
numbers are increasing with each passing day. 
Migration movements have decreased due to 
the COVID-19 outbreak, but never stopped. It is 
seen that countries' policies towards migrants 
seem to be on their own interests. Because 
migrants who are in the disadvantaged group 
in the labor market have low negotiating 
power, it is hard for them to have equal oppor-
tunities in the country they went to. 
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As stipulated by the minimum wage Fixing 
Agreement No. 131 of 1970, the determination of 
a sufficient minimum wage level must include 
social dialogue and take the economic factors 
as well as the needs of workers and their fami-
lies into account. The results show that mini-
mum wages are on average about 55 percent of 
the median wage in developed countries and 
67 percent of the median wage in developing 
and emerging economies. Among developed 
countries, most countries have minimum 
wages set at between 50 percent and 
two-thirds of the average wage.

Bu durumda onların standart olmayan işlere 
yönelmesine neden olmaktadır. Aşırı nitelikli/-
becerili olan göçmenler niteliklerinden daha 
düşük işlerde çalışmak durumunda kalabilme-
ktedirler. Bu durum her iki taraf açısından da 
olumsuzluklar doğurabilmektedir. İşin daha 
derin boyutu hem göçmen hem de kadın veya 
genç olmaktır. Göçmen kadınlar ve gençlerin 
standart olmayan, atipik işlerde veya düşük 
vasıflı işlerde çalışma oranı daha yüksek 
gerçekleşmektedir. Ayrıca göçmen kadınların 
daha yüksek aile sorumluluklarına sahip olma-
ları onların kariyer hedeflerini güçleştirmekte-
dir. 

OECD ülkelerindeki göçmenlerin işsizlik oran-
larının her geçen yıl azalması olumlu bir 
durumdur. Ancak aralarında Türkiye’nin de 
olduğu bazı ülkelerde durum aksine ilerlemek-
tedir. Ayrıca OECD raporlarında yer alan verile-
rde Türkiye’deki geçici koruma statüsündeki 
göçmenler yer almamaktadır. Bu da demek 
oluyor ki Türkiye’nin göçmen işsizlik oranı çok 
daha derin bir boyuttadır. Yine Türkiye’de 
göçmen istihdam oranı OECD ülkeleri arasında 
en düşük seviyede gerçekleşmiştir. Bu durum 
Türkiye’deki göçmen işsizlik sorununu daha da 
derinleştirmektedir. 

Ayrıca Covid-19 salgını nedeniyle azalan göç 
hareketlerinin salgının zayıflaması veya bitme-
siyle eski durumunda çok daha fazla olabileceği 
aşikârdır. Covid-19 salgını nedeniyle kırılgan 
ekonomilerdeki ekonomik sorunlar ve işsizlik 
problemi daha da artmıştır. Bu durum ekono-
mik amaçla göç hareketlerinin artabileceğine 
işarete etmektedir. Bu bağlamda göç politika-
larının bu duruma göre revize edilerek hareket 
etmesi önemli olacaktır (OECD, 2020).
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This causes them to tend to non-standard 
works. Overqualified/skilled migrants may have 
to work in positions  that are at a  lower level 
than their qualifications . This situation can 
cause negative things for both sides. Being 
migrant and female or young at the same time, 
is the most challenging part of this problem.  
Migrant women and young people are more 
likely to work in non-standard, atypical, or 
low-skilled positions. The fact that migrant 
women's family obligations are heavier, makes 
their career goals harder to be achieved. 

It is positive that the unemployment rates for 
migrants in OECD countries are decreasing 
each passing year. However, in some countries, 
including Turkey, the situation is progressing in 
the contrary way. Besides, the data in OECD 
reports do not include migrants with tempo-
rary protected status in Turkey. That means 
Turkey's migrant unemployment rate is much 
higher. Also, the migrant employment rate in 
Turkey was the lowest among OECD countries. 
This deepens the problem of migrant unem-
ployment in Turkey. 

It is also obvious that the migration movements 
which is low due to the COVID-19 outbreak may 
be much higher in its former state as the 
outbreak weakens or ends. Economic problems 
and unemployment in vulnerable economies 
have increased much due to the COVID-19 
pandemic. This indicates that migration move-
ments for economic purpose may increase.  In 
this context, it is important to get into the act by 
revising the   migration policies according to 
this situation. (OECD, 2020).
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COVID-19 salgının yayılmasını önlemek 
amacıyla dünya genelinde birçok tedbir 
alınmıştır. Bu kapsamda işyerlerinin bazıları 
geçici olarak kapatılmış, bazıları ise faaliyetler-
ine uzaktan ya da dönüşümlü çalışma yoluyla 
devam etmiştir. Ocak 2021 itibariyle dünyadaki 
çalışanların %93’ü, bir tür işyeri kapatma 
önlemlerinin uygulandığı ülkelerde yaşamak-
tadır. Yapılan araştırmalar alınan tedbirlerin, 
2021 yılının başlarında çalışanların %77’sini 
etkilediğini göstermektedir.

Bu yazıda COVID-19 salgının dünya genelinde 
çalışma saatlerine, istihdama, işgücü gelirine 
ve bazı sektörlere etkisi ele alınmıştır. 

The coronavirus disease (COVID-19), which first 
emerged in Wuhan, China in December 2019, 
quickly spread around the world and became a 
global pandemic. Many precautionary mea-
sures have been implemented across the 
world to halt the spread of the COVID-19 
outbreak. Some workplaces were temporarily 
shut down  in these circumstances, while 
others continued to operate remotely or by 
turns. 93% of the workers around world live in 
countries that have implemented some form 
of a workplace shot down measure as of Janu-
ary 2021. The studies conducted have demon-
strated that the measures implemented have 
impacted 77% of the workers in early 2021.

The impact of the COVID-19 outbreak on work-
ing hours, employment, labor income, and 
some sectors around the world is addressed in 
this article. 



1.Çalışma Saatlerine Etkisi

Dünya genelinde işgücü piyasaları 2020 yılında 
benzeri görülmemiş bir ölçekte kesintiye 
uğramıştır. 2019 yılının son çeyreği ile 
karşılaştırıldığında 2020 yılında küresel çalışma 
saatlerinin %8,8’lik (yaklaşık 255 milyon tam 
zamanlı iş ) bir kayba uğradığı tespit edilmiştir. 
Çalışma saatindeki kayıpları; istihdam kayıpları 
ve istihdamda kalanlar için azaltılmış çalışma 
saatleri şekillendirmektedir. Hem hareketsizlik 
hem de daha kısa çalışma saatleri, toplam 
çalışma saati kayıplarının başlıca nedenlerini 
oluşturmaktadır. 

Katı kısıtlama önlemlerinin uygulanması, 
2020'nin ikinci çeyreğinde çalışma saati 
kayıplarının zirveye ulaşmasına neden olmuş-
tur. Bu dönemde küresel çalışma saatlerindeki 
tahmini düşüş %18,2’dir (525 milyon tam 
zamanlı iş). 2020'nin üçüncü çeyreğindeki 
güçlü toparlanmanın bir sonucu olarak 
2020'nin dördüncü çeyreği için çalışma saati 
kayıplarının %4,6 (130 milyon tam zamanlı iş) 
olduğu, dördüncü çeyrekte toparlanma hızının 
ise daha az olduğu tahmin edilmektedir. 

2020 yılı boyunca, çalışma saatlerinde en büyük 
kaybı %11,3 ile düşük-orta gelirli ülkeler 
yaşamıştır. Üst - orta gelirli ve yüksek gelirli 
ülkeler ise 2020 yılı boyunca benzer çalışma 
saati kayıpları (sırasıyla %7,3 ve %8,3) 
sergilemiştir. Düşük gelirli ülkeler % 6,7 ile tüm 
gelir grupları arasında 2020'de en düşük 
çalışma saati kayıplarını yaşamıştır.

1. Impact on Working Hours

The operation of labor markets around the 
world was disturbed on an unprecedented scale 
in 2020. It was reported that the global working 
hours fell 8.8 % (about 255 million full-time 
employments) in 2020 when compared to the 
last quarter of 2019. Working-hour losses shape 
employment  losses and the  reduced working 
hours for those remain employed. Both inactivi-
ty and shorter working hours are the primary 
causes of total loss in working hours. 

The implementation of strict restriction mea-
sures resulted in a peak in the number of work-
ing hours lost in the second quarter of 2020. 
Global working hours are estimated to decline 
by 18.2 % throughout this time period (525 
million of  full-time jobs). Because of the 
substantial recovery in the third quarter of 2020, 
the loss of working hours in the fourth quarter of 
2020 is estimated to be 4.6%  (130 million of 
full-time jobs), and the recovery in the fourth 
quarter is estimated to be slower. 
a
Low and middle income countries experienced 
the highest loss in  working hours  throughout 
2020, by  11.3%. On the other hand, upper and 
middle income and high income countries have 
experienced similar decrease  in working hours 
(by 7.3% and 8.3%, respectively) in 2020. Low-in-
come countries experienced the lowest loss of 
working hours of any income group, by 6.7% in 
2020.



2.İstihdama Etkisi

COVID-19, dünya genelinde istihdamı farklı 
açılardan etkilemiştir. Küresel işsizlik 2020'de 33 
milyon artarak 220 milyona yükselmiş, işsizlik 
oranı 1,1 puan artarak %6,5 olmuştur. İşsizlik 
rakamları COVID-19 krizinde kaybedilen işlerin 
yalnızca küçük bir bölümünü yansıtmaktadır. İş 
sahibi olmak isteyen birçok kişi, başarılı bir iş 
arama fırsatı göremedikleri veya COVID-19 
kısıtlamaları nedeniyle bunu yapamadıkları için 
atıl hale gelmiştir. 

Genç işçiler, 2020'de tüm bölgelerde ve ülke 
gelir gruplarında krizden özellikle ağır bir şekil-
de etkilenmiştir. İstihdam kaybı yetişkinler için 
%3,7 iken gençler için %8,7'dir. Ancak, yüksek 
gelirli ülkelerin dışında, işsiz gençler ya da 
işgücü piyasasına girmek üzere olan gençler, 
genel olarak işsizliğe yönelmek yerine işgücün-
den ayrılmışlar ya da işgücüne girişlerini gecik-
tirmişlerdir. Bu nedenle küresel işsiz genç insan 
sayısında artış yaşanmamaktadır.

Tüm bölgelerde ve ülke gelir gruplarında, 
kadınlar istihdam kaybından erkeklere göre 
daha fazla etkilenmiştir. Kadınlar için istihdam 
kaybı 2020'de %5,0 iken, erkekler için %3,9'dur. 
Ancak işgücüne katılım oranlarında uzun 
süredir devam eden cinsiyet farkı nedeniyle 
kayıp, erkekler için (80 milyon) kadınlardan (64 
milyon) daha fazladır.

2. Impact on Employment

COVID-19 has had a range of impacts on 
employment around the world. Global unem-
ployment has increased by 33 million and 
reached 220 million in 2020, with the unem-
ployment rate rising 1.1 points and reaching 
6.5%. Unemployment figures only represent a 
small portion of the jobs lost during the 
COVID-19 crisis. Many people who want to work 
have gone dormant because they could not 
find successful job searching  opportunities  or 
were unable to do so due to COVID-19 restric-
tions. 

In all regions and income groups, young work-
ers have been impacted particularly heavily by 
the crisis in 2020. The employment loss was 
3.7% for adults and 8.7% for youth. However, 
apart from high-income countries,  unem-
ployed youth or young people about to enter 
the labor force generally are left or delayed 
their entry into the labor force rather than 
becoming unemployed. Therefore, the number 
of unemployed young people is increasing 
globally.

Women were more affected by employment 
loss than men across all regions and income 
levels. While the employment loss for women 
was 5.0%, it was 3.9% for men in 2020. However, 
the loss in labor force participation rates due to 
the long-standing gender gap is higher for 
men (80 million) than for women (64 million).



3.İşgücü Gelirine Etkisi

Çalışma saatlerindeki büyük kayıplar göz 
önüne alındığında, çalışanların işten elde 
ettikleri gelirde büyük düşüşler yaşandığı 
görülmektedir. 2020 yılında küresel işgücü 
gelirinin %8,3 oranında azaldığı tahmin edilme-
ktedir. Bu oran 3,7 trilyon ABD dolarına veya 
küresel gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) 
%4,4'üne karşılık gelmektedir. Tahminler, %12,3 
ile en büyük işgücü geliri kaybının alt-orta gelirli 
ülkelerde yaşandığını göstermektedir. 

4.Sektörlere Göre 
COVID-19’un Etkisi

Covid-19, sektörleri olumlu veya olumsuz yönde 
etkilemiştir. Bu yazıda pandemiden en çok 
etkilenen sektörlerden olan inşaat, turizm ve 
gıda perakendeciliği ele alınmıştır.

4.1.İnşaat Sektörü
İnşaat, ekonomik döngülere duyarlı olduğun-
dan, inşaat işletmeleri ve işçiler, pandemiden 
kaynaklanan ekonomik aktivitedeki sert 
düşüşten önemli derecede etkilenmiştir. Bu 
krizle birlikte düşen gelir ve artan proje teslim 
zorlukları, sektörün çoğu pazarda daralmasına 
neden olmuş ve buna karşılık gelen işgücü 
üzerinde olumsuz bir etkiye yol açmıştır. Ayrıca 
azalan harcama ve tüketim kapasitesi, işletme 
kısıtlamaları ve bulaşma korkusu gibi nedenler 
inşaat işletmelerinin çoğunda likidite sorun-
larını beraberinde getirmiştir. Teşvik veya 
yardım paketlerinin yokluğunda, birçok ülkede 
inşaat faaliyetinin COVID-19 öncesi seviyelere 
dönmesi zaman alacağından, pandeminin 
inşaat sektörü üzerinde uzun vadeli bir etkisi 
olacağı tahmin edilmektedir. 

4.2.Turizm Sektörü
Son on yılda turizm, dünyadaki en dinamik ve 
en hızlı büyüyen ekonomik sektörlerden biri 
haline gelmiştir. 2019 yılında dünya çapında 
doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 330 milyon 
iş, toplam küresel istihdamın %10,3'ü ve küresel 
olarak her 10 işten biri turizm sektörünün içinde 
yer almaktaydı. 

3.Impact on Labor Income

Given the significant reductions in working 
hours, it has been seen that employees' income 
they gain from their jobs have decreased 
significantly. Global labor income is expected to 
decline by 8.3 % in 2020. This rate is equivalent 
to 3.7 trillion US$, or 4.4 %  of the  global gross 
domestic product (GDP). The estimations show 
that the largest loss of labor income, amount-
ing to 12.3 % is in lower-middle-income coun-
tries. 

4.Impact of COVID-19
by Sectors

Covid-19 has impacted sectors positively or 
negatively. The construction, tourism, and food 
retail  sectors which have been the most 
impacted by the pandemic  are addressed in 
this article.

4.1.Construction Sector
Because construction is vulnerable to econom-
ic cycles, the sharp drop in economic activity 
caused by the pandemic has had a significant 
impact on construction businesses and work-
ers. With this crisis's declining revenue and 
increased project delivery issues, the sector has 
shrunk in most markets, with a commensurate 
negative impact on the workforce. Further-
more, factors such as decreased expenditure 
and consumption capacity, operational restric-
tions, and fear of being infected have all 
contributed to liquidity issues in the majority of 
construction businesses. The pandemic is 
expected to have a long-term impact on the 
construction sector in the absence of stimulus 
or aid packages, as it will take time for construc-
tion activity in many countries to return to 
pre-COVID-19 levels. 

4.2.Tourism Sector
Tourism has emerged as one of the world's 
most dynamic and fastest expanding econom-
ic sectors in the last decade. Approximately 330 
million direct and indirect jobs worldwide, 10.3% 
of total global employment, and one in 10 jobs 
globally were a part of the tourism sector in 
2019. 
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Salgının turizm işletmeleri ve çalışanlarının 
geçim kaynakları üzerindeki etkisi çok büyük-
tür. Dünya nüfusunun yaklaşık yarısının sınırla-
ma önlemleriyle kısıtlandığı tahmin edilmekte-
dir. Dolayısıyla turizm endüstrisi, pandemiyi 
kontrol altına almak için alınan gerekli önlemle-
rden büyük darbe almıştır ve sektörün yakın 
zamanda normale dönmesi pek olası görünme-
mektedir. Sınırlama önlemlerinin aşamalı olarak 
kaldırılmasından sonra bile, ayakta kalan işletm-
eler, olası yavaş bir toparlanmanın zorluklarıyla 
yüzleşmeye devam edeceklerdir. Pandemi ve 
onu kontrol altına almaya yönelik küresel çaba-
ların, uluslararası turizm ekonomisinin %45 ile 
%70 arasında daralmasına neden olabileceği 
öngörülmektedir. Uluslararası turizme ek olarak 
iç turizm endüstrileri de salgından olumsuz 
etkilenmektedir. Bununla birlikte, iç turizmin 
uluslararası turizm endüstrisinden daha hızlı 
toparlanması beklenmektedir.  

The pandemic has had a massive impact on the 
livelihoods of tourism businesses and their 
workers. It is estimated that restriction mea-
sures impact about half of the world's popula-
tion. Therefore,  the tourism sector has been 
badly hit by the essential pandemic restriction 
measures, and it is unlikely that the sector will 
return to normal anytime soon. Even if restric-
tion measures are withdrawn, surviving 
businesses will confront the challenges of a 
possible gradual recovery. It is expected that 
the pandemic and global efforts to control it will 
limit the economy of the international tourism 
sector to between 45 and 70 %. Domestic 
tourism sectors are also being impacted by the 
pandemic, in addition to international tourism. 
However, domestic tourism is expected to 
recover faster than the international tourism 
industry.  

4.3.Gıda Perakendeciliği

Pandemi, yeni bir “ön saf” çalışanları kategorisi 
ortaya çıkarmıştır. Gıda perakende ve market 
çalışanları ile temizlik hizmeti çalışanları, 
ekonominin hayatta kalması ve nüfusun gıda 
güvenliğini garanti altına almak için gerekli hale 
gelmiştir.

Gıda perakendecileri, diğer sektörlere göre 
istihdamla ilgili farklı zorluklarla karşı karşıyadır. 
Gıda perakendesinde, hem çevrimiçi teslimat-
ları karşılamak için depolarda hem de ödeme 
noktalarında çalışmak için gıda mağazalarında 
işçi alımında bir artış yaşanmıştır. Perakende 
gıda çalışanlarına yönelik yüksek talep, sektörde 
daha fazla iş yaratmıştır. Ayrıca bazı ülkeler gıda 
çalışanlarının ücretlerinde artış olduğunu 
bildirmektedir.
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4.3.Food Retail

The pandemic has caused a new class of "front-
line" workers to emerge. Food retail and super-
market workers, as well as cleaning service 
personnel, have become critical to the econo-
my's existence and the population's food securi-
ty.

Food retailers confront particular employment 
issues in comparison to other sectors. In the 
food retail sector, there has been an increase in 
both the recruitment of warehouse workers to 
meet online deliveries and the recruitment of 
food store workers to operate at checkout 
points. The increased demand for retail food 
workers has resulted in additional job opportu-
nities in the sector. Furthermore, some coun-
tries record salary increases for food employees.
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İnsanlığın arazi kullanım biçimlerinin 
ekosistemleri bozması ve doğal yaşam 
alanlarını değiştirmesi neticesinde yaban hayatı 
ile insan arasındaki etkileşim ve türler arası 
mikrobiyal bulaşım dinamikleri de değişmekte-
dir. Bunun sonucunda vahşi yaşamdan insan-
lara ve evcil hayvanlara hastalık bulaşması riski 
artmaktadır. 2019’un sonundan bu yana zoono-
tik bir virüs salgını olan Covid-19 salgınıyla 
mücadele eden dünya giderek daha belirsiz bir 
gelecekle karşı karşıya kalmakta hâlihazırda 
iklim değişikliği tarafından tehdit edilmek-
teyken çoklu krizlerle başa çıkmaya çalışmak-
tadır (UNCCD, 2020, s. 3-4).

Yaşanan krizlere bütüncül açıdan bakabilmek 
ve dersler çıkarmak önümüzdeki yıllarda da 
gündemimizi çokça meşgul edecek olan iklim 
değişikliği ve onun getirebileceği doğal afetler, 
biyoçeşitlilik kaybı, doğal kaynakların yok 
olması, gıda kıtlığı gibi problemlere çözüm 
üretilmesine katkı sağlayacaktır.

Covid-19 Salgını ve İklim Değişikliği: 
Benzerlikleri ve Farklılıkları

Dünyanın çeşitli yerlerinde üretilen sera gazı 
emisyonları yine dünyanın her yerini etkilediği 
için iklim değişikliği gezegenimiz için küresel 
bir sorundur. Covid-19 salgını da bir bölgede 
ortaya çıkıp hızla tüm gezegene yayıldığından 
iklim değişikliği gibi küresel bir sorun halini 
almıştır (Fuentes, Galeotti, Lanza, & Manzano, 
2020). 

İklim değişikliği ile mücadelede Covid-19 
salgınında yaşanan tecrübelerden faydal-
anılabilir. Uluslararası koordinasyon eksikliği, 
hem salgının hem de iklim değişikliğinin küre-
sel işbirliğine muhtaç olduğunu bir kez daha 
vurgulamaktadır. Teknoloji ise gerek salgının 
kontrol altına alınması gerekse de iklim koruyu-
cu araçlar için önem arz etmektedir. İki küresel 
sorunun ortak noktaları ve farklılıkları mevcut-
tur. Covid-19 salgını ani bir şekilde ortaya 
çıkarken iklim değişikliği yıllar içinde gelişmiştir 
(Kearney Global Business Policy Council, 2021, s. 
3-5). 

As manners of land use by mankind degrade 
ecosystems and change natural habitats, the 
interaction between wildlife and mankind and 
the dynamics of interspecies microbial contam-
ination also change. Thus, the risk of disease 
transmission from wildlife to humans and 
domestic animals increases. Since late 2019, the 
world has been struggling to contain an 
outbreak of a new zoonotic virus commonly 
called COVID-19, facing an uncertain future, and 
already been threatened by climate change 
which forces it to deal with multiple crisis at the 
same time.(UNCCD, 2020, p. 3-4).

Considering these crises from a holistic 
perspective and drawing lessons from them will 
help to find solutions to problems such as 
climate change and related natural disasters, 
biodiversity loss, the destruction of natural 
resources and food shortages, which will be on 
our agenda in the years to come.

Covid-19 Pandemic and Climate 
Change: Similarities and Differences

Climate change is a global problem for our 
planet, as greenhouse gas emissions produced 
in various parts of the world affect all of the 
world. Since the Covid-19 pandemic emerged in 
one region and spread rapidly to the whole 
planet, it has become a global problem like 
climate change (Fuentes, Galeotti, Lanza, & 
Manzano, 2020). 

Experiences in the Covid-19 pandemic can be 
used in the fight against climate change. The 
lack of international coordination emphasizes 
once again that both the epidemic and climate 
change need global cooperation. Technology, 
on the other hand, is important both for 
controlling the pandemic and for climate 
protection tools. The two global problems have 
common points and differences. The coronavi-
rus arrived suddenly and spread rapidly while 
climate change has evolved gradually over the 
years (Kearney Global Business Policy Council, 
2021, p. 3-5). 

37



Salgının özellikle belli bir yaş grubu (60 ve üzeri) 
için ölüm oranlarında yüksek seyrettiği, iklim 
değişikliğinin asıl etkilerinin ilerleyen yıllarda 
bugünün çocukları ve gençlerini daha çok 
etkileyeceği göz önünde bulundurulduğunda 
iki krizin de nesiller arası farka sahip olduğu 
ortaya çıkmaktadır (Şahin & Erensü, 2020, s. 15).

Virüslerin salgın potansiyeli taşımasıyla ilgili 
yapılan uyarılara rağmen önlemlerin alınmayışı 
ile SARS-CoV-2 virüsünün salgına dönüşmesi; 
fosil yakıt kullanımı ve CO₂ emisyonlarının 
önlenmesi ile ilgili yapılan uyarılara rağmen 
küresel ısınmanın artması durumu ile benzerlik 
göstermektedir. Virüsün belli bir bulaşım 
seviyesine ulaştığında kontrolünün zorlaşması 
ile küresel sıcaklıklardaki eşikler aşıldığında geri 
dönülmez sonuçların oluşması salgın ve iklim 
değişikliği arasındaki bir başka benzerliktir. Aynı 
şekilde virüsün farklı ülkeler ve sosyal gruplar 
arasında risk açısından değişkenlik göstermesi 
iklim krizindeki sosyal ve mekânsal eşitsizlikle 
paraleldir. Aşı ve sağlık malzemelerine erişimde 
yaşanan sıkıntılar, iklim krizinde ortaya çıkacak 
muhtemel gıda ve su kıtlığı gibi durumlarda da 
kendini gösterecektir. Bununla birlikte Covid-19 
krizindeki riskten kaçınmaya dair yaygınlaşan 
anlayış başarılı bir şekilde uygulanırsa iklim 
eylemi için de bir temel oluşturabilir (Manzane-
do & Manning, 2020).

Covid-19 Salgınının Küresel Emisyon-
lara Etkisi

Küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine sebep 
olan karbon emisyonlarının Covid-19 salgını 
sürecinde pek çok ülkede ekonomik ve sosyal 
faaliyetlerin sınırlanması sebebiyle düşüşe 
geçmesi beklenmekteydi.

Nitekim Uluslararası Enerji Ajansı’nın verilerine 
göre küresel CO₂ emisyonları 2020’de şimdiye 
kadarki en büyük düşüşle %5.8 oranında azaldı 
(2 Gt). Bu düşüşe rağmen küresel enerjiyle ilgili 
CO₂ emisyonları 31.5 Gt (gigaton)’de kalmış ve 
endüstri devrimi dönemine göre yine de %50 
daha yüksek seyretmiştir. 2021 tahminleri 
yaklaşık %5 oranında toparlanarak yeniden 
2018-2019 seviyesini yakalayacağı yönündedir 
(IEA, 2021, s. 10-11).

Considering that the epidemic is especially high 
in mortality rates for a certain age group (60 and 
over), and that the main effects of climate change 
will affect today's children and youth more in the 
coming years, it is revealed that there is a differ-
ence between these crises in terms of genera-
tions (Şahin & Erensü, 2020, p.  15).

The case of the SARS-CoV-2 virus, which became 
a pandemic because no precautions were taken 
despite warnings about the epidemic potential of 
the viruses, is similar to the case of increasing 
global warming despite warnings about the use 
of fossil fuels and the prevention of CO₂ emissions. 
Another similarity between the epidemic and 
climate change is that the virus becomes difficult 
to control when it reaches a certain level of trans-
mission, and irreversible consequences occur 
when global temperature thresholds are exceed-
ed. Likewise, the variability of the virus in terms of 
risk among different countries and social groups 
is parallel to the social and spatial inequality in the 
climate crisis. Problems with access to vaccines 
and medical supplies will also manifest them-
selves in situations such as possible food and 
water shortages in the climate crisis. However, the 
widespread understanding of risk aversion in the 
Covid-19 crisis, if successfully implemented, can 
also provide a foundation for climate action (Man-
zanedo & Manning, 2020). 

Impact of the Covid-19 Pandemic on 
Global Emissions

Carbon emissions causing global warming and 
climate change, were expected to decline due to 
the limitation of economic and social activities in 
many countries during the Covid 19 epidemic.
In fact, according to International Energy Agency, 
global CO₂ emissions have fallen by 5.8% (2 Gt) in 
2020, the largest decline ever. Despite this 
decline, global energy-related CO₂ emissions 
remained at 31.5 Gt (gigatons), still 50% higher 
than during the industrial revolution period. Fore-
casts for 2021 are that it will recover by about 5% 
and catch the 2018-2019 level again (IEA, 2021, p. 
10-11).
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Salgın sürecinde önlem olarak alınan tam 
kapanma kararları küresel emisyonların 
düşmesini sağladıysa da bu oran küçük görün-
mektedir. Bu düşüş tüm ekonomilerin durması 
pahasına istenmeyen bir şekilde elde edilmiştir. 
Ancak emisyon azaltıcı daha verimli yollar da 
bulunmaktadır (Fuentes, Galeotti, Lanza, & 
Manzano, 2020).

Son yıllarda karbon fiyatlandırma girişimleri ön 
plana çıkmaktadır. Ülkeler bu uygulamalardan 
elde etmiş oldukları gelirleri genelde iklim 
değişikliği ile mücadele için kullanmaktadır. Bu 
girişimler küresel ekonominin yarısından daha 
azı tarafından uygulansa da artış yönünde 
eğilim göstermektedir (Kearney Global Busi-
ness Policy Council, 2021, s. 16,38).

Covid-19 Kurtarma Paketlerinde
Yeşil İzler

2050 yılına kadar küresel sıcaklığın 2 °C’yi 
aşacağını öne süren Oxford Economics araştır-
ması böyle bir durumun daha sıcak ülkeleri 
hem insani hem de ekonomik olarak daha fazla 
etkileyeceğini tespit etmiştir. 2010-2019 yılları 
arasındaki 10 yıllık dönemde doğal afetler 
karşısında yaşanan mali kayıpların 3 trilyon 
dolara yakın olduğu belirtilmektedir. İleriye 
dönük çalışmalar iklim değişikliği sebebiyle 
GSYİH’ye olan maliyetlerin önlem alınmadığı 
takdirde hem gelişmiş hem de gelişmekte olan 
ülkelerde önümüzdeki senelerde artacağını 
göstermektedir. Yapılan bir çalışmada iklim 
değişikliği ile ilgili önlemlerin alınmadığı en 
kötü senaryoya göre 2100 yılında dünya gene-
lindeki GSYİH kaybının ortalama %7.22 olacağı 
tahmin edilmiştir. Covid-19 salgınından 
etkilenen hükümetler, hem iklimi hem de 
ekonomiyi iyileştiren önlemleri ekonomik 
kurtarma paketlerine dâhil etmiştir. Özel 
sektörün yanı sıra uluslararası kuruluşlar da 
ülkelere yapmış olduğu desteklerle öne 
çıkmaktadır. Örneğin Dünya Bankası 2021-2025 
yılları arasında 200 milyar doları iklim 
değişikliğine uyum için ayırmış olup akıllı tarım, 
hava tahminleri, güneş enerjisi vb. alanlara 
yatırım yapmaktadır (Kearney Global Business 
Policy Council, 2021, s. 4,6,8-9,13).  

Although the full lockdown decisions taken as a 
precaution during the epidemic process have 
reduced global emissions, this rate seems small. 
This decline was achieved in an undesirable 
manner at the expense of stopping all econom-
ic activities. However, there are more efficient 
ways to reduce emissions  (Fuentes, Galeotti, 
Lanza, & Manzano, 2020).

In recent years, carbon pricing initiatives have 
come to the fore. Countries generally use their 
income from these practices to combat climate 
change. Although these initiatives are imple-
mented by less than half of the global economy, 
they tend to increase (Kearney Global Business 
Policy Council, 2021, p. 16,38).

Green Traces on Covid-19
Rescue Packages

A study by Oxford Economics suggesting that 
global temperatures will rise above 2°C by 2050 
has shown that such a situation will hit warmer 
countries harder, both humanly and economi-
cally. It is stated that financial losses due to 
natural disasters amount to nearly $3 trillion 
over the 10-year period from 2010-2019. 
Forward-looking studies show that the cost of 
climate change to GDP will increase in both 
developed and developing countries in the 
coming years if no action is taken. One study 
estimated that the worst-case loss of global 
GDP in 2100, if no action is taken on climate 
change, would average 7.22%. Governments 
affected by the Covid-19 pandemic have includ-
ed measures that improve both the climate and 
the economy in their economic recovery pack-
ages. In addition to the private sector, interna-
tional organizations also come to the fore with 
their support to countries. For example, the 
World Bank has allocated $200 billion for 
climate change adaptation between 2021-2025, 
and is investing in smart agriculture, weather 
forecasting, solar energy, etc. (Kearney Global 
Business Policy Council, 2021, p. 4,6,8-9,13). 
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Çeşitli ülkelerin iklim eylemi kapsamında Covid 
paketlerinde yer vermiş olduğu yeşil unsurlar 
Tablo 1. (Kearney Global Business Policy Coun-
cil, 2021, s. 14)’de görülmektedir.

Kaynak: BBC, Bloomberg, CNBC, CNN, El País, 
France24, Kanada Hükümeti, Uluslararası 
Sürdürülebilir Kalkınma Enstitüsü, The New 
York Times, Politico, PV Magazine, Reuters, Vivid 
Economics, The Wall Street Journal; Kearney 
analizi
Tablo 1.’den de anlaşılacağı üzere pek çok ülke 
bileşik krizleri beraber yönetebilmek için çeşitli 
tedbirler almaktadır. Güneş panelleri, havayolu 
başta olmak üzere ulaşım sektörü, atıkların 
yönetimi, otomotiv ve enerji verimliliği gibi 
konular yeşil unsurların konularını oluşturmak-
tadır.
Ekonomik büyümeyi sera gazlarından 
arındırırken kısa vadede salgının uzun vadede 
iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini bertaraf 
etmek amacıyla çıkarılan yeşil kurtarma 
paketleri iki krizin atlatılmasına yardımcı olabilir. 
Böylelikle hem ekonomik hedefler hem de 
iklim hedefleri başarıya ulaşacaktır (Hepburn, 
O’Callaghan, Stern, Stiglitz, & Zenghelis, 20
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1.Çalışma Saatlerine Etkisi

Dünya genelinde işgücü piyasaları 2020 yılında 
benzeri görülmemiş bir ölçekte kesintiye 
uğramıştır. 2019 yılının son çeyreği ile 
karşılaştırıldığında 2020 yılında küresel çalışma 
saatlerinin %8,8’lik (yaklaşık 255 milyon tam 
zamanlı iş ) bir kayba uğradığı tespit edilmiştir. 
Çalışma saatindeki kayıpları; istihdam kayıpları 
ve istihdamda kalanlar için azaltılmış çalışma 
saatleri şekillendirmektedir. Hem hareketsizlik 
hem de daha kısa çalışma saatleri, toplam 
çalışma saati kayıplarının başlıca nedenlerini 
oluşturmaktadır. 

Katı kısıtlama önlemlerinin uygulanması, 
2020'nin ikinci çeyreğinde çalışma saati 
kayıplarının zirveye ulaşmasına neden olmuş-
tur. Bu dönemde küresel çalışma saatlerindeki 
tahmini düşüş %18,2’dir (525 milyon tam 
zamanlı iş). 2020'nin üçüncü çeyreğindeki 
güçlü toparlanmanın bir sonucu olarak 
2020'nin dördüncü çeyreği için çalışma saati 
kayıplarının %4,6 (130 milyon tam zamanlı iş) 
olduğu, dördüncü çeyrekte toparlanma hızının 
ise daha az olduğu tahmin edilmektedir. 

2020 yılı boyunca, çalışma saatlerinde en büyük 
kaybı %11,3 ile düşük-orta gelirli ülkeler 
yaşamıştır. Üst - orta gelirli ve yüksek gelirli 
ülkeler ise 2020 yılı boyunca benzer çalışma 
saati kayıpları (sırasıyla %7,3 ve %8,3) 
sergilemiştir. Düşük gelirli ülkeler % 6,7 ile tüm 
gelir grupları arasında 2020'de en düşük 
çalışma saati kayıplarını yaşamıştır.

1. Impact on Working Hours

The operation of labor markets around the 
world was disturbed on an unprecedented scale 
in 2020. It was reported that the global working 
hours fell 8.8 % (about 255 million full-time 
employments) in 2020 when compared to the 
last quarter of 2019. Working-hour losses shape 
employment  losses and the  reduced working 
hours for those remain employed. Both inactivi-
ty and shorter working hours are the primary 
causes of total loss in working hours. 

The implementation of strict restriction mea-
sures resulted in a peak in the number of work-
ing hours lost in the second quarter of 2020. 
Global working hours are estimated to decline 
by 18.2 % throughout this time period (525 
million of  full-time jobs). Because of the 
substantial recovery in the third quarter of 2020, 
the loss of working hours in the fourth quarter of 
2020 is estimated to be 4.6%  (130 million of 
full-time jobs), and the recovery in the fourth 
quarter is estimated to be slower. 
a
Low and middle income countries experienced 
the highest loss in  working hours  throughout 
2020, by  11.3%. On the other hand, upper and 
middle income and high income countries have 
experienced similar decrease  in working hours 
(by 7.3% and 8.3%, respectively) in 2020. Low-in-
come countries experienced the lowest loss of 
working hours of any income group, by 6.7% in 
2020.

The green elements that different countries 
have included in their Covid packages under 
climate action are listed in Table 1.  (Kearney 
Global Business Policy Council, 2021, p. 14).

Sources: BBC, Bloomberg, CNBC, CNN, El Pais, 
France24, Government of Canada, Institute for 
International Sustainable Development, The 
New York Times, Politico,  PV Magazine, 
Reuters, Vivid Economics, The Wall Street Jour-
nal; Kearney analysis  
As can be seen from Table 1, many countries 
take various measures to manage compound 
crises together. Solar panels, the transportation 
sector, especially the airline, waste manage-
ment, automotive and energy efficiency are the 
subjects of green elements.
While eliminating greenhouse gases from 
economic growth, the green bailout packages, 
which were issued to eliminate the negative 
effects of the epidemic in the short term and 
climate change in the long term, can help 
overcome both crises. Thus, both economic 
targets and climate targets will be achieved 
(Hepburn, O’Callaghan, Stern, Stiglitz, & Zeng-
helis, 2020).
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Salgının turizm işletmeleri ve çalışanlarının 
geçim kaynakları üzerindeki etkisi çok büyük-
tür. Dünya nüfusunun yaklaşık yarısının sınırla-
ma önlemleriyle kısıtlandığı tahmin edilmekte-
dir. Dolayısıyla turizm endüstrisi, pandemiyi 
kontrol altına almak için alınan gerekli önlemle-
rden büyük darbe almıştır ve sektörün yakın 
zamanda normale dönmesi pek olası görünme-
mektedir. Sınırlama önlemlerinin aşamalı olarak 
kaldırılmasından sonra bile, ayakta kalan işletm-
eler, olası yavaş bir toparlanmanın zorluklarıyla 
yüzleşmeye devam edeceklerdir. Pandemi ve 
onu kontrol altına almaya yönelik küresel çaba-
ların, uluslararası turizm ekonomisinin %45 ile 
%70 arasında daralmasına neden olabileceği 
öngörülmektedir. Uluslararası turizme ek olarak 
iç turizm endüstrileri de salgından olumsuz 
etkilenmektedir. Bununla birlikte, iç turizmin 
uluslararası turizm endüstrisinden daha hızlı 
toparlanması beklenmektedir.  

Pandemilerin, psikolojik çerçeveden ele 
alındığında insanları mental olarak olumsuz 
etkilediği görülmektedir. Pandemi sürecindeki 
gelişmeler öfke, kızgınlık, depresyon gibi 
duygusal rahatsızlıkları ve stresi tetiklemekte-
dir.  Covid-19 salgınında da tüm bu rahatsızlıklar 
gözlemlenmektedir. Kişinin kendi ve sevdikleri-
nin sağlığı açısından endişeye kapılmasına 
neden olmaktadır. Aynı zamanda ekonomik 
durumun ve yaşam tarzının bozulmasına ilişkin 
kaygılar, sosyal izolasyon ile başlayan yalnızlık-
tan kaynaklanan duygusal rahatsızlıklar yaşan-
maktadır. Pandemi öncesi ve sonrası, duygusal 
sorunlara yönelik yapılan araştırmalardan 
sağlanan verilerle ne kadar etkin olduğu tespit 
edilebilir. Hasta ve demografik özelliklerin bu 
sürecin sebep olabileceği duygusal rahatsı-
zlıklara dair etkileri de araştırmaları oldukça 
karmaşık hale getirmektedir.

Salgının yayılımını önlemek amacıyla alınan 
karantina önlemlerinin benzerlerine geçmişte 
de rastlamaktayız. 2003 yılında SARS salgını 
sırasında Çin ve Kanada’nın bazı bölgelerinde 
benzer karantina uygulamaları görülmektedir. 
Yine 2014 yılında Ebola salgını sırasında Batı 
Afrika’da köyler karantinaya alındı. Bu sürecin 
meydana getirdiği duygusal rahatsızlıklar 
sonucu olduğu düşünülen intiharlar rapor 
edilmiş, öfke sorunları ve açılan davalar kayıtlar 
altına alınmıştı. Covid-19 öncesinde,  10 ülkede 
SARS, Ebola, H1N1, Orta Doğu solunum 
sendromu ve at gribi hastalarıyla yapılan bir 
inceleme karantinanın psikolojik etkisinin 
önemli olduğunu ve aynı zamanda uzun 
sürebileceğini öne sürmektedir. Bu etkiler, 
karantina uygulamalarının yapılmaması gerek-
tiği anlamına gelmez, bu sürecin insanlar için 
mümkün olduğunca tolere edilebilir olmasını 
sağlamak için daha hassas çalışmaların yapıl-
masını gerektirebilir.

From a psychological perspective, it is seen that 
outbreaks affect people mentally negatively. 
Developments in the pandemic process trigger 
emotional disorders and stress such as anger, 
fury, depression.  All these disorders are 
observed in the Covid-19 pandemic. It causes 
concern for one's own and loved ones' health. 
There are also concerns about the degradation 
of the economic condition and lifestyle and 
emotional issues caused by loneliness, which 
begins with social isolation. Its effectiveness can 
be determined using data from studies on 
mental disorders prior to and following the 
pandemic. The influence of patient and 
demographic features on the emotional 
disorders caused by this period further 
complicates studies.

Quarantine measures taken to prevent the 
spread of the pandemic also can be seen in the 
past. During the SARS outbreak, similar 
quarantine practices were observed in some 
parts of China and Canada in 2003.  During the 
Ebola outbreak in 2014, villages in West Africa 
were quarantined too. Suicides thought to be 
the result of this period's emotional disorders 
were reported, anger problems and lawsuits 
were recorded. Before the Covid-19, an 
examination of SARS, Ebola, H1N1, Middle East 
respiratory syndrome, and horse flu patients in 
ten countries claims that the psychological 
impact of quarantine is significant and may also 
be long-lasting. These effects do not mean that 
quarantine practices should not be done, more 
critical studies may be required to ensure that 
this period is as tolerable for people as possible.

Pandemilerin Mental
Sağlığımıza Etkileri

E�ects of Pandemic on
Our Mental Health
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Bu süreç, geleceği inşa edecek gençler için özel 
bir duruma bürünmektedir. Bahsi geçen 
stresörlerin yanı sıra gelecek kaygısı, istihdam 
sorunları ve eğitimlerde meydana gelen aksa-
malar bu grubu psikolojik açıdan olumsuz 
etkileyeceği tahmin edilmektedir. Mental 
bakımdan, çocukluk ve gençliğin çok hassas 
dönemler olduğunun da altı çizilmelidir.

These periods are more special for young 
people who are to build the future.  Besides the 
stressors mentioned, it is expected that future 
anxiety, employment issues and disruptions in 
education will negatively and psychologically 
affect this group. It should also be noted that 
childhood and youth are very sensitive periods 
for mental health.

Gençlerdeki Etkileri ve 
Yapılan Araştırmalar

E�ects on the Youth
and Studies 

Covid-19 salgınına ilişkin ortaya çıkan değişim-
leri gösteren belgelerin sayısı artıyor. Nihayetin-
de gençlerin mental durumunun da bu 
süreçten etkilenmekte olduğuna dair yapılan 
çalışmaların sonuçları da yavaş yavaş yayınlan-
makta. Lilly Shanahan ve arkadaşlarının 20-22 
yaş grubuna yapmış olduğu bir araştırmada 
stres ve öfkenin Salgın öncesi döneme göre 
artış gösterdiği belirtilmektedir. Yaşam tarzında 
meydana gelen değişiklikler, ekonomik 
dalgalanmalar ve umutsuzluk gibi kaygılardan 
kaynaklanan stresörler bu artışların temelinde 
yatıyor.

İLO’nun yapmış olduğu bir çalışma pandeminin 
gençleri nasıl etkilediği konusunda bulgular 
taşımaktadır. Uluslararası yapılan bir anket 
çalışmasıyla pandeminin gençler üzerindeki 
istihdam, eğitim, mental sağlığı, hak ve sosyal 
aktiviteler kapsamında etkileri ele alandı. Çalış-
ma, pandeminin gençler üzerindeki etkisinin 
sistematik, derin ve orantısız olduğunu 
söylüyor. Gençler gelecek ve onun içindeki 
yerleri konusunda endişeli görünüyor.

Çalışmanın gençlerin mental sağlığı bakımın-
dan ele alınan kısmında elde edilen değerler 
“muhtemel depresyon ya da öfke”, “potansiyel 
depresyon ya da öfke”, “depresyon ya da öfke 
yok” olarak kategorize edildi. 18 ile 29 yaş 
aralığındaki gençlerin yaklaşık %50’si “olası 
depresyon ya da öfke” grubunda değerlendiril-
di. Hâlbuki Covid-19 salgını öncesi 2016 ve 2017 
yıllarında, Danimarka, İngiltere ve İzlanda’da 
16-25 yaşları arasına yapılan değerlendirmede 
ortalamalar daha olumlu sonuçlar gösteriyordu. 

The number of documents showed changes 
related to the Covid-19 pandemic are increas-
ing.  Finally, the results of studies showing that 
this period has an impact on the mental health 
of young people are gradually being published. 
According to a study conducted by Lilly Shana-
han and her friends on the 20-22 age groups, it 
is stated that stress and anger have increased 
compared to the pre-pandemic period. Stress-
ors related to concerns such as changes in 
lifestyle, economic fluctuations and hopeless-
ness lie behind these increases.

A study made by ILO has obtained findings 
about how pandemic affect young people. The 
effects of the pandemic on youth in terms of 
employment, education, mental health, rights, 
and social activities were discussed with an 
international survey study. Study says that the 
effect of pandemic on young people is system-
atic, profound, and proportional. Young people 
seem worried about future and their place in it.

The values obtained from the part of the study 
on mental health of young people are catego-
rized as "possible depression or anger", "poten-
tial depression or anger", "no depression or 
anger". Approximately 50% of the youth aged 
between 18 and 29 were evaluated in the “possi-
ble depression or anger” group.  However, an 
evaluation of 16-25 years old in Denmark, 
England and Iceland showed more positive 
results before the Covid-19 pandemic in 2016 
and 2017.  
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Salgın öncesi süreçte dahi gençlerin sosyal ve 
ekonomik entegrasyonu önem teşkil eden bir 
durumdu. Salgının sert ve uzun süren etkileri 
gençlerin süregelen entegrasyonunu olum-
suz etkileyeceği oldukça muhtemel görün-
mektedir. 

Uzun karantina süresi, sağlık endişelerinin 
ortaya çıkardığı korku, bunalma, ihtiyaçların 
karşılanamaması, yetersiz bilgi, ekonomik 
kayıplar stresörler olarak yer almaktadır. 
Gençlerde bu stresörler,  istihdam ve eğitimde 
yaşanan aksaklıklar ile beraber değerlendi-
rildiğinde, duygusal rahatsızlıkları kontrolsüz 
bir şekilde tetikleyebilir. Etkilerin minimize 
edilmesi için bu yaş aralığı özelinde çalışma-
ların yapılması gerekir. Günümüzde teknoloji-
nin sunduğu avantajlar ile kısmi çözümler 
üretilebilmektedir. Bu gibi çözümlerin üzerine 
daha da düşülmelidir. 

Araştırmanın detayları bizlere daha sağlıklı 
ipuçları vermekte. Pandemiyle başlayan 
eğitim aksaklıkları ve istihdam edilme sorun-
larıyla yoğun olarak karşılaşan gençlerin 
mental durumları büyük ölçüde olumsuz 
sonuçlar göstermekte. Çalışan gençler 
kapsamında işlerini sıklıkla kaybeden gençler-
in, aynı işte çalışmaya devam eden kesime 
kıyasla daha az “depresyon ve öfke yok” kate-
gorisinde yer aldığı görülmekte. Benzer 
durum öğrencilerde de mevcut. Eğitim 
süreçlerinde aksamalar yaşayan ve öğrenimini 
yeterli görmeyen gençler, verilen cevaplara 
göre “depresyon ve öfke yok” kategorisinde 
çok daha az varlık göstermektedir. Pandemi-
nin başlangıcından bu yana eğitiminde veya 
işinde aksaklıklar yaşayan gençlerin psikolojik 
açıdan etkilendikleri net olarak görünebiliyor.

Sağlıklı Bir Geleceğe…

Even in the pre-pandemic period, the social 
and economic integration of young people 
had importance. It is seen to be possible that 
the harsh and protracted effects of the 
pandemic affect negatively the ongoing 
integration of young people. 

Long quarantine, fear arising from health 
concerns, suffocation, inability to meet needs, 
insufficient information, economic losses are 
the stressors. These stressors in young people, 
when evaluating with disruptions in 
education and employment, may trigger 
emotional disorders uncontrolledly.  Studies 
should be conducted specifically for this age 
range to minimize the effects. With the 
advantages of technology, partial solutions 
can be found today. Such solutions should be 
considered further. 

The details of the study provide us with 
healthier clues.  The mental health of young 
people who experienced disruptions in 
education and employment issues which 
begin with pandemic showed negative 
results to a large extent. It is seen that young 
people who lose their jobs frequently within 
the working youth are less in the category of 
"no depression and anger" compared to those 
who continue to work in the same job. This is 
true for students as well.  According to the 
answers given, the students who have faced 
disruptions in their education and do not see 
their education enough show much less pres-
ence in the category of "no depression and 
anger".  It is clear that young people who have 
faced disruptions in their education and work 
are affected psychologically.

To a Healthy Future…
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Araştırmalar, kısıtlamaların gerekli görüldüğü 
durumlarda, net gerekçe ve bilgilendirmeler 
yapılmasının olumlu sonuçlar doğuracağını 
göstermektedir. Aynı zamanda gerçekleşmesi 
gereken kısıtlamaların potansiyel faydaları ile 
olası psikolojik zararların hassas bir şekilde 
dengede tutulması gerekmektedir. Bu, karan-
tinaların veya kısıtlamaların uygulanmaması 
anlamına gelmemelidir. Toplum sağlığı göz 
önünde bulundurularak uygulanması mecbur 
kalınan kısıtlamaların süre ve sertliğinin belir-
lenmesinde, bu gibi hesaba katılması güç olan  
psikolojik menfaatlerin başarıyla değerlendirile-
bilmesi, pandeminin olumsuz etkilerini 
indirgeyecektir.
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Study shows that when restrictions are 
deemed necessary, providing clear reasons and 
informing has favorable effects. The potential 
benefits of necessary restraints must also be 
properly balanced against potential psycholog-
ical harm. This does not mean that quarantine 
or restrictions should not be implemented.  In 
determining the duration and severity of the 
restrictions that have to be implemented by 
taking into account public health, the success-
ful evaluation of psychological benefits that are 
difficult to consider will reduce the negative 
effects of the pandemic.
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2019 yılında ortaya çıkıp hızla dünya geneline 
yayılan COVID-19 pandemisi insan sağlığı başta 
olmak üzere pek çok alanda hayatımızı 
etkilemiştir. 2021 yılının Mayıs ayı sonu itibari ile 
Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) dünya gene-
linde 3,5 milyonu ölüm olmak üzere 170 milyon-
dan fazla onaylanmış COVID-19 vakası bildirilm-
iştir. Ülkemizde ise 2021 yılının Mayıs ayı sonu 
itibari ile 5,2 milyondan fazla COVID-19 vakası 
görülmüş ve 47 binin üzerinde can kaybı mey-
dana gelmiştir [1]. 

Virüs yayıldıkça bunun ekonomiye ve iş hayatı-
na etkileri de kaçınılmaz olmuştur. Pek çok iş 
yeri ve işletme kapatılmış, çalışanlar işsiz kalmış 
ve bunun sonucunda gelirlerinin tamamını 
veya bir kısmını kaybetmişlerdir. Bu sebeple 
pek çok ülke krizin etkilerini azaltabilmek 
amacıyla gelir destekleri, iflasları önlemeye 
yönelik tedbirler, vergi ödemelerinin ertelen-
mesi, işletmelerin kira ve elektrik faturalarının 
ertelenmesi gibi çeşitli politikalar üretmiştir [2]. 

DÜNYA GENELİNDE İŞGÜCÜ PİYASALARI

Virüsün yayılmasını yavaşlatmak ve sağlık 
sisteminin çökmesini engellemek için alınan 
izolasyon önlemleri, kapanmalar ve işyerlerinin 
geçici olarak kapatılması dünya genelinde 
işgücü piyasaları üzerinde çok büyük etkiler 
yaratmış ve en çok düşük ücretli çalışanlar ile 
esnafları etkilemiştir. Ülkeler zorunlu olmayan 
ekonomik faaliyetleri durdururken çok sayıda 
çalışan bunun etkisini hissetmiştir [2]. Kapanma 
uygulamasından tüm sektörler eşit derecede 
etkilenmemiş, konaklama ve yemek hizmeti 
faaliyetleri, toptan ve perakende ticaret gibi 
sektörler kapanmadan yüksek derecede 
etkilenen sektörler olmuştur [9].

Bazı ülkelerde karantina önlemlerinin istihdam 
üzerindeki zararlı etkileri, çalışma saatlerindeki 
önemli azalmalar veya iş kayıpları şeklinde 
ortaya çıkmıştır. Uluslararası Çalışma Örgütü 
(ILO), 2020'nin ilk çeyreği, ikinci çeyreği ve 
üçüncü çeyreği için çalışma saatleri kayıplarını 
Şekil 1’deki gibi tahmin etmektedir [6]. Ayrıca 
Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu, 
yapılan bir araştırmada araştırmaya katılan 100 
ülkeden 87'sindeki şirketlerin pandeminin 
ekonomik etkisi nedeniyle işçi çıkardığını belirt-
miştir [7].

The COVID-19 pandemic, which emerged in 
2019 and spread rapidly around the world, has 
had a wide-ranging impact on our lives, partic-
ularly human health. More than 170 million 
confirmed cases of COVID-19 were reported to 
the World Health Organization (WHO) as of the 
end of May 2021, with 3.5 million resulting in 
death. In our country, more than 5.2 million 
cases of COVID-19 were reported with over 47 
thousand deaths as of the end of May 2021 [1]. 

The virus's impacts on the economy and 
business life were unavoidable as it spread. 
Many workplaces and businesses were forced 
to shut down, people were laid off, and lost all or 
part of their income as a result of unemploy-
ment. Therefore, several countries have imple-
mented various policies such as income 
support, measures to prevent bankruptcies, 
deferral of tax payments,  rent and electricity 
bills for businesses to mitigate the repercus-
sions of the crisis [2]. 

LABOR MARKETS AROUND THE WORLD

Isolation measures, lockdowns, and temporary 
workplace shutdowns implemented to stop the 
spread of the virus and prevent the healthcare 
systems from overloading have had a signifi-
cant impact on labor markets around the world 
and it mostly impacted low-paid workers and 
tradespeople.  Many workers were impacted as 
governments ceased non-essential economic 
activity [2]. The lockdown did not  impact all 
industries equally, it had a significant impact on 
the operations of  the  hospitality and catering 
industries, as well as the wholesale and retail 
trade [9].

In some countries, negative impacts of the 
quarantine measures on employment were 
evident as the large cutbacks in working hours 
or job losses. The International Labor Organiza-
tion (ILO) estimates the working-hour losses for 
the first, second, and third quarters of 2020 as 
seen in Figure 1 [6]. Furthermore, according to a 
study conducted by the International Trade 
Union Confederation, companies in 87 of the 
100 countries participating in the study laid off 
their  workers due to the economic repercus-
sions of the pandemic [7].
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COVID-19 sonrası çalışmaya devam eden 
çalışanların birçoğu uzaktan çalışma sistemine 
geçmiştir. 2020 yılı Nisan ayı ortası itibarıyla 59 
ülke, zorunlu olmayan kamu çalışanları için 
uzaktan çalışma sistemini uygulamış ve özel 
sektördeki şirketlerin birçoğu da bu yöntemi 
uygulamışlardır [8]. Bununla birlikte imalat, 
sağlık, süpermarketler veya kargo firmaları gibi 
sektörlerde çalışanlar için uzaktan çalışma 
düzenlemeleri mümkün olmamıştır [2].

COVID-19 pandemisinden en çok etkilenen 
gruplardan kayıt dışı çalışanlar, göçmen işçiler, 
gençler ile ilgili verilere bakacak olursak: Kayıt 
dışı çalışanlarla ilgili ILO, krizin ilk ayında küresel 
olarak kayıt dışı çalışanların toplam 
kazançlarının yüzde 60'a kadar düşmüş olabi-
leceğini tahmin etmektedir [9]. Dünya Bankası, 
COVID-19 krizinin 2020'de 71 milyon ila 100 
milyon insanı aşırı yoksulluğa iterek yoksulluğun 
azaltılmasında kaydedilen ilerlemeyi engelleye-
bileceğini ifade etmiştir [10]. Dünya çapında 164 
milyonu bulan göçmen işçiler gibi hassas 
durumdaki gruplar da pandemiden en çok 
etkilenenler arasında yer almıştır [2,11]. Gençlerin 
ise yüzde 40’ı krizden en çok etkilenen sektörle-
rde çalıştığından ve yüzde 77’si ise kayıt dışı 
çalıştığından dolayı pandemiden en çok 
etkilenenler arasında yer almışlardır [2,12]. Ayrıca 
ILO, yaklaşık üçte ikisi kadın olmak üzere 55 
milyon ev hizmetleri çalışanının iş kayıplarından, 
çalışma saatlerindeki ve gelirlerindeki azalma-
lardan önemli ölçüde etkilendiğini vurgu-
lamıştır [2,13]. 

Many employees who are still working after 
COVID-19 have switched to the remote work 
system. 59 countries have implemented the 
remote work  system for non-essential public 
employees, and many private-sector organiza-
tions have also operated so as of mid-April 2020 
[8]. However, remote work options  have not 
been available for those employed in industries 
such as manufacturing, healthcare, supermar-
kets, or shipping companies [2].

Looking at the data on informal workers, 
migrant workers, and youth which are the 
groups most impacted by the COVID-19 
pandemic: In terms of informal workers, the ILO 
estimates that in the first month of the crisis, 
the total incomes of informal workers world-
wide may have decreased by up to 60% [9]. 
According to the World Bank, the COVID-19 
crisis might impede poverty reduction efforts by 
driving people between 71 million to 100 million 
into extreme poverty by 2020 [10]. Vulnerable 
groups, including migrant workers numbering 
164 million worldwide, were also among those 
most impacted by the pandemic [2,11]. Young 
people are among those most impacted by the 
pandemic, with 40% working in crisis-hit indus-
tries and 77% working informally [2,12]. Further-
more, the ILO stated that employment losses 
and the decreases in working hours and 
incomes have had a substantial impact on 55 
million domestic workers, roughly two-thirds of 
whom are women [2,13].



ÜRETİLEN POLİTİKALAR

Birçok hükümet krizin ekonomiye ve işgücü 
piyasası etkilerine karşı koymak için benzeri 
görülmemiş adımlar atmıştır. Ülkeler gelir 
destekleri, iflasları önlemeye yönelik tedbirler, 
vergi ödemelerininin ertelenmesi, işletmelerin 
kira ve elektrik faturalarının ertelenmesi, işten 
çıkarmaların yasaklanması gibi çeşitli politika-
lar üretmişlerdir [2]. Küresel düzeyde istihdama 
yönelik olarak alınan tedbirlerin kayıt dışı veya 
kendi hesabına çalışanlar için destekler, ücret 
sübvansiyonları, işsizlik yardımları, yeni çalışma 
düzenlemeleri, hastalık izni için sübvansiyonlar, 
mesleki eğitim sübvansiyonları ve işten çıkar-
ma sınırlaması alanlarında yoğunlaştığı 
görülmektedir [4].

TÜRKİYE’DEKİ POLİTİKALAR

Ülkemizde salgının etkilerini azaltmak ve 
salgınla mücadeleyi güçlendirmek için “Ekono-
mik İstikrar Kalkanı”, “Vergi & Sigorta Prim 
Ertelemeleri ile İlgili Düzenlemeler”, “Sosyal 
Koruma Kalkanı”, “Hibe Desteği” gibi politikalar 
hayata geçirilmiştir. 

Çalışma hayatına yönelik istihdamı, işvereni ve 
çalışanları desteklemeye yönelik düzenlemeler 
şu şekilde ifade edilebilir:

•Ekonomik İstikrar Kalkanı paketiyle Kobiye 
(Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler), vatan-
daşa finansman desteği sağlanmıştır. Finans-
man destek paketleri içerisinde; Esnaf Destek 
Paketi, İşe Devam Desteği, Temel İhtiyaç 
Desteği paketleri yer almaktadır [14].

GENERATED POLICIES

Many governments have taken unprecedented 
measures to fight the crisis's economic and labor 
market repercussions. Countries have imple-
mented various policies such as income support, 
measures to prevent bankruptcies, deferral of tax 
payments, rent and electricity bills for businesses 
to mitigate the repercussions of the crisis [2]. 
Subsidies for informal or self-employed workers, 
wage subsidies, unemployment benefits, new 
working arrangements, sick leave subsidies, 
vocational training subsidies, and layoff restric-
tions appear to be the focus of worldwide 
employment measures [4].

POLICIES IN TURKEY

Policies such as "Economic Stability Shield," "Tax 
and Insurance Premium Deferrals Regulations", 
"Social Protection Shield," and "Grant Support" 
have been introduced in our country to mitigate 
the repercussions of the pandemic and reinforce 
the fight against it. 

Regulations supporting employment, employ-
ers, and employees in the workplace can be 
defined as follows:

•Financial support was provided to SMEs (Small 
and Medium-Sized Enterprises) and citizens 
through the Economic Stability Shield package. 
Tradespeople Support Package, Business Conti-
nuity Support Package, and Basic Needs Support 
packages are among the finance support pack-
ages [14].
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• Kısa çalışma ödeneğinden faydalanmak için 
gereken süreçler kolaylaştırılmış ve 
hızlandırılmıştır. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası 
Kanunu’na Geçici Madde 25 eklenmiş ve uygun-
luk tespitinin tamamlanması beklenmeden 
işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma 
ödemesi gerçekleştirilmiştir. Yine 4447 sayılı 
İşsizlik Sigortası Kanunu’na Geçici Madde 23 
eklenmiş ve COVID-19 etkisiyle yapılan kısa 
çalışma başvurularında, son 60 gün hizmet 
akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 
gün prim ödemiş olması şartı aranacağı ifade 
edilmiş ve bu sayede daha çok kişinin ödemeden 
faydalanması amaçlanmıştır. Böylece faaliyetine 
ara veren iş yerlerindeki işçilere geçici bir gelir 
desteği verilirken işverenlerin de maliyeti 
azaltılmıştır [15, 16]. 

• Salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin 
azaltılması amacıyla 4447 sayılı İşsizlik Sigortası 
Kanunu’nun Geçici 24. maddesi kapsamındaki 
kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları veya işsiz 
kaldıkları dönem için İşsizlik Sigortası Fonundan 
ve İŞKUR tarafından Nakdi Ücret Desteği ödeme-
si yapılmıştır [17].

• Çalışma Hayatı, Sosyal Güvenlik, Sosyal 
Hizmetler ve Sosyal Yardımlar olmak üzere 4 ana 
başlıkta yürürlüğe giren kanunlar, çeşitli düzenle-
meler, bu kapsamda alınan tedbirler ve yürütülen 
faaliyetlerden oluşan bir koruma programı olan 
Sosyal Koruma Kalkanı Programı ile sosyal destek 
programı, kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret 
desteği, işsizlik ödeneği, normalleşme desteği 
gibi destek ve yardımlar sağlanmıştır. 2021 yılı 
Mart ayında yayınlanan istatistiklere göre Türkiye 
genelinde ödeme yapılan kişi/hane sayısı Şekil 
2’de gösterilmektedir [3].   

• 857 sayılı İş Kanunu’na ilave edilen ve işçilerin iş 
akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine 
yönelik düzenlemeyi içeren Geçici Madde 10 ile 
istihdam korunmaya çalışılmıştır [5].

Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 
Haziran 2021’de gazetecilerin sorularını yanıt-
ladığı Cumhurbaşkanı özel yayınında Erdoğan, 
merkezi yönetim bütçesinden tıbbi malzeme ve 
ilaç, sağlık personeline yapılan ek ödeme, tarım 
üreticilerine sübvansiyonlu kredi desteği gibi 
kalemler için yapılan harcamaların yılsonunda 
104 milyar TL’yi bulacağını ifade etmiştir. 

• The procedures for obtaining the short-term 
working allowance have been simplified and 
accelerated. Temporary Article 25 was intro-
duced to the Unemployment Insurance Law 
No. 4447, and short-term work payments were 
granted in accordance with the employers' 
declarations, without waiting for the eligibility 
assessment to be completed. In addition, Tem-
porary Article 23 has been added to Unemploy-
ment Insurance Law No. 4447, and it has been 
stated that for short-term work applications 
filed as a result of COVID-19, the condition of 
being subject to a service contract in the last 60 
days and a premium of 450 days in the previous 
three years will be stipulated and it is aimed 
that by doing so, more people will benefit from 
the payment. Thus, as temporary income 
support was provided to workers in workplaces 
that ceased operations, employers' costs were 
lowered [15, 16]. 

• Individuals were paid in cash from the Unem-
ployment Insurance Fund and İŞKUR (Turkish 
Employment Agency) under Temporary Article 
24 of the Unemployment Insurance Law No. 
4447 for the time they were on unpaid leave or 
became unemployed to mitigate the repercus-
sions of the pandemic on economic and social 
life [17].

• With the Social Protection Shield Program, 
which is a protection program consisting of 
laws, numerous regulations, implemented 
measures, and relevant conducted operations 
coming into force under four major captions 
such as Working Life, Social Security, Social 
Services, and Social Assistance, as well as a 
social support program, a short-term employ-
ment allowance, and cash support and assis-
tance, such as unemployment benefits and 
normalization supports were provided. Accord-
ing to the statistics published in March 2021, the 
number of individuals/households who have 
received the payment in Turkey is depicted in 
Figure 2 [3].   

• Employment was attempted to be preserved 
by the  Temporary Article 10, which was intro-
duced to Labor Law No. 4857 and includes a 
regulation to prevent the termination of work-
ers' employment contracts [5].
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Ayrıca bugüne kadar 1 milyon 200 bin esnafın 
ciro ve kira desteğinden yararlandığını ve vergi 
indirimleriyle devletin 26 milyar TL’yi bulan 
alacağından vazgeçerek iş dünyasının ve esna-
fların desteklendiğini ifade etmiştir. Ayrıca kısa 
çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği, nakdi ücret 
desteği vb. ödemelerinin Haziran ayı sonu 
itibarıyla 67 milyar TL’yi bulacağını ifade 
etmiştir. Yaklaşık 400 bin firmanın, 8 milyon 
vatandaşın ve 848 bin esnafın faydalandığı 
uygun maliyetli kredilerin toplamının 315 milyar 
TL’yi aştığını belirtmiştir. Buna ilave olarak 
Tarım Kredi Kooperatiflerinin, esnafların, 
mükelleflerin vergi ve sigorta primi ödemeleri-
nin ertelendiğini, borçlarının yapılandırıldığını 
ifade etmiştir.
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H.E. President Recep Tayyip Erdoğan stated in 
his special presidential broadcast in June 2021, 
in which he answered journalists' questions, 
that expenditures from the central govern-
ment budget for items such as medical 
supplies and medications, additional payments 
to healthcare workers, and debt consolidation 
loan support to the agricultural producers will 
reach 104 billion TL at the end of the year.

In addition, he noted that 1 million 200 thou-
sand tradespeople have benefited from the 
turnover and rent support to date and that as 
the government has given up the receivables of 
26 billion TL by implementing tax deductions, 
the business world and tradesmen have been 
supported. He also stated that payments such 
as short-term working allowance, unemploy-
ment assistance, and cash wage support, etc. 
will reach 67 billion TL by the end of June. 
According to the president, the total amount of 
cost-effective loans received by about 400 
thousand companies, 8 million citizens, and 
848 thousand tradesmen exceeded 315 billion 
TL. Furthermore, he added that Agricultural 
Credit Cooperatives, tradespeople, and taxpay-
ers' tax and insurance premium payments had 
been deferred, and their debts had been 
adjusted.
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SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu bir 
solunum hastalığı günlük yaşamın tüm yönlerini 
etkilediğinden bütün dünya için ciddi bir güven-
lik tehdidi haline gelmiştir. Salgın insanların 
günlük hayatlarını ve sağlıklarını kaybetmelerine 
değil aynı zamanda işlerini, gelirlerini, sosyal 
yaşamlarını ve eğitim imkânlarını kaybetmeler-
ine neden olmuştur. Salgını kontrol etmek için 
dünya çapında uygulanan kısıtlamalar çok ciddi 
ekonomik daralma yaşanmasına neden olmuş-
tur. Bu ekonomik daralmanın sonuçlarını 
bertaraf etmek için salgın süresince çalışmasına 
ara veren işletmelerin bir an önce faaliyetlerine 
devam etmesi oldukça önemli bir hale gelmiştir. 
Salgın nedeniyle bir süre kapalı kalan veya 
çalışanların bir kısmını uzaktan ya da esnek 
çalışmaya yönlendiren işletmeler için işe dönüş 
sürecinin planlanması salgının işletmeler, 
çalışanlar, müşteriler ve halk üzerindeki etkisini 
azaltmak için oldukça önemlidir. 
İşyerlerinde COVID-19’un yayılmasına etkileyen 
birçok faktör vardır. COVID-19’un işyerinde 
bulaşması ve önleme tedbirleri hakkında 
çalışmalar salgın süresince işyerlerinin 
faaliyetlerine devam edebilmesi için gereklidir. 
Bu çalışmalar işe geri dönüş planları kapsamın-
da yapılmaktadır.

İşe Geri Dönüş Nedir? 
Salgın süresince her işyeri için gündeme gelen 
İşe Geri Dönüş (RTW), mesleki veya mesleki 
olmayan hastalıklar veya yaralanmalar sonucun-
da iş kapasitesinde azalma yaşayan ilgili kişilerin 
işyerine yeniden entegrasyonunu kolaylaştırmak 
için tasarlanmış bir süreçtir. Bireysel ihtiyaçlar, 
çalışma ortamı, kurumsal ihtiyaçlar ve yasal 
sorumluluklar göz önünde bulundurularak, işe 
dönüş süreçleri, iş kapasitesinde azalma yaşayan 
kişilerin çalışma hayatından erken çıkmasını 
önlemede ilk adım olarak işi korumaya odakla-
nan koordineli bir çabayı temsil eder. İşe dönüş 
programları, sakatlık, hastalık veya yaşlanma 
nedeniyle iş kapasitesi veya yeteneklerinde 
azalma yaşayan kişilerin iş yerine yeniden ente-
grasyonunu kolaylaştırmaktadır.
Çalışmalar göstermiştir ki çalışanlar hastalık veya 
daha farklı bir nedenden dolayı ne kadar uzun 
süre işe ara verirse veya işsiz kalırsa, işe geri 
dönmeleri o kadar zorlaşmaktadır. Bunun sonu-
cunda da işsizliğin büyük bir kişisel ve finansal 
bedeli olmaktadır.
COVID-19 salgını süresince işletmeler ya tam 
kapanmaya geçmiştir ya da çalışanların bir kısmı 
işe ara vermek durumunda kalmıştır. Bu süreçte 
işe dönüş kavramı her işletme için önem kazan-
mış ve uygulanması gereken bir sistem haline 
gelmiştir.

Since a respiratory disease caused by SARS-CoV-2 
virus affects all aspects of daily life, it has become a 
serious security threat to the whole world. The 
pandemic not only causes people to lose their daily 
lives and health but also to lose their works, 
income, social lives, and education opportunities. 
Restrictions practiced all around the world to 
control the pandemic, have caused a very serious 
economic downturn. In order to eliminate the 
results of this economic downturn, it has become 
very important for the businesses that stopped 
working during the pandemic to continue their 
activities as soon as possible. Planning the 
return-to-work process for businesses that are 
closed for a while due to the pandemic or that 
direct some of their employees to remote or 
flexible work is very important to reduce the 
impact of the pandemic on businesses, employees, 
customers, and the public. 
There are several factors that affect the spread of 
COVID-19 in workplaces. Studies on the transmis-
sion of COVID-19 in workplaces and prevention 
measures are required for businesses to continue 
their activities during the pandemic. These studies 
are carried out within the scope of return-to-work 
plans.

What is Return to Work? 
Return to Work (RTW), which is on the agenda for 
every workplace during the pandemic , is a process 
designed to facilitate the workplace reintegration 
of people who have lost work capability due to 
occupational or non-occupational diseases or 
injuries. By taking into account individual needs, 
work environment, organizational needs and legal 
responsibilities, return-to-work processes repre-
sent a coordinated effort focused on job preserva-
tion as the first step in preventing people with 
reduced work capacity from leaving work prema-
turely. Return-to-work programs ease the reinte-
gration of people who have decrease in their work 
capability or skills due to injury, disease, or aging.
According to studies, the longer employees take a 
break from work or become unemployed due to 
illness or another reason, the more difficult it is to 
them to return-to-work. Therefore, unemployment 
has a large personal and financial consequence.
Businesses went into full lockdown or some of the 
employees had to take a break from work through-
out the COVID-19 pandemic. In this process, the 
return-to-work concept became important and a 
system that should be applied for every business. 
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COVID-19 Sonrası İşe Geri Dönüş
Nasıl Olmalıdır?

İşyerlerinin erken ve kapsamlı bir planlama 
yapmadan açılması, işyerinde salgın riskini 
artırabilir. Uygun denetim ve hazırlık yapılmadan 
işyerine erken dönüş, önemli güvenlik tehlikeler-
ine yol açabilir ve çalışanların ölümüne ve 
yaralanmasına neden olabilir. Yapılan çalışmalar, 
işe dönüş için aşamalı bir yaklaşım uygulan-
masının, ikincil bir salgın olasılığı azalttığını 
göstermiştir. Aşamalı bir yeniden açılış plan-
lanırken çalışanların yaşı, bağışıklığı ve COVID-19 
yaygınlığı dâhil olmak üzere birden çok değişken 
dikkate alınmalıdır. Meslek gruplarında, 
bağışıklığı olan çalışanları belirleyerek işe 
dönecek bireylerin seçimine rehberlik etmek için 
seroloji testi kullanılabilir. Yüksek yoğunluklu 
çalışma koşullarını önlemek için kademeli işe 
dönüş planları ve devlet tarafından verilen işe 
dönüş izinleri kullanılmalıdır. Kamu ve özel sektör 
çalışanlarının farklı zamanlarda işe başladığı 
kademeli bir iş günü, toplu taşıma sistemlerine 
maruz kalmayı en aza indirmekte fayda sağlaya-
caktır. Yüksek riskli çalışanları korumak için 
çalışan risk düzeyine göre işe dönüş izinleri verile-
bilir. 
İşyerlerinin yeniden açılması, el temizliği, yeterli 
havalandırma ve maske kullanımı da dahil olmak 
üzere iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyum 
şartına bağlanmalıdır. Yeniden açılmanın tüm 
aşamalarında işverenler, temel hijyen (örneğin el 
hijyeni; temizlik ve dezenfeksiyon), sosyal mesafe, 
hasta çalışanların belirlenmesi ve izolasyonu, 
işyeri kontrolleri ve esneklikleri ve belirli aşamaya 
uygun çalışan eğitimi için stratejiler uygu-
lamalıdır.
COVID-19 salgını sırasında çalışmak, güvenli ve 
sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak üç yönlü bir 
yaklaşım önerilir. Bunlar:
1. İşe dönmeden önce COVID 19 için bir risk 
değerlendirmesinin yapılaması
2. Süreçleri yeniden başlatmanın risklerini göz 
önünde bulundurarak salgını kontrol altında 
tutmak için protokollerin oluşturulması ve 
bunların yürürlükte kalmasının sağlanması 
3. Mevcut risk değerlendirmelerini gözden geçir-
ilmesi; gerekli olan sosyal mesafe önlemlerini, 
çalışma düzenindeki değişiklikleri ve / veya KKD 
tedarikini sağlanması ve yaşanan sıkıntıların 
tespitinin yapılması

Salgın sürecinde işe dönüş programı kapsamın-
da birincil odak noktası COVID-19'un bulaşmasını 
engelleyen bir iş yeri oluşturmaktır. Bunun için 
salgın dönemindeki değişiklikleri dikkate alacak 
bir risk değerlendirmesi yapmak oldukça önem-
lidir.

How Should Be Return to Work
After COVID-19 ?

Opening businesses early and without proper 
planning can increase the risk of the outbreak 
in the workplace. Early return-to-work without 
proper examination and preparation, may lead 
to important safety threats and cause result in 
death and injury to employees. Studies have 
shown that applying a gradual approach for 
return-to-work decreases the risk of a second 
chance of an outbreak.  When planning gradu-
al reopening, multiple variables should be 
considered including employee age, immuni-
ty, and COVID-19 prevalence. Serological tests 
in occupational groups can be used to guide 
the selection of people to return-to-work by 
identifying employees with immunity. Gradual 
return-to-work plans and government-issued 
return-to-work leaves should be used to 
prevent high-intensity working conditions. A 
gradual workday, with public and private 
sector employees starting at different times, 
will be beneficial in minimizing exposure to 
public transportation systems. Return-to-work 
leaves can be granted based on employee risk 
level to protect high-risk employees. 
Re-opening the workplaces should be condi-
tioned to compliance with occupational health 
and safety measures including hand hygiene, 
sufficient air-conditioning, and the use of 
masks. Employers should practice strategies 
for basic hygiene (e.g. hand hygiene; cleaning 
and disinfection), social distancing, identifying 
and isolating sick workers, workplace controls 
and resilience, and staff training suitable to the 
stage at all stages of reopening.
It is recommended a three-pronged approach 
for working during the COVID-19 pandemic, 
providing a safe and healthy work environ-
ment. These are:
1. Performing a risk assessment for COVID-19 
before return to work. 
2. Establishing and maintaining protocols to 
control the pandemic, taking into account the 
risks of restarting processes. 
3. Reviewing existing risk assessments, provid-
ing the necessary social distance measures, 
changes in the working order and / or the 
supply of PPE and identifying the problems 
experienced.

The primary focus of the return-to-work 
program during the pandemic is to create a 
workplace that prevents the transmission of 
COVID-19. Therefore, it is critical to perform a 
risk assessment that will take into account the 
changes during the pandemic period.
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COVID-19 Risk Değerlendirmesi 
İşyerinde COVID-19 virüsünün bulaşmasını 
nasıl kısıtlanacağını ele alan bir risk değer-
lendirmesi yapılmalıdır. Çoğu sağlık riski gibi, 
COVID-19 riskini azaltmak, kontrol hiyerarşisinin 
kullanılmasını içerir. Hiyerarşi, öncelikle ortadan 
kaldırmanın önemli yönüne odaklanırken, bir 
dizi kontrolün benimsenmesi ve bunların 
birbiriyle bütünleştirilmesi esasına dayanır. 
COVID-19 ile başa çıkmak için kontrol önlemleri 
ortaya çıktıkça, mevcut risk değerlendirmeleri-
ni gözden geçirme ihtiyacı olacaktır. Sosyal 
mesafenin getirilmesi ve değişen çalışma 
kalıpları ve prosedürleri yeni ve artan risklere yol 
açabilir. Bu riskleri ele alırken özellikle tek 
başına çalışma, evde çalışma, orta ve uzun 
vadede geçici değişiklikleri yerleştirme gibi 
hususlara dikkat edilmesi gerekir. 
COVID-19 sürecinde işe dönüşü başarılı bir 
şekilde yönetebilmek adına önerilen adımlar 
aşağıda yer almaktadır:

• İşe dönüşü planlamak ve düzenlemek için 
ekip oluşturun 
• Ne zaman yeniden açılacağına, kimlerin ve 
nasıl çalışacağına karar verin 
•  Kontrol hiyerarşisini uygulayın 
•  Düzenli temizlik ve dezenfekte 
•  Kişisel hijyeni teşvik edin 
•  Sağlık gözetimi 
•  Psikososyal dahil diğer tehlikeleri dikkat edin 
•  Acil durum hazırlık planlarını incele 
• Durum geliştirildiğinde önleyici kontrol 
tedbirlerini inceleyin ve güncelleyin 

COVID-19 Risk Assessment  
A risk assessment should be performed to deal 
with the ways to limit transmission of the 
COVID-19 virus in the workplace. COVID-19 risk 
reduction, like most health risks, involves 
employing the hierarchy of control. The hierar-
chy is focused on implementing and integrat-
ing a set of controls while focusing on the 
important aspect of elimination. 
As COVID-19 control methods emerge, existing 
risk assessments will need to be reviewed. 
Changes in work patterns and procedures, as 
well as the development of social distancing, 
may result in new and increased risks. Issues 
such as working alone, working from home, 
and temporary placing changes in the medium 
and long term should all be taken into account 
when addressing these risks. 
Here are the recommended steps for success-
fully managing the return-to-work during the 
COVID-19 process:

• Building teams to plan and organize the 
return-to-work process 
•  Deciding when to reopen, who and how will 
work
•  Implementing the control hierarchy
•  Regular cleaning and disinfection 
•  Promoting personal hygiene
•  Health surveillance
• Being aware of other threats, including 
psychosocial ones
•  Reviewing emergency preparation plans
•  Reviewing and updating preventive control 
measures as the situation is developed 

COVİD
Kontrol Rİsk

Değerlendİrmesİ

Sağlıklı ve Güvenlİ
Bİr Çalışma

Ortamı
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gözden geçİr
İşe Dönüş

Protokollerİ

covıd control
rısk

assessment

a healthy and
safe workıng
envıronment
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current rısks

return to
work
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Many employees who are still working after 
COVID-19 have switched to the remote work 
system. 59 countries have implemented the 
remote work  system for non-essential public 
employees, and many private-sector organiza-
tions have also operated so as of mid-April 2020 
[8]. However, remote work options  have not 
been available for those employed in industries 
such as manufacturing, healthcare, supermar-
kets, or shipping companies [2].

Looking at the data on informal workers, 
migrant workers, and youth which are the 
groups most impacted by the COVID-19 
pandemic: In terms of informal workers, the ILO 
estimates that in the first month of the crisis, 
the total incomes of informal workers world-
wide may have decreased by up to 60% [9]. 
According to the World Bank, the COVID-19 
crisis might impede poverty reduction efforts by 
driving people between 71 million to 100 million 
into extreme poverty by 2020 [10]. Vulnerable 
groups, including migrant workers numbering 
164 million worldwide, were also among those 
most impacted by the pandemic [2,11]. Young 
people are among those most impacted by the 
pandemic, with 40% working in crisis-hit indus-
tries and 77% working informally [2,12]. Further-
more, the ILO stated that employment losses 
and the decreases in working hours and 
incomes have had a substantial impact on 55 
million domestic workers, roughly two-thirds of 
whom are women [2,13].

COVID-19 salgını tüm dünyayı etkisi altına 
almıştır ve etkisinin tam olarak ne kadar 
süreceği ile ilgili farklı görüşler bulunmaktadır. 
Burada önemli olan salgın süresince uyulması 
gereken kuralları belirleyip bu kurallar 
çerçevesinde sosyal hayati, eğitimi ve çalışma 
hayatını salgınına seyrine bağlı olarak devam 
ettirebilmektir. Süreç boyunca salgının seyri-
nin arttığı dönemler ve azaldığı dönemler 
yaşanmıştır. Burada önemli olan önümüzdeki 
süreçte her alanda proaktif yaklaşımın benim-
senmesinin gerekliliğidir.

Salgın süresince devletin aldığı önlemlerden 
biri de çalışma hayatına getirilen düzenlemel-
erdir. Bu süreçte zaman zaman bazı işletmeler 
tamamen çalışmaya ara vermiş bazı işletmel-
er çalışanlarının bir kısmıyla devam etmiş ve 
uzaktan /esnek çalışma modelleri benimsen-
miştir. İşletmeler bu önlemleri kendi yaptıkları 
düzenlemeler ile de hayata geçirebilmektedir. 
Bu önlemlerin ardından salgın seyrine göre 
işe geri dönüşler yaşanmıştır. Salgın süresince 
işe geri dönüş ne kadar iyi yönetilirse, işletmel-
erin çalışmaya devam etmesine, çalışanlarının 
sağlığını ve sürdürülebilir şekilde çalışma 
hayatında kalmasına o kadar katkı sağlaya-
caktır.

İşe geri dönüş sürecinde iş sağlığı ve güvenliği 
çalışmaları dikkate alınarak risk temelli bir 
yaklaşım benimsenmesi gerekir. Bu süreçte 
işletmeler risk değerlendirmeleri ve acil 
durum planlarını salgına ve dolayısıyla yeni 
çalışma düzenlerine göre yenilemelidir.
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The COVID-19 pandemic has affected the 
whole world, and there are different opinions 
about exactly how long its impact will last. The 
important thing here is to determine the rules 
to be followed throughout the pandemic and 
to continue social life, education, and working 
life within the framework of these regulations, 
depending on the course of the pandemic. 
There were periods when the course of the 
pandemic has increased and decreased 
throughout the process. What is important 
here is the necessity of adopting a proactive 
approach in all areas in the upcoming 
process.

One of the measures taken by the state 
during the pandemic is the regulations intro-
duced to the working life. Some businesses 
took a break from work completely, some 
companies continued with some of their 
employees, and remote/flexible working 
models were adopted from time to time 
during this period. Businesses can also apply 
these measures with their own regulations. 
There was a return-to-work process according 
to the course of the pandemic after these 
measures. The better the return-to-work 
process is managed during the pandemic, the 
more it will contribute to businesses continu-
ing to work, the health of their employees, 
and their sustainable working life.

 A risk-based approach should be adopted in 
the return-to-work process, considering the 
occupational health and safety studies. In this 
process, businesses should update their risk 
assessments and emergency plans according 
to the pandemic and therefore to new work-
ing orders.
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ÜRETİLEN POLİTİKALAR

Birçok hükümet krizin ekonomiye ve işgücü 
piyasası etkilerine karşı koymak için benzeri 
görülmemiş adımlar atmıştır. Ülkeler gelir 
destekleri, iflasları önlemeye yönelik tedbirler, 
vergi ödemelerininin ertelenmesi, işletmelerin 
kira ve elektrik faturalarının ertelenmesi, işten 
çıkarmaların yasaklanması gibi çeşitli politika-
lar üretmişlerdir [2]. Küresel düzeyde istihdama 
yönelik olarak alınan tedbirlerin kayıt dışı veya 
kendi hesabına çalışanlar için destekler, ücret 
sübvansiyonları, işsizlik yardımları, yeni çalışma 
düzenlemeleri, hastalık izni için sübvansiyonlar, 
mesleki eğitim sübvansiyonları ve işten çıkar-
ma sınırlaması alanlarında yoğunlaştığı 
görülmektedir [4].

TÜRKİYE’DEKİ POLİTİKALAR

Ülkemizde salgının etkilerini azaltmak ve 
salgınla mücadeleyi güçlendirmek için “Ekono-
mik İstikrar Kalkanı”, “Vergi & Sigorta Prim 
Ertelemeleri ile İlgili Düzenlemeler”, “Sosyal 
Koruma Kalkanı”, “Hibe Desteği” gibi politikalar 
hayata geçirilmiştir. 

Çalışma hayatına yönelik istihdamı, işvereni ve 
çalışanları desteklemeye yönelik düzenlemeler 
şu şekilde ifade edilebilir:

•Ekonomik İstikrar Kalkanı paketiyle Kobiye 
(Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler), vatan-
daşa finansman desteği sağlanmıştır. Finans-
man destek paketleri içerisinde; Esnaf Destek 
Paketi, İşe Devam Desteği, Temel İhtiyaç 
Desteği paketleri yer almaktadır [14].
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• Kısa çalışma ödeneğinden faydalanmak için 
gereken süreçler kolaylaştırılmış ve 
hızlandırılmıştır. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası 
Kanunu’na Geçici Madde 25 eklenmiş ve uygun-
luk tespitinin tamamlanması beklenmeden 
işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma 
ödemesi gerçekleştirilmiştir. Yine 4447 sayılı 
İşsizlik Sigortası Kanunu’na Geçici Madde 23 
eklenmiş ve COVID-19 etkisiyle yapılan kısa 
çalışma başvurularında, son 60 gün hizmet 
akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 
gün prim ödemiş olması şartı aranacağı ifade 
edilmiş ve bu sayede daha çok kişinin ödemeden 
faydalanması amaçlanmıştır. Böylece faaliyetine 
ara veren iş yerlerindeki işçilere geçici bir gelir 
desteği verilirken işverenlerin de maliyeti 
azaltılmıştır [15, 16]. 

• Salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin 
azaltılması amacıyla 4447 sayılı İşsizlik Sigortası 
Kanunu’nun Geçici 24. maddesi kapsamındaki 
kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları veya işsiz 
kaldıkları dönem için İşsizlik Sigortası Fonundan 
ve İŞKUR tarafından Nakdi Ücret Desteği ödeme-
si yapılmıştır [17].

• Çalışma Hayatı, Sosyal Güvenlik, Sosyal 
Hizmetler ve Sosyal Yardımlar olmak üzere 4 ana 
başlıkta yürürlüğe giren kanunlar, çeşitli düzenle-
meler, bu kapsamda alınan tedbirler ve yürütülen 
faaliyetlerden oluşan bir koruma programı olan 
Sosyal Koruma Kalkanı Programı ile sosyal destek 
programı, kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret 
desteği, işsizlik ödeneği, normalleşme desteği 
gibi destek ve yardımlar sağlanmıştır. 2021 yılı 
Mart ayında yayınlanan istatistiklere göre Türkiye 
genelinde ödeme yapılan kişi/hane sayısı Şekil 
2’de gösterilmektedir [3].   

• 857 sayılı İş Kanunu’na ilave edilen ve işçilerin iş 
akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine 
yönelik düzenlemeyi içeren Geçici Madde 10 ile 
istihdam korunmaya çalışılmıştır [5].

Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 
Haziran 2021’de gazetecilerin sorularını yanıt-
ladığı Cumhurbaşkanı özel yayınında Erdoğan, 
merkezi yönetim bütçesinden tıbbi malzeme ve 
ilaç, sağlık personeline yapılan ek ödeme, tarım 
üreticilerine sübvansiyonlu kredi desteği gibi 
kalemler için yapılan harcamaların yılsonunda 
104 milyar TL’yi bulacağını ifade etmiştir. 

• The procedures for obtaining the short-term 
working allowance have been simplified and 
accelerated. Temporary Article 25 was intro-
duced to the Unemployment Insurance Law 
No. 4447, and short-term work payments were 
granted in accordance with the employers' 
declarations, without waiting for the eligibility 
assessment to be completed. In addition, Tem-
porary Article 23 has been added to Unemploy-
ment Insurance Law No. 4447, and it has been 
stated that for short-term work applications 
filed as a result of COVID-19, the condition of 
being subject to a service contract in the last 60 
days and a premium of 450 days in the previous 
three years will be stipulated and it is aimed 
that by doing so, more people will benefit from 
the payment. Thus, as temporary income 
support was provided to workers in workplaces 
that ceased operations, employers' costs were 
lowered [15, 16]. 

• Individuals were paid in cash from the Unem-
ployment Insurance Fund and İŞKUR (Turkish 
Employment Agency) under Temporary Article 
24 of the Unemployment Insurance Law No. 
4447 for the time they were on unpaid leave or 
became unemployed to mitigate the repercus-
sions of the pandemic on economic and social 
life [17].

• With the Social Protection Shield Program, 
which is a protection program consisting of 
laws, numerous regulations, implemented 
measures, and relevant conducted operations 
coming into force under four major captions 
such as Working Life, Social Security, Social 
Services, and Social Assistance, as well as a 
social support program, a short-term employ-
ment allowance, and cash support and assis-
tance, such as unemployment benefits and 
normalization supports were provided. Accord-
ing to the statistics published in March 2021, the 
number of individuals/households who have 
received the payment in Turkey is depicted in 
Figure 2 [3].   

• Employment was attempted to be preserved 
by the  Temporary Article 10, which was intro-
duced to Labor Law No. 4857 and includes a 
regulation to prevent the termination of work-
ers' employment contracts [5].

Avrupa'nın en yoğun nüfuslu ülkesi olan Hollan-
da 17 milyonluk bir nüfusa sahiptir. En yoğun 
nüfuslu yaş grubunu yaklaşık 6 milyon kişiyle 
40-65 yaş arasındakiler oluşturmaktadır. Hollan-
da'daki emekli nüfus ise yaklaşık 3 milyon 
kişiden oluşuyor (Kamers, 2020).

Hollanda ekonomisi 2019 yılında, 2017 ve 2018 
yıllarına nazaran daha az da olsa büyümeye 
devam etti. Hollanda Ekonomik Politika Analizi 
Bürosu (CPB) 2019 yılında %1,81'lik bir büyüme 
açıkladı.  Önümüzdeki yıllarda 1 milyondan fazla 
açık pozisyonun olması ve iş sayısının çoğunluk-
la perakende, bakım ve sosyal yardım 
sektörlerinde 2019 yılında 10,6 milyona ulaşması 
bekleniyor.  2019 yılında çalışan nüfus 15 ve 75 
yaşları arasında çalışan, iş arayan veya çalışmaya 
müsait 9 milyon kişiden oluşuyordu. Çalışan 
nüfus içinde işsizlerin oranı %3,2 (350.000) idi 
(EURES, 2019).  

Toplam nüfusun 3 milyonundan fazlası Hollan-
dalı değildi. Bu üç milyon göçmenin yarısından 
biraz fazlası, yani 1,7 milyon insan Batı kökenli 
değildi. Geçen bin yılın sonundan bu yana 
Hollanda çok kültürlü bir toplum olarak kabul 
edilmektedir. Hollanda nüfusu farklı kültür ve 
inanışlara sahip, çoğu farklı diller konuşan 
birçok topluluktan oluşmaktadır. Özellikle de 
Batı kökenli olmayan insanların, sözde Batılı 
olmayan göçmenlerin, gelişinden bu yana 
Hollanda çok kültürlü bir toplum olarak 
adlandırılmıştır. 

Hollanda İşgücü Piyasasında 
Vasıf Talebi ve Zorluklar 

Avrupa'daki diğer ülkelerle benzer şekilde 
Hollanda da bilgi ve yeniliğin en değerli varlıklar 
olduğu muazzam bir dönüşüm yaşıyor.  Bu yeni 
toplumda, herkese mesleki ve sosyal hayata 
tam katılıma yol açan ilgili beceri, bilgi ve yeterli-
likleri edinme fırsatlarını sunmaya yönelik 
empatik bir ihtiyaç vardır.  Hollanda'nın 
işgücünün zorlu nitelik kazanma talebi pers-
pektifinden bakıldığında bu ihtiyaç, yetişkin 
eğitimi ve yaşam boyu eğitimde daha fazla 
vurgulanmaktadır.

Hollanda işgücü piyasasında hatırı sayılır dere-
cede güçlü yön bulunsa da ülke, yaşlanan nüfus 
nedeniyle gelişmekte olan işgücü piyasasındaki 
beceri açığını artıran üst düzey uluslararası 
yetenekler için giderek artan şiddetli rekabet 
gibi zorluklarla karşı karşıya kaldı.  Ayrıca 
inovasyonla bağlantılı becerilerin geçerliliğinde 
yapılacak iyileştirme için de yer vardır.

Being the most densely populated country in 
Europe, the Netherlands has a population of 
seventeen million inhabitants. The largest age 
group is formed by those between 40 and 65 
years old. This age group numbered nearly six 
million people. The retired population of the 
Netherlands consisted of approximately three 
million people (Kamers, 2020).

In 2019, the Dutch economy continued to grow, 
albeit not as much as in 2017 and 2018. The Neth-
erlands Bureau for Economic Policy Analysis 
announced a growth of 1.81 % in 2019. In the 
coming years, it is expected that there will be 
more than 1 million vacancies and the number 
of jobs will continue to increase to 10.6 million in 
2019, mostly in the retail, care, and welfare 
sectors. In 2019, the working population com-
prised 9 million people between the ages of 15 
and 75 who were working or looking for work 
and were also available for it. The percentage of 
unemployed people in the working population 
was 3.2 % (350.000) (EURES, 2019).

More than three million of the total population 
have a non-Dutch background. Little more than 
half of these three million immigrants, i.e. 1.7 
million people, are of non-Western origin. Since 
the end of the last millennium, it is generally 
accepted that the Netherlands is a multicultural 
society. The population of the Netherlands is 
made up of many communities from different 
cultures and religions, many speaking different 
languages. Especially since the arrival of people 
with a non-Western background, the so-called 
non-Western immigrants, the Netherlands has 
been called a multicultural society. 

Skills Demand and Challenges in 
the Dutch Labour Market

The Netherlands is experiencing a major trans-
formation in which knowledge and innovation 
are the most valued assets like other countries in 
Europe. In this new society, there is an empathic 
need for offering everyone the opportunities to 
acquire the relevant skills, knowledge, and com-
petences as the route to full involvement in 
professional and social life. So much the more 
this need is stressed in adult and lifelong educa-
tion from the perspective of the stringent 
upskilling demand of the Netherland's labour 
force.
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Ayrıca bugüne kadar 1 milyon 200 bin esnafın 
ciro ve kira desteğinden yararlandığını ve vergi 
indirimleriyle devletin 26 milyar TL’yi bulan 
alacağından vazgeçerek iş dünyasının ve esna-
fların desteklendiğini ifade etmiştir. Ayrıca kısa 
çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği, nakdi ücret 
desteği vb. ödemelerinin Haziran ayı sonu 
itibarıyla 67 milyar TL’yi bulacağını ifade 
etmiştir. Yaklaşık 400 bin firmanın, 8 milyon 
vatandaşın ve 848 bin esnafın faydalandığı 
uygun maliyetli kredilerin toplamının 315 milyar 
TL’yi aştığını belirtmiştir. Buna ilave olarak 
Tarım Kredi Kooperatiflerinin, esnafların, 
mükelleflerin vergi ve sigorta primi ödemeleri-
nin ertelendiğini, borçlarının yapılandırıldığını 
ifade etmiştir.
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Diğer gelişmiş sistemlerle kıyaslandığında 
Hollanda'daki düşük seviyedeki Ar-Ge 
harcamaları ve Ar-Ge temelli olmayan 
inovasyonun önemi uyarınca işgücü, gelişmiş 
inovasyona sahip karşılaştırma grubundaki 
çoğu ülkenin gerisinde kalarak daha az sayıda 
araştırmacı ve Ar-Ge personeline sahiptir.  
Hollanda ayrıca doktora mezuniyet oranları 
açısından da karşılaştırma grubunun en 
altlarındadır. Benzer şekilde, teknik ve 
mühendislik alanlarındaki mezunların payı da 
nispeten düşük kalmaktadır. Teknisyenler ve 
ilgili profesyoneller, güçlü inovasyon sistemler-
ine sahip çoğu ülkeye kıyasla toplam istihdam-
da daha küçük bir paya sahiptir. Bu düşük 
seviyelerin çalışan açığını temsil edip etmediği 
veya ekonominin mevcut ihtiyaçlarına uygun 
olup olmadığı tartışma konusudur, ancak her yıl 
ek 30.000 teknisyene ihtiyaç duyulacağı 
öngörülmektedir (OECD, 2014).

Üniversite öğretim ve araştırma faaliyetlerinin 
profil oluşturmasını ve uzmanlaşmasını teşvik 
etmek amacıyla geliştirilen mevcut girişimler 
verimliliği artırabilir, ancak disiplinlerin ulusal 
kapsamı içindeki “boşluklardan” kaçınmak için 
özen gösterilmelidir.  Coordination in the 
Human Capital Agendas of the Top Sectors and 
the Technology Pact (En Gelişmiş Sektörlerin 
İnsan Sermayesi Gündemlerinde Koordinasyon 
ve Teknoloji Anlaşması) işgücü piyasasındaki 
talebe çözüm oluşturulmasına yardımcı olur.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı'nın Görev 
Tanımının bildirdiğine göre, “geçmiş deneyim-
ler, üçüncü dünya ülkelerden gelen göçmenler-
in işgücü arzı ile Avrupa'daki işgücü talebi 
arasında genellikle bir uyumsuzluk olduğunu 
göstermektedir.  Zorluklar arasında nitelik ve 
beceri (eksikliği), alınan eğitimde eşdeğerlik 
olmaması, dil engelleri, kültürel farklılıklar, 
önyargılar, yasal ve siyasi engeller bulunmak-
tadır. Ancak bilinmeyen imkanlar da olabilir” 
(Lange, 2019).  

Göçmenlerin ve Mültecilerin Yerel Entegra-
syonu için Birlikte Çalışma Raporu (OECD, 
2018a) ile sonuçlanan Ekonomik Kalkınma ve İş 
Birliği Örgütü (OECD) çalışması Hollanda 
işgücü piyasasında yüksek ve orta vasıflı işçilere 
yönelik talebin arzı önemli ölçüde aştığına 
ortaya koydu. Hollanda'daki mevcut işgücü 
piyasası açığı, yaşlanan nüfus, yapısal ekonomik 
değişim ve yüksek ekonomik büyümenin 
birleşmesiyle ortaya çıkmıştır. Çalışan nüfusun 
toplam nüfus büyüklüğüne kıyasla azalması 
nedeniyle işgücü piyasasında oluşan açık büyük 
ölçüde yaşlanan nüfusların demografik eğilim-
den kaynaklanmaktadır.  

While strengths are considerable in the Dutch 
labour market, the country has faced challenges 
such as increasingly fierce competition for top 
international talent that compounds skills short-
ages in the emerging labour market due to the 
aging population.  

There is also room for improvement in the avail-
ability of skills relevant to innovation. In line with 
the low levels of R&D expenditure and the 
importance of non-R&D-based innovation in the 
Netherlands compared to other advanced 
systems, the workforce has a low share of 
researchers and R&D personnel, behind most 
countries in the comparator group with 
advanced innovation systems. The Netherlands 
is also at the lower end of the comparator group 
for doctoral graduation rates. Similarly, the share 
of science and engineering graduates remains 
relatively low. Technicians and associated 
professionals account for a somewhat smaller 
share of total employment than in most coun-
tries with strong innovation systems. Whether 
these lower levels represent shortages or are 
appropriate to the economy’s current needs is a 
subject of debate, though it was estimated that 
an additional 30.000 technicians will be needed 
every year (OECD, 2014). Existing initiatives to 
encourage profiling and specialization of univer-
sity teaching and research activities could 
enhance efficiency, though care should be 
taken to avoid “blank spots” in national coverage 
of disciplines. Coordination in the Human Capi-
tal Agendas of the Top Sectors and the Technol-
ogy Pact helps improve responsiveness to 
labour market demand.

The Terms of Reference (ToR) of the Dutch 
Ministry of Foreign Affairs states that “experienc-
es show that often there is a mismatch between 
the labour supply of migrants from third coun-
tries and labour demand in Europe. Challenges 
include (lacking) qualifications and skills, differ-
ences between diplomas, language barriers, 
cultural differences, prejudices, and legal and 
political barriers. Yet there might be unknown 
opportunities as well” (Lange, 2019).

The study by the OECD resulted in the Working 
together for local integration of migrants and 
refugees Report for the Netherlands (OECD, 
2018a) has pointed out the demand for high- 
and medium-skilled workers substantially 
exceeds supply in the Dutch labour market. 
Current labour market shortages in the Nether-
lands arise from a combination of an aging 
population, structural economic change, and 
high economic growth. 
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Diğer nedenler ise ekonomideki değişen terci-
hler ve teknolojik gelişmeler kaynaklı yapısal 
değişikliklerdir.  

İktisadi dalgalanmalar kısa vadede, uzun 
vadede önemi azalan sektörler ve meslekler için 
bile, işgücü açığı üzerinde büyük bir etkiye 
sahiptir.  Niteliksel uyumsuzluklar ise zaman 
içinde değişmez.     

Bir başka OECD raporu, yüksek ve orta vasıflı 
işçilere olan talebe ışık tutuyor.  2025 yılına 
kadar orta beceri seviyelerinde 1,3 milyon ve 
yüksek beceri seviyelerinde ise 2,4 milyon yeni iş 
fırsatı bekleniyor.  Aynı dönem içerisinde yüksek 
vasıflı insanlar için işgücü arzının sadece 1 
milyon artması bekleniyor.  Yine aynı çalışmada 
göçmenlerin çalıştıkları ana sanayi sektörleri; 
toptan ve perakende ticaret, motorlu kara 
taşıtları ve motosikletlerin onarımı, nakliye ve 
depolama, konaklama ve yemek hizmeti 
faaliyetleri, bilişim, finans ve sigorta faaliyetleri, 
gayrimenkul faaliyetleri, mesleki, bilimsel ve 
teknik faaliyetler, idari faaliyetler ile yardım 
hizmet faaliyetleri ve son olarak insan sağlığı ve 
sosyal hizmet faaliyetleri olarak bildirilmiştir 
(OECD, 2018b).  

Bu alandaki itici güçlerden biri, çalışılan toplam 
saat başına gerçek GSYİH'yi ifade eden işgücü 
verimliliğidir.   Hollanda'da işgücü verimliliği 
düzeyi uluslararası standartlara göre yüksektir 
ve yetişme aşamasındaki ancak düşük nitelikli 
çalışanlar, daha yüksek eğitim düzeyine sahip 
çalışanlara kıyasla işyerinde daha şiddetli 
yoksulluk riski altındadır.  Düşük nitelikli kişilerin 
ortalama %21,5'inden fazlası yoksulluk riski altın-
dayken, yüksek nitelikli kişiler için bu rakam 
yalnızca %10,6'dır.  Yoksulluk riskinin en düşük 
olduğu Hollanda'da, yüksek ve düşük vasıflı 
insanlar arasındaki fark yüzde 11 civarındadır 
(Eurostat, 2019).  

The demographic trend of aging populations is 
an important reason for labour market shortag-
es, as the working population declines com-
pared to the total population size. 

Other reasons are structural changes in the 
economy that result from changing preferences 
and technological developments. In the short 
run, the business cycle has a large influence on 
labour shortages, even for sectors and occupa-
tions that become less important in the long 
run. Qualitative mismatches are stable over 
time.

Another OECD report brings light to the 
demand for high- and medium-skilled workers. 
Until 2025, 1.3 million new job opportunities are 
expected at medium skill levels and 2.4 million 
at high skill levels. During the same period, the 
labour supply is expected to grow by only 1 
million for highly skilled people. Again from the 
same study, the main industrial sectors where 
migrants work are wholesale and retail trade, 
repair of motor vehicles and motorcycles, trans-
portation and storage, accommodation and 
food service activities, IT; financial and insurance 
activities; real estate activities; professional, 
scientific and technical activities; administrative 
and support service activities and lastly human 
health and social work activities (OECD, 2018b).

One of the driving forces in this domain is labour 
productivity which refers to real GDP per total 
hours worked. The level of labour productivity in 
the Netherlands is high by international 
standards and growing but low-qualified 
employees are at greater risk of in-work poverty 
than employees with higher educational attain-
ment. On average over 21.5 % of low-qualified 
people are at risk of poverty, while the figure for 
high-qualified people is just 10.6 %. In The Neth-
erlands where the risk of poverty is lowest, the 
difference between high- and low qualified 
people is around 11 percentage points (Eurostat, 
2019).



Hollanda'daki yaşlı işçiler, asgari emeklilik 
yaşının yükselmesi karşısında işgücüne katılım-
larını artırdı.  Hollanda, ortalama yaşam süresi-
yle uyumlu olarak emeklilik yaşını daha da 
artırmaya hazırlanıyor.  Yaşlı işçiler, istihdam-
larını sürdürmeleri için görevler ve çalışma 
saatleri konusunda daha fazla esnekliğe sahip 
olmalıdır (OECD, 2018a)  

Bir OECD Becerileri incelemesi (OECD, 2017b), 
aynı eğitim düzeyinde bile olsalar yurtdışı 
doğumlu ve yerli doğumlu kişiler arasındaki 
istihdam oranındaki farkın Hollanda'da ortala-
ma olarak OECD ülkelerindekinden önemli 
ölçüde daha fazla olduğunu göstermektedir. 
Bu, Hollanda ekonomisindeki göçmenlerin 
nispeten daha düşük işgücü piyasası perfor-
mansına sahip olmasının arkasında ayrımcılık, 
göçmenlerin kimlik ve becerilerinin tanınması 
ve onaylanmasındaki zorluklar ve/veya Hollan-
da'daki sosyal ve ekonomik ağların eksikliği gibi 
başka faktörlerin de olabileceğini düşündürme-
ktedir.   

OECD Ekonomik Araştırmaları, Hollanda'daki 
beceri yatırımının dezavantajlı gruplar hariç 
güçlü olduğunu ortaya koymaktadır.  OECD, 
Hollanda hükümetini, bölgeler arasında destek 
sağlama konusunda daha koordineli bir 
yaklaşım için çalışmaya ve bu dezavantajlı 
grupların çalışma olasılıklarını yükseltmek için 
daha güçlü etkinleştirme politikaları uygulama-
ya davet ediyor. Ankete göre, düşük vasıflı işçiler, 
yaşlı işçiler ve göçmen bireyler farklı öğrenim 
programlarında yeterince temsil edilmemekte-
dir.  Anket, düşük vasıflı işçilerin niteliklerini ve iş 
fırsatlarını artırmak amacıyla planlı bireysel 
yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyerek bu duru-
mun iyileştirilmesini önermektedir. Dinamik 
işyeri değişikliklerine uyum sağlamaları için 
yaşlı çalışanlara daha fazla eğitim verilmesi de 
bu ankette ele alınan bir diğer konudur. 
Ankette, özellikle mülteciler ve düşük becerilere 
sahip sığınmacılar olmak üzere yeni göçmen-
lere odaklanılmıştır. Topluma entegre olma 
yeteneklerini daha iyi geliştirmeleri için hedef 
odaklı ve baştan verilen eğitimlerin sağlanması 
tavsiye edilir (OECD, 2018a).  

Older workers in the Netherlands have 
increased their workforce participation in 
response to higher minimum retirement age. 
The Netherlands is set to see a further rise in the 
retirement age, reflecting its link with life expec-
tancy. Older workers should enjoy greater 
flexibility in tasks and hours worked to sustain 
their employment (OECD, 2018a)

An OECD Skills review (OECD, 2017b) shows that 
even within the same level of education, 
employment rate gaps between foreign-born 
and native-born are substantially larger in the 
Netherlands than in the OECD, on average. This 
suggests that other factors – such as discrimina-
tion, difficulties in the recognition and validation 
of immigrants’ credentials and skills, and/or the 
lack of social and economic networks in the 
Netherlands – could also be behind the relative-
ly poorer labour market performance of immi-
grants in the Dutch economy. 

OECD Economic Surveys also reveals that the 
skills investment in the Netherlands is strong, 
except for disadvantaged groups. OECD invites 
the Dutch government to work toward a more 
coordinated approach in delivering support 
across regions and implement stronger activa-
tion policies to raise the job prospects of these 
disadvantaged groups. According to the survey 
low-skilled workers, older workers, and individu-
als with migrant backgrounds are under-repre-
sented in different learning programs. The 
survey recommends improving this situation by 
targeting the planned individual lifelong learn-
ing accounts for low-skilled workers to increase 
their qualifications and job opportunities. 
Providing more training to older workers to 
support them in adapting to dynamic work-
place changes, is the other point of this survey. 
There is a special focus on new migrants, partic-
ularly refugees and asylum-seekers with low 
skills in the survey, it is recommended to provide 
targeted and frontloaded training to better 
improve their ability to integrate into society 
(OECD, 2018a).
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SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu bir 
solunum hastalığı günlük yaşamın tüm yönlerini 
etkilediğinden bütün dünya için ciddi bir güven-
lik tehdidi haline gelmiştir. Salgın insanların 
günlük hayatlarını ve sağlıklarını kaybetmelerine 
değil aynı zamanda işlerini, gelirlerini, sosyal 
yaşamlarını ve eğitim imkânlarını kaybetmeler-
ine neden olmuştur. Salgını kontrol etmek için 
dünya çapında uygulanan kısıtlamalar çok ciddi 
ekonomik daralma yaşanmasına neden olmuş-
tur. Bu ekonomik daralmanın sonuçlarını 
bertaraf etmek için salgın süresince çalışmasına 
ara veren işletmelerin bir an önce faaliyetlerine 
devam etmesi oldukça önemli bir hale gelmiştir. 
Salgın nedeniyle bir süre kapalı kalan veya 
çalışanların bir kısmını uzaktan ya da esnek 
çalışmaya yönlendiren işletmeler için işe dönüş 
sürecinin planlanması salgının işletmeler, 
çalışanlar, müşteriler ve halk üzerindeki etkisini 
azaltmak için oldukça önemlidir. 
İşyerlerinde COVID-19’un yayılmasına etkileyen 
birçok faktör vardır. COVID-19’un işyerinde 
bulaşması ve önleme tedbirleri hakkında 
çalışmalar salgın süresince işyerlerinin 
faaliyetlerine devam edebilmesi için gereklidir. 
Bu çalışmalar işe geri dönüş planları kapsamın-
da yapılmaktadır.

İşe Geri Dönüş Nedir? 
Salgın süresince her işyeri için gündeme gelen 
İşe Geri Dönüş (RTW), mesleki veya mesleki 
olmayan hastalıklar veya yaralanmalar sonucun-
da iş kapasitesinde azalma yaşayan ilgili kişilerin 
işyerine yeniden entegrasyonunu kolaylaştırmak 
için tasarlanmış bir süreçtir. Bireysel ihtiyaçlar, 
çalışma ortamı, kurumsal ihtiyaçlar ve yasal 
sorumluluklar göz önünde bulundurularak, işe 
dönüş süreçleri, iş kapasitesinde azalma yaşayan 
kişilerin çalışma hayatından erken çıkmasını 
önlemede ilk adım olarak işi korumaya odakla-
nan koordineli bir çabayı temsil eder. İşe dönüş 
programları, sakatlık, hastalık veya yaşlanma 
nedeniyle iş kapasitesi veya yeteneklerinde 
azalma yaşayan kişilerin iş yerine yeniden ente-
grasyonunu kolaylaştırmaktadır.
Çalışmalar göstermiştir ki çalışanlar hastalık veya 
daha farklı bir nedenden dolayı ne kadar uzun 
süre işe ara verirse veya işsiz kalırsa, işe geri 
dönmeleri o kadar zorlaşmaktadır. Bunun sonu-
cunda da işsizliğin büyük bir kişisel ve finansal 
bedeli olmaktadır.
COVID-19 salgını süresince işletmeler ya tam 
kapanmaya geçmiştir ya da çalışanların bir kısmı 
işe ara vermek durumunda kalmıştır. Bu süreçte 
işe dönüş kavramı her işletme için önem kazan-
mış ve uygulanması gereken bir sistem haline 
gelmiştir.

Since a respiratory disease caused by SARS-CoV-2 
virus affects all aspects of daily life, it has become a 
serious security threat to the whole world. The 
pandemic not only causes people to lose their daily 
lives and health but also to lose their works, 
income, social lives, and education opportunities. 
Restrictions practiced all around the world to 
control the pandemic, have caused a very serious 
economic downturn. In order to eliminate the 
results of this economic downturn, it has become 
very important for the businesses that stopped 
working during the pandemic to continue their 
activities as soon as possible. Planning the 
return-to-work process for businesses that are 
closed for a while due to the pandemic or that 
direct some of their employees to remote or 
flexible work is very important to reduce the 
impact of the pandemic on businesses, employees, 
customers, and the public. 
There are several factors that affect the spread of 
COVID-19 in workplaces. Studies on the transmis-
sion of COVID-19 in workplaces and prevention 
measures are required for businesses to continue 
their activities during the pandemic. These studies 
are carried out within the scope of return-to-work 
plans.

What is Return to Work? 
Return to Work (RTW), which is on the agenda for 
every workplace during the pandemic , is a process 
designed to facilitate the workplace reintegration 
of people who have lost work capability due to 
occupational or non-occupational diseases or 
injuries. By taking into account individual needs, 
work environment, organizational needs and legal 
responsibilities, return-to-work processes repre-
sent a coordinated effort focused on job preserva-
tion as the first step in preventing people with 
reduced work capacity from leaving work prema-
turely. Return-to-work programs ease the reinte-
gration of people who have decrease in their work 
capability or skills due to injury, disease, or aging.
According to studies, the longer employees take a 
break from work or become unemployed due to 
illness or another reason, the more difficult it is to 
them to return-to-work. Therefore, unemployment 
has a large personal and financial consequence.
Businesses went into full lockdown or some of the 
employees had to take a break from work through-
out the COVID-19 pandemic. In this process, the 
return-to-work concept became important and a 
system that should be applied for every business. 
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Politika ve Hükümler  
Hollanda'daki işçi göçü yasaları ve düzenlemel-
eri, becerilere, eğitim kazanımlarına, gelir 
seviyelerine, uyruğa vb. bağlı olarak seçicidir.  
Düşük vasıflı iş söz konusu olduğunda, işçi göçü 
politikası kısıtlayıcıdır.  Bu politikalar insanları 
yapacakları faaliyetlere, sahip olacakları 
işverene, çalıştıkları sektöre göre kategorize 
etmektedir (Lange, 2019).   

Kişilerin istihdam amacıyla bir ülkeden diğerine 
veya kendi ikamet ettikleri ülke içerisindeki 
hareketine işçi göçü denir ve bu kişilerin, vatan-
daşı olmadıkları bir ülkede ücretli bir faaliyette 
bulunacak, bu faaliyette bulunan veya bu 
faaliyette bulunmuş olan kişiler göçmen işçi 
olarak adlandırılır (IOM, 2019).  AB'den ve ayrıca 
ABD, Kanada, Japonya veya Güney Kore gibi 
diğer 'batı' ülkelerinden göç eden işçiler, Hollan-
da'ya çalışmak için geçici vize veya giriş vizesi 
olmadan gelebilirken, Nijerya, Tunus ve Ürdün 
gibi Afrika ve Orta Doğu ülkelerinden gelen 
göçmenler için vize şartı aranmaktadır.  
Göçmen işçi olarak resmi erişime izin 
verilmeden önce kolayca fiziksel olarak bilgi 
alamazlar, görüşme yapamazlar, konut araya-
mazlar vb.   Ayrıca, uluslararası öğrenciler, 
göçmen girişimciler ve iş seyahatinde olanlar 
için farklı Hollanda kurumları, göçü ve Hollan-
da'ya seyahati teşvik etmek ve kolaylaştırmak 
için 'turuncu halı' politikaları tasarladı.  Örneğin, 
Hollanda'ya her seyahatlerinde kısa süreli 
Schengen vizesine ihtiyaç duyan sık sık iş seya-
hatine çıkan kişiler yerel Hollanda 
Büyükelçiliği'ne kendileri ve çalışanları için 
'Turuncu Halı Vizesi' başvurusunda bulunabilirl-
er (Lange, 2019). 

 Üçüncü dünya ülkelerinden gelen göçmenler-
in işgücü arzını Hollanda'daki işgücü talebiyle 
eşleştirmek için, Hollanda işçi göçü sistemi son 
yıllarda önemli değişiklikler yaşadı. Daha yüksek 
vasıflı işçi göçüne geçişi teşvik etmek için, maaş 
eşiklerine dayalı bir programın hacmi artarken, 
işgücü piyasası testinin ardından çalışma 
izinlerine dayalı bir program küçülmüştür.  Yeni 
programlar ya Hollanda eğitim kurumlarının ya 
da yurtdışındaki seçili kurumların uluslararası 
mezunlarını hedeflemektedir.  Göçmenlik 
prosedürlerinde yapılan değişiklikler, sorumlu-
luğu göçmenlerin işverenlerine kaydırdı ve 
işlem sürelerini büyük ölçüde düşürdü (OECD, 
2016).      

Policies and Provisions
Labour migration laws and regulations in the 
Netherlands are selective depending on skills, 
educational attainments, income levels, nation-
ality, etc. Labour migration policy is restrictive 
when it comes to low skilled work. These policies 
categorize people according to the activity they 
will do, the kind of employer they will have, the 
sector they work in (Lange, 2019).

Movement of persons from one state to another, 
or within their own country of residence, for the 
purpose of employment is called labour migra-
tion and people who are to be engaged, are 
engaged or have been engaged in a remunerat-
ed activity in a State of which they are not 
nationals are called migrant workers (IOM, 2019). 
While migrant workers from the EU, but also 
from other ‘western’ countries such as the USA, 
Canada, Japan, or South Korea, can travel to the 
Netherlands for work without a temporary visa 
or without an entry-clearance visa, migrants 
from countries in Africa and the Middle-East, 
such as Nigeria, Tunisia, and Jordan, require a 
visa. They cannot easily physically obtain infor-
mation, do interviews, search for housing, etc. 
prior to being granted formal access as a labour 
migrant. Also, for international students, 
migrant entrepreneurs, and business travelers, 
different Dutch institutions have designed 
‘orange carpet’ policies to promote and facilitate 
migration and travel into the Netherlands. For 
instance, frequent business travelers who 
require a short-stay Schengen visa each time 
they travel to the Netherlands can apply for an 
‘Orange Carpet Visa Facility’ for themselves and 
their employees with the local Dutch Embassy 
(Lange, 2019).

In order to match the labour supply of migrants 
from third countries and labour demand in the 
Netherlands, the Dutch labour migration system 
has undergone substantive changes in recent 
years. To induce a transition to more high-skilled 
migration, a program based on salary thresholds 
has grown in volume while a program based on 
work permits after a labour market test has 
shrunk. New programs target international 
graduates either of Dutch educational institu-
tions or of selected institutions abroad. Changes 
to immigration procedures have shifted respon-
sibility to migrants' employers and have greatly 
reduced processing times (OECD, 2016).



Hollanda'nın inovasyon alanındaki politikaları, 
Hollanda'yı küresel olarak ilk beş bilgi ekonomi-
si arasına sokmayı amaçlayan zorlukları 
tanımakta ve yüksek beklentileri yansıtmak-
tadır.   İnsan kaynaklarının yüksek kalitesi ve 
seçkin üniversiteleri ışığında, Hollanda bu 
amacı gerçekleştirebilecek bir konumdadır. 
İnovasyon politikalarında ve performansında 
gerçekleştirilecek iyileştirmeler de bu duruma 
katkı sağlayabilir (OECD, 2014). 
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Dutch policies in the area of innovation recog-
nize the challenges and reflect high aspirations, 
aiming to place the Netherlands among the top 
five knowledge economies globally. In light of 
the high quality of its human resources and 
excellent universities, the Netherlands is in a 
good position to fulfill this ambition. Further 
improvements in innovation policies and perfor-
mance can help (OECD, 2014).
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HOLLANDA'DAKİ YAŞLI İŞÇİLER,
ASGARİ EMEKLİLİK YAŞININ YÜKSELMESİ KARŞISINDA
İŞGÜCÜNE KATILIMLARINI ARTIRDI.

“



Standart dışı istihdam biçimleri dünya çapında 
işgücü piyasalarının çağdaş bir özelliği olarak 
görülmektedir. Özellikle son yirmi yıl içerisinde 
hem sanayileşmiş hem de gelişmekte olan 
ülkelerde çeşitli sektörlerde ve mesleklerde 
kullanımları daha yaygın hale gelmiştir. Küre-
selleşme, teknolojik yenilikler, robot endüstrisi 
ve Covid- 19 pandemisi hem standart dışı 
çalışma şekillerine hem de çalışma süreleri 
düzenlemelerine atfedilen önem daha da 
artmış ve çalışma hayatının geleceğini belirleyi-
ci ana unsurlar arasında yer almaktadır. 

Translation and printing of the ILO 
report publication “Non-Standard 
Employment Around the World” 
has been completed.

Non-standard forms of employment are seen 
as a contemporary feature of labor markets 
around the world. Especially in the last two 
decades, their use has become increasingly 
common in various sectors and occupations in 
both developed and developing countries. 
Globalization, technological innovations, the 
robot industry and the Covid-19 pandemic have 
increased the importance attributed to both 
non-standard working styles and working time 
regulations and are among the main factors 
that determine the future of working life. 

“NON-STANDART EMPLOYMENT AROUND THE WORLD
(DÜNYA GENELİNDE STANDART DIŞI İSTİHDAM)”

ÇEVİRİSİ VE BASIMI YAPILDI. 
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Standart dışı istihdam, “standart istihdam 
ilişkisi”nden sapan, tam zamanlı, belirsiz bir iş ve 
ayrıca bir çalışan ile bir işveren arasındaki 
ast-üst ilişkisinin parçası olarak anlaşılan dört 
farklı istihdam düzenlemesinden oluşmaktadır. 
Kimi çalışanlar için SDİ ile istizzzhdamda yer 
almak bir seçimdir ve olumlu sonuçları vardır. 
Ancak birçok çalışan için güvencesizlikle (istih-
dam güvencesi, kazanç, çalışma saatleri, iş 
sağlığı ve güvenliği, sosyal güvenlik, eğitim, 
temsil edilme) ilişkilidir. Ayrıca işletmeler (işlet-
meye özgü becerilerin kademeli olarak 
aşınması, değişen piyasa taleplerine cevap 
verme yeteneğinin sınırlanması), işgücü piyasa-
larının ve ekonomilerin genel performansı 
(piyasalarda bölümlenme, istihdamda oynaklık) 
ve toplumlar için zorluklar oluşturabilmektedir.

SDİ’daki eğilimleri ve sonuçları detaylandırmak 
ve çalışanları, işletmeler, işgücü piyasalarının 
işleyişini korumaya yönelik politika önerileri 
(yasal boşlukların doldurulması, toplu pazarlığın 
güçlendirilmesi, sosyal korumanın güçlendir-
ilmesi, istihdam ve sosyal politika oluşturulması) 
geliştirebilmek için uluslararası çalışma stand-
artlarından ve ulusal tecrübelerden yarar-
lanılarak hazırlanmıştır. 

“Standart Dışı İstihdam Nedir?”, “Standart Dışı 
İstihdamdaki Eğilimleri Anlama”, “Standart Dışı 
İstihdamda Kadınlar, Gençler ve Göçmenler”, 
“İşletmeler Neden Standart Dışı İstihdam 
Kullanır ve Etkileri Nelerdir?”, “İşçiler, İşgücü 
Piyasaları ve Toplum Üzerindeki Etkileri”, “Stan-
dart Dışı İstihdamda İnsana Yakışır İş Açıklarının 
Ele Alınması” olmak üzere altı başlıktan 
oluşmaktadır. 

Yayının Türkçe çeviri adı “Dünya Genelinde 
Standart Dışı İstihdam, Zorlukları Anlama, 
İhtimalleri Yönlendirme” olarak belirlenmiş olup 
çevirisi Kurumumuz uzmanları Dr Elif Çelik, Dr 
Berna Yazar Aslan ve Hasan Aydos tarafından 
yapılmıştır. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
Dr. Öğr. Üyesi Nergis DAMA çeviride editör 
olarak görev almıştır. 

It has been prepared by drawing on interna-
tional labor standards and national experience 
in order to detail trends and results in NSE and 
to develop policy recommendations (plugging 
regulatory gaps, strengthening collective 
bargaining, strengthening social protection, 
Instituting employment and social policies) to 
protect workers, enterprises, and the function-
ing of labor markets. 

It consists of six chapters namely, “What is 
Non-Standard Employment?”, “Understanding 
Trends in Non-Standard Employment”, 
“Women, Young People and Migrants in 
Non-Standard Employment”, “Why Firms Use 
Non-Standard Employment and How It Effects 
Them?”, “Effects on Workers, Labor Markets and 
Society”, “Addressing Decent Work Deficits in 
Non-Standard Employment”. 

The Turkish name of the publication has been 
determined as “Dünya Genelinde Standart Dışı 
İstihdam, Zorlukları Anlama, İhtimalleri 
Yönlendirme” and its translation has been 
made by our experts Dr Elif Çelik, Dr Berna 
Author Aslan and Hasan Aydos. Ankara Yildirim 
Beyazit University Asst. Prof. Nergis DAMA 
served as an editor in translation. 

NSE comprises four different employment 
arrangements that deviate from the “standard 
employment relationship”, understood as work 
that is full time, indefinite, as well as part of a 
subordinate relationship between an employee 
and an employer. For some, working in NSE is 
an explicit choice and has positive outcomes. 
However, for many employees, it is associated 
with insecurity (employment security, earnings, 
working hours, occupational health and safety, 
social security, education, representation). It 
can also pose challenges for enterprises (gradu-
al erosion of firm-specific skills, limiting its 
ability to respond to changing market 
demand), the overall performance of labour 
markets and economies (market segmenta-
tion, volatility in employment) as well as societ-
ies.
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Yangın, dünya genelindeki yaralanmalı ve 
ölümlü kazaların önemli bir kısmında rol alan 
bir felakettir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de yangın vakaları oldukça sık görülmektedir. 
Bu kitapçığın yayınlandığı 2021 yılının Ocak ve 
Şubat aylarında sadece İstanbul’da 2880 
söndürme vakası İstanbul İtfaiyesi tarafından 
kayıt altına alınmıştır. 

Translation and printing of the 
publication "Fire Risk Management 
“of the International Labour Orga-
nization (ILO) was made. 

Fire is a disaster that plays a role in a significant 
proportion of injuries and fatalities worldwide. 
Fire cases are quite common in our country as 
in the world. In January and February 2021, 
when this booklet was published, 2880 fire calls 
were recorded by the Istanbul Fire Department 
in Istanbul alone. 

“FIRE RISK MANAGEMENT (YANGIN RİSK YÖNETİMİ)”
ÇEVİRİSİ VE BASIMI YAPILDI. 
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Avrupa'nın en yoğun nüfuslu ülkesi olan Hollan-
da 17 milyonluk bir nüfusa sahiptir. En yoğun 
nüfuslu yaş grubunu yaklaşık 6 milyon kişiyle 
40-65 yaş arasındakiler oluşturmaktadır. Hollan-
da'daki emekli nüfus ise yaklaşık 3 milyon 
kişiden oluşuyor (Kamers, 2020).

Hollanda ekonomisi 2019 yılında, 2017 ve 2018 
yıllarına nazaran daha az da olsa büyümeye 
devam etti. Hollanda Ekonomik Politika Analizi 
Bürosu (CPB) 2019 yılında %1,81'lik bir büyüme 
açıkladı.  Önümüzdeki yıllarda 1 milyondan fazla 
açık pozisyonun olması ve iş sayısının çoğunluk-
la perakende, bakım ve sosyal yardım 
sektörlerinde 2019 yılında 10,6 milyona ulaşması 
bekleniyor.  2019 yılında çalışan nüfus 15 ve 75 
yaşları arasında çalışan, iş arayan veya çalışmaya 
müsait 9 milyon kişiden oluşuyordu. Çalışan 
nüfus içinde işsizlerin oranı %3,2 (350.000) idi 
(EURES, 2019).  

Toplam nüfusun 3 milyonundan fazlası Hollan-
dalı değildi. Bu üç milyon göçmenin yarısından 
biraz fazlası, yani 1,7 milyon insan Batı kökenli 
değildi. Geçen bin yılın sonundan bu yana 
Hollanda çok kültürlü bir toplum olarak kabul 
edilmektedir. Hollanda nüfusu farklı kültür ve 
inanışlara sahip, çoğu farklı diller konuşan 
birçok topluluktan oluşmaktadır. Özellikle de 
Batı kökenli olmayan insanların, sözde Batılı 
olmayan göçmenlerin, gelişinden bu yana 
Hollanda çok kültürlü bir toplum olarak 
adlandırılmıştır. 

Hollanda İşgücü Piyasasında 
Vasıf Talebi ve Zorluklar 

Avrupa'daki diğer ülkelerle benzer şekilde 
Hollanda da bilgi ve yeniliğin en değerli varlıklar 
olduğu muazzam bir dönüşüm yaşıyor.  Bu yeni 
toplumda, herkese mesleki ve sosyal hayata 
tam katılıma yol açan ilgili beceri, bilgi ve yeterli-
likleri edinme fırsatlarını sunmaya yönelik 
empatik bir ihtiyaç vardır.  Hollanda'nın 
işgücünün zorlu nitelik kazanma talebi pers-
pektifinden bakıldığında bu ihtiyaç, yetişkin 
eğitimi ve yaşam boyu eğitimde daha fazla 
vurgulanmaktadır.

Hollanda işgücü piyasasında hatırı sayılır dere-
cede güçlü yön bulunsa da ülke, yaşlanan nüfus 
nedeniyle gelişmekte olan işgücü piyasasındaki 
beceri açığını artıran üst düzey uluslararası 
yetenekler için giderek artan şiddetli rekabet 
gibi zorluklarla karşı karşıya kaldı.  Ayrıca 
inovasyonla bağlantılı becerilerin geçerliliğinde 
yapılacak iyileştirme için de yer vardır.

Being the most densely populated country in 
Europe, the Netherlands has a population of 
seventeen million inhabitants. The largest age 
group is formed by those between 40 and 65 
years old. This age group numbered nearly six 
million people. The retired population of the 
Netherlands consisted of approximately three 
million people (Kamers, 2020).

In 2019, the Dutch economy continued to grow, 
albeit not as much as in 2017 and 2018. The Neth-
erlands Bureau for Economic Policy Analysis 
announced a growth of 1.81 % in 2019. In the 
coming years, it is expected that there will be 
more than 1 million vacancies and the number 
of jobs will continue to increase to 10.6 million in 
2019, mostly in the retail, care, and welfare 
sectors. In 2019, the working population com-
prised 9 million people between the ages of 15 
and 75 who were working or looking for work 
and were also available for it. The percentage of 
unemployed people in the working population 
was 3.2 % (350.000) (EURES, 2019).

More than three million of the total population 
have a non-Dutch background. Little more than 
half of these three million immigrants, i.e. 1.7 
million people, are of non-Western origin. Since 
the end of the last millennium, it is generally 
accepted that the Netherlands is a multicultural 
society. The population of the Netherlands is 
made up of many communities from different 
cultures and religions, many speaking different 
languages. Especially since the arrival of people 
with a non-Western background, the so-called 
non-Western immigrants, the Netherlands has 
been called a multicultural society. 

Skills Demand and Challenges in 
the Dutch Labour Market

The Netherlands is experiencing a major trans-
formation in which knowledge and innovation 
are the most valued assets like other countries in 
Europe. In this new society, there is an empathic 
need for offering everyone the opportunities to 
acquire the relevant skills, knowledge, and com-
petences as the route to full involvement in 
professional and social life. So much the more 
this need is stressed in adult and lifelong educa-
tion from the perspective of the stringent 
upskilling demand of the Netherland's labour 
force.



Yangın olasılığının yeterince hesaba katılmadığı 
veya kontrol mekanizmasının iyi kurgulan-
madığı binalarda telafisi mümkün olmayan 
zararlar meydana gelebilir ve ağır yaralanma-
lı/ölümlü sonuçlara neden olabilir.

Yangın güvenliğinde, yangının ortaya çıkma-
ması için alınması gereken önlemlerin yanı sıra, 
meydana gelme durumuna karşı olası sena-
ryoların oluşturulması ve tatbikatlarla pekiştir-
ilmesi hayati önem arz eder.

Buna göre oluşturulacak kontrol adımları 
yangının oluşmasını engeller veya meydana 
gelmesi durumunda yangının çok kısa bir süre 
içinde algılanarak hızla aksiyon alınmasını 
sağlar. Böylelikle meydana gelen acil durum en 
az zararla atlatılır. Organizasyon çatısı altındaki 
her bir bireye, oluşturulan prosedürler hakkında 
yapılan bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları 
da yangın güvenliğinde önemli rol oynar.

Yangın güvenliği konusunda doğru yöntemin 
belirlenmesi için yöntemin güvenilir ve bilimsel 
anlamda geçerliliğinin olması en önemli nokta-
lardan birisidir. Yangın konusunun günümüze 
kadar çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından 
yayınlanmış sayısız kaynaklarda ele alınmış 
olması farklı bilgi ve tecrübelere erişim imkânı 
sağlamakla beraber kaynakların güvenilirliği 
konusunda da soru işaretlerini beraberinde 
getirmektedir. Bu sebeple bilimsel dayanaklara 
göre sade bir anlatımla hazırlanmış ve geçmişte 
meydana gelen felaketlerden örneklerle 
zenginleştirilmiş bu ILO yayını dilimize çevril-
erek çalışma hayatına kazandırılmıştır.

Yayın, “İşyeri Yangınları Tarihi”, “İşyeri Büyük 
Yangın Felaketlerinin Ortak Nedenleri”, “Yangın 
Risk Azaltma ve Kontrol”, “Yangın Yönetimi 
Sistemleri” gibi konuları kısaca ele almaktadır. 
Ek olarak yangın güvenlik sorumlularına örnek 
doküman olarak haftalık denetim dökümanı 
yer almaktadır. 

Yayının çevirisi Kurumumuz uzmanları Seval 
Eroğlu, Pınar Mürtezaoğlu ve Serhat Taşçı 
tarafından yapılmıştır.  

In buildings where the possibility of fire is not 
adequately taken into account or control mech-
anisms are not well established, irreparable 
damage may occur and result in serious 
injury/death cases.

In fire safety, in addition to taking precautions 
to prevent a fire, it is important to design possi-
ble scenarios to consider in the event of a fire 
and to reinforce them with exercises. The 
control measures to be taken accordingly 
prevent the occurrence of a fire or, in the event 
that it does occur, make it possible to detect the 
fire in the shortest possible time and intervene 
quickly. In this way, the emergency situation 
can be overcome with the least damage. Infor-
mation and awareness activities about the 
procedures established for each individual 
under the umbrella of the organization also 
play an important role in fire safety.

One of the most important points in determin-
ing the right method for safety is to make sure 
that the method is reliable and scientifically 
valid. The fact that the topic of fire has been 
discussed so far in numerous sources published 
by various individuals, institutions and organi-
zations allows access to different information 
and experiences, but also raises question marks 
about the reliability of the sources. For this 
reason, this ILO publication, prepared in a 
simple way according to scientific principles 
and enriched with examples from past disas-
ters, has been translated into our language and 
brought into working life.

The publication briefly covers topics such as 
"History of Workplace Fires", "Common Causes 
of Major Fire Disasters in the Workplace", "Fire 
Risk Reduction and Control", "Fire Manage-
ment Systems". In addition, there is a weekly 
inspection document as a sample document 
for fire safety officers. 

The translation of the publication was made by 
the experts of our institution Seval Eroğlu, Pınar 
Mürtezaoğlu and Serhat Taşçı.  
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While strengths are considerable in the Dutch 
labour market, the country has faced challenges 
such as increasingly fierce competition for top 
international talent that compounds skills short-
ages in the emerging labour market due to the 
aging population.  

There is also room for improvement in the avail-
ability of skills relevant to innovation. In line with 
the low levels of R&D expenditure and the 
importance of non-R&D-based innovation in the 
Netherlands compared to other advanced 
systems, the workforce has a low share of 
researchers and R&D personnel, behind most 
countries in the comparator group with 
advanced innovation systems. The Netherlands 
is also at the lower end of the comparator group 
for doctoral graduation rates. Similarly, the share 
of science and engineering graduates remains 
relatively low. Technicians and associated 
professionals account for a somewhat smaller 
share of total employment than in most coun-
tries with strong innovation systems. Whether 
these lower levels represent shortages or are 
appropriate to the economy’s current needs is a 
subject of debate, though it was estimated that 
an additional 30.000 technicians will be needed 
every year (OECD, 2014). Existing initiatives to 
encourage profiling and specialization of univer-
sity teaching and research activities could 
enhance efficiency, though care should be 
taken to avoid “blank spots” in national coverage 
of disciplines. Coordination in the Human Capi-
tal Agendas of the Top Sectors and the Technol-
ogy Pact helps improve responsiveness to 
labour market demand.

The Terms of Reference (ToR) of the Dutch 
Ministry of Foreign Affairs states that “experienc-
es show that often there is a mismatch between 
the labour supply of migrants from third coun-
tries and labour demand in Europe. Challenges 
include (lacking) qualifications and skills, differ-
ences between diplomas, language barriers, 
cultural differences, prejudices, and legal and 
political barriers. Yet there might be unknown 
opportunities as well” (Lange, 2019).

The study by the OECD resulted in the Working 
together for local integration of migrants and 
refugees Report for the Netherlands (OECD, 
2018a) has pointed out the demand for high- 
and medium-skilled workers substantially 
exceeds supply in the Dutch labour market. 
Current labour market shortages in the Nether-
lands arise from a combination of an aging 
population, structural economic change, and 
high economic growth. 







6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında kurum ve kuruluşlara oluşturulması zorunlu 
tutulan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının, bu kurullara özel olarak tasarlanan eğitimleri alması da 
zorunlu tutulmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yıllardır derinlemesine deneyime ve bilgiye 
sahip olan kurumuz alandaki çalışmalarına devam etmektedir. Bu bağlamda Posta ve Telgraf 
Teşkilatı çalışanlarına yönelik 22-23 Mart 2021 tarihlerinde zoom uygulaması üzerinden gerçekleştir-
ilen "İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Üyeleri Eğitimi" gerçekleştirildi.

OHS BOARD TRAINING BY THE TRAINING AND RESEARCH CENTER FOR LABOR AND SOCIAL 
SECURITY (ÇASGEM) TO PTT EMPLOYEES

Occupational Health and Safety Boards, which are required to be formed for institutions and organi-
zations within the scope of the Occupational Health and Safety Law No. 6331, are also obligated to 
receive training specifically designed for these boards. Our institution, which has years of in-depth 
experience and knowledge in the field of Occupational Health and Safety, continues its work in the 
field. In this context, "Occupational Health and Safety Board Members Training" was held on the 
22nd and 23rd of March 2021 for Post and Telegraph Organization employees via the Zoom applica-
tion.

ÇASGEM’den PTT Çalışanlarına 
İ S G  K u r u l  E ğ İ t İ m İ
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2019 yılından bu yana Türkiye Kömür İşletmeleri ile ÇASGEM arasında yürütülen eğitim işbirliği 
devam ediyor. Bu kapsamda TKİ Genel Müdürlüğü çalışanlarına, ÇSG Eğt.Uzm. Betül GÜRLER 
tarafından verilen Eğiticilerin Eğitimi programı tamamlandı. Online olarak yürütülen programın bir 
kısmı da uzaktan eğitim sistemimiz üzerinden yürütülmüştür. 

Bu işbirliği çerçevesinde Temmuz ve Ağustos aylarında Ege Linyit İşletmeleri Soma yerleşkesi 
çalışanlarına 10 grup halinde iletişim ve stres yönetimi eğitimleri Merkezimiz uzmanları C. Güliz 
Bozdemir, Mehmet Altınbaş ve Münevver Güzel Andıç tarafından verilmiştir.

TCE AND THE TRAINING AND RESEARCH CENTER FOR LABOR AND SOCIAL SECURITY COL-
LABORATION CONTINUES

The collaboration between the Turkish Coal Enterprises and the Training and Research Center for 
Labor and Social Security on training has continued since 2019. In this context, the Training of Train-
ers program carried out by Environment, Health and, Safety Training Specialist Betül GÜRLER for 
TCE General Directorate employees was completed. A part of the online program was also delivered 
via our distance education system.

Communication and stress management trainings were provided by the specialists of our Centre, C. 
Güliz Bozdemir, Mehmet Altınbaş and Münevver Güzel Andıç, to the employees of Aegean Lignite 
Enterprises Soma premises in 10 groups in July and August under the framework of this coopera-
tion.

TKİ, ÇASGEM 
İ ş b İ r l İ ğ İ  D e v a m  E d İ y o r
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Kamu Yatırım Programı kapsamında kurumumuz tarafından yürütülmekte olan olan “Kamu Yöneti-
minde Kariyer Uzman ve Uzman Yardımcılarının Eğitim Yolu ile Verimliliğinin Artırılması Projesi 
(UVEP)“ kapsamında 26 Nisan 2021 tarihinde çevrimiçi olarak “Kariyer Uzmanlık Çalıştayı” 
gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı ofisleri, bakanlıklar, bağlı, ilgili kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarından 
idareci ve merkez kariyer uzmanların geniş katılımıyla gerçekleşen çalıştayın açılış konuşmasında 
ÇASGEM Başkan Yardımcısı Sn. Kenan YAVUZ projenin kamu kurum ve kuruluşlarının nitelikli 
personelleri olan kariyer uzmanlarına sağlayacağı faydaların öneminden bahsetti. Değişen dünyanın, 
teknolojinin ve çağın gereklerinin yakalanmasında kariyer uzmanların yeterlik ve niteliklerinin artırıl-
masını vurguladı. Ardından söz alan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi İnsan Kaynağı Eğitim ve 
Geliştirme Daire Başkanı Sn. Savaş CEYLAN ise kamu kurumlarının kariyer uzman personeline yönelik 
gerçekleştirilen projeyi çok önemsediklerini vurguladı. Projeyle gerçekleştirilmesi hedeflenen saha 
araştırması ve eğitim ihtiyaç analizleri ve sonrasında uzaktan eğitim sistemlerine kazandırılması 
hedeflenen eğitim modüllerinin çok önemli olduğunu belirtti. Kazandırılacak olan eğitim matery-
allerinin Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Uzaktan Eğitim Kapısı platformu üzerinden 
kullanıcıların hizmetine açılabileceğini belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından proje hakkında bilgilendirici ön sunum gerçekleştirildi. Sunumun 
ardından Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Sn. Süha Oğuz ALBAYRAK söz 
alarak kariyer uzmanlık üzerine bir perspektif sunmuştur. 

CAREER EXPERTISE WORKSHOP WAS HELD

The "Career Expertise Workshop" was held online on April 26, 2021, within the scope of the "Project for Increasing the Efficiency of Career Specialists and Assistant Specialists in Public Administration through Education (UVEP)", which is being carried out by our institution within the scope of the Public Investment Program.

In the opening speech of the workshop that was held with the wide participation of executives and central career experts from the presidential offices, ministries, affiliated and related institutions and organizations, and non-governmental organizations, Training and Research Center for Labor and Social Security Deputy Head Mr. Kenan YAVUZ talked about the importance of the benefits that the project will provide to career experts who are qualified personnel of public institutions and organizations. He emphasized that increasing the competencies and qualifications of career experts in catching up with the changing world, technology, and era requirements. Following that, Mr. Savaş CEYLAN, Head of the Presidential Human Resources Office's Human Resource Training and Development Department, emphasized that they attach great importance to the project realized for career specialist personnel of public institutions. He stated that the project's field research and training need analyses, as well as the training modules that would be integrated into remote education systems later, are critical. He stated that users will be able to access the training materials to be provided through the Presidential Human Resources Office Distance Education Gate platform.

Following the opening speeches, an informative preliminary presentation about the project was made. After the presentation, Mr. Süha Oğuz ALBAYRAK, Faculty Member, Ph.D., from Ankara Yıldırım Beyazıt University, took the floor and presented a perspective on career expertise. Afterwards, working groups consisting of participants started their activities. Opinions, recommendations, and comments were made in the working groups on a variety of issues, including the career specialization system and its personnel's demands, challenges, and training requirements.

 The Workshop Report, which will be prepared in the light of the data obtained at the workshop, will be presented to the attention of public institutions and organizations as soon as possible.

For Human Life: Behavior Oriented
Safety Training

KARİYER UZMANLIK ÇALIŞTAYI
G E R Ç E K L E Ş T İ R İ L D İ
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CAREER EXPERTISE WORKSHOP
WAS HELD

The "Career Expertise Workshop" was held online on April 26, 2021, within the scope of the "Project for 
Increasing the Efficiency of Career Specialists and Assistant Specialists in Public Administration 
through Education (UVEP)", which is being carried out by our institution within the scope of the 
Public Investment Program.

In the opening speech of the workshop that was held with the wide participation of executives and 
central career experts from the presidential offices, ministries, affiliated and related institutions and 
organizations, and non-governmental organizations, Training and Research Center for Labor and 
Social Security Deputy Head Mr. Kenan YAVUZ talked about the importance of the benefits that the 
project will provide to career experts who are qualified personnel of public institutions and organiza-
tions. He emphasized that increasing the competencies and qualifications of career experts in catch-
ing up with the changing world, technology, and era requirements. Following that, Mr. Savaş 
CEYLAN, Head of the Presidential Human Resources Office's Human Resource Training and Develop-
ment Department, emphasized that they attach great importance to the project realized for career 
specialist personnel of public institutions. He stated that the project's field research and training need 
analyses, as well as the training modules that would be integrated into remote education systems 
later, are critical. He stated that users will be able to access the training materials to be provided 
through the Presidential Human Resources Office Distance Education Gate platform.

Following the opening speeches, an informative preliminary presentation about the project was 
made. 

After the presentation, Mr. Süha Oğuz ALBAYRAK, Faculty Member,  Ph.D., from Ankara Yıldırım 
Beyazıt University, took the floor and presented a perspective on career expertise. Afterwards, work-
ing groups consisting of participants started their activities. 

Opinions, recommendations, and comments were made in the working groups on a variety of issues, 
including the career specialization system and its personnel's demands, challenges, and training 
requirements.

The Workshop Report, which will be prepared in the light of the data obtained at the workshop, will 
be presented to the attention of public institutions and organizations as soon as possible.

Sonrasında katılımcılardan oluşan çalışma grupları faaliyetlerine geçildi. Çalışma gruplarında kariyer 
uzmanlık sistemi ve personelinin ihtiyaçları, sorunları, eğitim gereksinimleri gibi birçok konuda görüş, 
öneri ve katkılar bildirilmiştir.

Çalıştayda elde edilen doneler ışığında hazırlanacak olan Çalıştay Raporu en kısa zamanda kamu 
kurum ve kuruluşlarının ilgisine sunulacaktır.
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ÇASGEM uzmanları niteliklerine bir yenisini 
ekledi. Çalışma ve aile hayatına sunduğu 
eğitim ve danışmanlık hizmetinde kaliteyi hep 
üst seviyeye taşıyan ÇASGEM, uzmanlarını 
uluslararası uygulayıcı olma yolculuğunda 
güçlendiriyor. Profesyonel koçluk programını 
başarı ile bitiren uzmanlar Türkiye’nin bugünü 
ve geleceğine katkı sunmaya hazır!

Training and Research Center for Labor and 
Social Security (ÇASGEM) experts added a new 
one to their qualifications. Taking the quality to 
the highest level in the training and consultan-
cy services it offers to work and family life, 
Training and Research Center for Labor and 
Social Security strengthens its experts in their 
journey to become international practitioners. 
Experts who have successfully completed the 
professional coaching program are ready to 
contribute to Turkey's present and future!

KOÇLUK
E Ğ İ T İ M İ

Pek çok kamu kurumu ve STK’nın faydalanıcı 
olduğu Veri Analizi Eğitimi Prof. Dr. Şadi Evren 
Şeker eğiticiliğinde gerçekleştiriliyor. Aile ve 
çalışma hayatına katkıda hep daha iyisini 
misyon edinen ÇASGEM nitelikli araştırmaları 
ile Türkiye’nin sürekli gelişim değerine katkı 
sunmaya devam ediyor.

TRAINING AND RESEARCH CENTER FOR 
LABOR AND SOCIAL SECURITY (ÇASGEM) 
GAINS STRENGTH WITH ITS PARTNERS IN 
DATA ANALYSIS

Data Analysis Training, to which many public 
institutions and NGOs are beneficiaries, is 
carried out by Prof. Dr. Şadi Evren Şeker. Train-
ing and Research Center for Labor and Social 
Security, which always adopts the mission of 
being better in contributing to family and 
working life, continues to contribute to the 
continuous development value of Turkey with 
its qualified studies.

ÇASGEM, Verİ Analİzİnde 
O r t a k l a r ı y l a  B İ r l İ k t e  G ü ç l e n İ y o r
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Çasgem, İSG özel konu başluıklarında yaptığı spesifik eğitimlerine devam ediyor. 
Bu kapsamda ÇASGEM OYAK çalışanları’na, ÇSG Eğt.Uzm. Begüm Doğan ile Patlayıcı Ortamlarda 
Kullanılacak Cihazların Montajı, Tamiri ve Bakımı eğitimi vermiştir. Hem literatüre hem de pratik 
uygulamalara yer verilen eğitim online olarak gerçekleştirilmiştir. 

TRAINING FOR OYAK EMPLOYEES ON INSTALLATION, REPAIR AND MAINTENANCE OF DEVICES 
TO BE USED IN EXPLOSIVE ENVIRONMENTS

Training and Research Center for Labor and Social Security continues to provide specialized training 
on OHS subjects. 
Within this scope, the Training and Research Center for Labor and Social Security provides Installa-
tion, Repair, and Maintenance of Devices to be Used in Explosive Environments training to OYAK 
employees with Begüm Doğan, Environment, Health and, Safety Training Specialist. The training, 
which included both theoretical and practical applications, was held online. 

OYAK Çalışanlarına 
P a t l a y ı c ı  O r t a m l a r d a  K u l l a n ı l a c a k
C İ h a z l a r ı n  M o n t a j ı ,  T a m İ r İ  v e
B a k ı m ı  E ğ İ t İ m İ
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“Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği için Sanal 
Gerçeklik” webinarında sanal gerçeklik alanın-
da tecrübeli isimlerle maden sektöründe sanal 
gerçeklik kullanım alanları ve iş sağlığı ve 
güvenliği alanında neler yapılabileceği 
konuşuldu.

Virtual reality usage areas in the mining sector, 
as well as what can be done in the field of 
occupational health and safety, were 
addressed with experienced names in the field 
of virtual reality during the "Virtual Reality for 
Occupational Health and Safety in Mines" 
webinar.

Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenlİğİ İçİn 
S a n a l  G e r ç e k L İ k  W e b i n a r ı

Emniyet Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Dairesi 
Başkanlığı çalışanlarına yönelik 27 Mayıs 2021 
tarihinde Ç.S.G. Eğitim Uzmanı Durdu Mehmet 
GÜRKAN tarafından "Çalışma Hayatında 
Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim" eğitimi 
çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

GENERAL DIRECTORATE OF 
SECURITY EFFECTIVE
COMMUNICATION TRAINING

"Interpersonal Relations and Effective Com-
munication in Working Life" training was held 
online by Labour and Social Security Training 
Specialist Durdu Mehmet GÜRKAN on May 27, 
2021, for the employees of the General Direc-
torate of Security Foreign Relations Depart-
ment.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
E T K İ L İ  İ L E T İ Ş İ M  E Ğ İ T İ M İ

4. sanayi devrimi, endüstriyel geçişler, değişen 
demografi ve tüketici ihtiyaçları yeni fırsatlar ve 
işler doğurmakla birlikte istihdam 
çerçevesinde yeni tehditleri de beraberinde 
getirmektedir. Dünya Ekonomik Forumu’nun 
2018’de yayınlanan raporuna göre, hali hazırda 
yapılan işlerin % 71’i insanlar tarafından yapıl-
makta iken 2022’de bu oranın % 52 olacağı 
tahmin edilmektedir. Pandemi ile gelen olum-
suzlukların iş dünyasında belirsizliklere yol 
açmasına rağmen teknolojinin benimsenmesi 
konusunda hızın artması ile teknoloji tabanlı iş 
trendlerinin yükselişe geçtiği, aynı zamanda 
gelişmekte olan ve ihtiyaç duyulan yeni işlerin 
de ortaya çıktığı görülmektedir. Önümüzdeki 
yıllarda, işler için talep edilen beceriler değiş-
tikçe, beceri eksikliklerinin artış göstereceği 
öngörülmektedir. Bu nedenle eğitimi, içinde 
bulunduğumuz dijital dönüşüm çağına göre 
şekillendirmek öncelikler arasında olmalıdır. 

MİLTEK
P R O J E S İ  B A Ş L A D I
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Strateji Bütçe Başkanlığı’nın hazırlamış olduğu 
On Birinci Kalkınma Planı’na göre istihdam ve 
çalışma hayatına yönelik temel amaç; toplu-
mun tüm kesimlerine insana yaraşır iş fırsat-
larının sunulması ile başta kadın ve gençler 
olmak üzere özel politika gerektiren grupların 
istihdamının artırılmasıdır. Gençlikle ilgili temel 
amaç ise; gençlerin güçlü yaşam becerilerine, 
insani ve millî değerlere sahip olarak yetişmel-
erinin, iktisadi ve sosyal hayata ve karar alma 
mekanizmalarına aktif katılımlarının sağlan-
masıdır. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 
2019-23 yıllarına yönelik strateji planında işgücü 
piyasasının etkinleştirilmesi doğrultusunda 
özel politika gerektiren birey ve grupların 
istihdamını ve iş gücü piyasasına dâhil olma 
niteliğini artırma hedefi vardır. Tüm bu hede-
flerin yanı sıra çalışma barışına katkı sağlayan 
mekanizmaların daha etkin hale getirilmesi 
amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve 
Araştırma Merkezi (ÇASGEM), Milli Teknoloji 
Hamlesi Çerçevesinde Gençlerin Nitelikli 
İstihdamının Desteklenmesi Projesi 
(MİLTEK)’ni 2021-23 yıllarında yürütecektir. 

MİLTEK ile genç istihdamını desteklemek, Fen 
ya da Mühendislik Fakültelerinden yeni mezun 
ya da üniversite 3. veya 4. Sınıf öğrencilerinin 
(20-30 yaş aralığında) dijital dönüşüme ayak 
uydurmasına katkı sağlamak ve gençlerin 
işgücü piyasasının beklentilerini karşılayabilm-
elerine yardımcı olmak amaçlanmaktadır. 
Çalışma hayatına dâhil olacak genç bireylerin 
işgücü piyasasındaki teknolojik ve dijital 
dönüşüme adapte olabilmeleri için nitelikleri-
nin geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Bu proje ile 
bilişim çağının gerektirdiği niteliklerin geliştir-
ilmesine dolayısıyla da sürdürülebilir 
istihdamın sağlanmasına katkı sunulacaktır. 

Although the negative impact of the pandem-
ic has created uncertainty in the business 
world, it is noted that technology-based 
business trends are on the rise with the 
increasing pace of technology adoption, and 
at the same time, new jobs have emerged 
according to new needs. In the coming years, 
skill shortages are projected to increase as the 
skills demanded for jobs change. For this 
reason, shaping education in line with the era 
of digital transformation in which we live 
should be one of the priorities. 

According to Eleventh Development Plan, 
drawn up by Strategy Budget Department, 
the main objective for employment and work-
ing life is to provide decent jobs for all sections 
of society and to increase the employment of 
groups in need of special policies, particularly 
women and young people. The main purpose 
of youth is to ensure that young people grow 
up with strong life skills, humanitarian and 
national values and actively participate in 
economic and social life and decision-making 
mechanisms. 

The strategic plan of the Ministry of Labour 
and Social Security for 2019-23 aims to increase 
the employment of persons and groups in 
need of special policies within the framework 
of labour market activation and to improve 
their inclusion in the labour market. In addi-
tion to all these objectives, the Labour and 
Social Security Education and Research Centre 
(ÇASGEM) will implement the Project on 
Supporting the Qualified Employment of 
Youth (MİLTEK) within the framework of the 
National Technology Move in 2021-23 to make 
the mechanisms that contribute to labour 
peace more effective. 

The aim of MILTEK is to support youth employ-
ment, to contribute to the digital transforma-
tion of graduates of science or engineering 
faculties or third- or fourth-year students 
(between 20 and 30 years old) and to help 
young people meet the expectations of the 
labour market. Qualifications of young individ-
uals who will be involved in the working life 
need to be developed to adapt to the techno-
logical and digital transformation in the labour 
market. With this project, contribution will be 
made to the development of the qualifications 
required by the information age and thus to 
the provision of sustainable employment. 

MİLTEK PROJECT STARTED!

The 4th industrial revolution, industrial transi-
tions, changing demographics and consumer 
needs are creating new opportunities and jobs, 
but they are also bringing new threats to 
employment. According to the 2018 World 
Economic Forum report, 71% of work is 
currently done by humans, and it is estimated 
that this will be 52% by 2022. 
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ÇASGEM'in Eğitim ve Araştırma Kapasitesinin 
Güçlendirilmesi projesi kapsamında İleri 
Endüstriyel Hijyen Eğitimi, Uluslararası 
Endüstriyel Hijyenistler Derneği (IOHA) Başkanı 
Thomas Fuller tarafından 5-6-9 Ağustos 2021 
tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Sivil toplum 
kuruluşları, dernek, üniversite ve kamu kurum-
larının geniş katılımı ile gerçekleştirilen eğitim-
de katılım sertifikaları ÇASGEM Başkan Vekili 
Kenan Yavuz tarafından takdim edilmiştir.

Advanced Industrial Hygiene Training was held 
by the International Occupational Hygiene 
Association (IOHA) Chairman Thomas Fuller on 
5-6-9 August 2021 within the framework of 
Strengthening ÇASGEM's Training and 
Research Capacity project. Participation certifi-
cates of the training, which was held with the 
wide participation of non-governmental orga-
nizations, associations, universities, and public 
institutions, were presented by ÇASGEM 
Deputy Chairman Kenan Yavuz.

İLERİ HİJYEN
E Ğ İ T İ M İ

Mülga Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan-
lığı’nın mesleğe yeni başlayan personeline 
yönelik Ocak-Şubat 2021’de gerçekleştirilen 
“Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Programı” 
kapsamında kurumumuz Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Eğitim Uzmanları tarafından “Sunum 
Teknikleri, Etkili İletişim, Zaman Yönetimi, 
Müzakere ve İkna Teknikleri, Kurum Kültürü, 
Protokol Kuralları ve Mobbing” olmak üzere 
toplam yedi başlıkta eğitimler verildi. Eğitimler 
pandemi nedeniyle çevrim içi olarak 
gerçekleştirildi.

Trainings were given under seven headings: 
"Presentation Techniques, Effective Communi-
cation, Time Management, Negotiation and 
Persuasion Techniques, Corporate Culture, 
Protocol Rules and Mobbing" by Labour and 
Social Security Training Specialists of our institu-
tion within the scope of the "Candidate Civil 
Servant Preparatory Training Program" held in 
January-February 2021 for new recruits by the 
Abolished Ministry of Family, Labour and Social 
Services. The trainings were held online due to 
the pandemic.

ACSHB
A D A Y  M E M U R  E Ğ İ T İ M İ
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ÇASGEM’den
M e s l e k İ  R e h a b İ l İ t a s y o n  Ç a l ı ş t a y ı

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü 
Orhan Koç ve ÇASGEM Başkanı Kenan 
Yavuz’un konuşmalarıyla “Ulusal Mesleki 
Rehabilitasyon Çalıştayı” gerçekleştirildi.
ÇASGEM’in Kurumsal ve Teknik Kapasitesinin 
Arttırılması Projesi kapsamında, iş kazası ve 
meslek hastalığı sonrası mesleki rehabilita-
syonu konuşmak üzere taraflar 8 Şubat 2021 
tarihinde bir araya geldi. 
8 Şubat 2021 tarihinde çevrimiçi olarak yapılan 
çalıştayda paydaşlarımızla birlikte Türkiye'nin 
işe dönüş programını tasarlamaya başladık. 
Ayrıca Mesleki Rehabilitasyonun Türkiye’deki 
mevcut durumu da ele alınmıştır. 

TRAINING AND RESEARCH CENTER FOR 
LABOR AND SOCIAL SECURITY VOCATION-
AL REHABILITATION WORKSHOP

“National Vocational Rehabilitation Workshop” 
was held with the speeches of Orhan Koç, 
General Director of Services for Persons with 
Disabilities and the Elderly, and Kenan Yavuz, 
Head of the Training and Research Center for 
Labor and Social Security.
The parties came together on February 8, 2021 
within the scope of the Project for Increasing 
the Institutional and Technical Capacity of the 
Training and Research Center for Labor and 
Social Security to discuss the vocational reha-
bilitation that should be carried out following 
an occupational accident and an occupational 
disease.
We started to design Turkey's return to work 
program together with our stakeholders in the 
online workshop held on February 8, 2021. In 
addition, the current situation of Vocational 
Rehabilitation in Turkey was also discussed.
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Kurumumuz Başkan V. Sayın Kenan Yavuz, 
TİKA Başkanı Sayın Serkan Kayalar’ı ziyaret etti. 
Ziyarette ETAP Projesi ve iki kurum arasında 
gerçekleştirilmesi muhtemel işbirlikleri 
konuşuldu. 

MR. KENAN YAVUZ, DEPUTY CHAIRMAN OF 
CASGEM PAID A VISIT TO TIKA

Kenan Yavuz, Deputy Chairman of our Institu-
tion, visited Serkan Kayalar, the President of 
TIKA (Turkish Cooperation and Coordination 
Agency). The ETAP Project and potential 
collaborations between the two institutions 
were addressed during the visit. 

Çasgem Başkan V. Sayın Kenan Yavuz’dan 
T İ K A ’ y a  Z İ Y A R E T



ÇASGEM’in Yeni Ekonomi Programı 2021-23 kapsamında yürüttüğü Tıbbi Cihaz Eyleminin ilk çalışma 
ziyareti Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ziyareti ile gerçekleştirildi. 

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU 
Z İ Y A R E T  E D İ L D İ

16 Ağustos’ta Başkan Doç. Dr. Tolga Karakan’ı makamında ziyaret eden ÇASGEM Heyeti, 2022 yılı 
itibariyle başlayacak projeler hakkında bilgi vererek, başta TİTCK olmak üzere ilgili kamu kurumları, 
STK’lar ve paydaşlarla işbirliği imkânlarını istişare ettiler. 
TİTCK Başkanı Karakan, Türkiye ve AB’nin güncel direktif ve regülasyonlarına uyum sürecindeki tıbbi 
cihaz sektörü için programın faydalı olacağını ifade ettiler. ÇASGEM Başkanı Kenan Yavuz ise 
pandemi sürecinde kurumlar arası destek ve iletişime işaret ederek sektördeki nitelikli istihdamın 
artırılmasının önemini vurguladı.  

THE TURKISH MEDICINES AND MEDICAL DEVICES AGENCY WAS PAID A VISIT

The first study visit of the Medical Device Action carried out by ÇASGEM within the scope of the New 
Economy Program 2021-23 was held with the visit of the Turkish Medicines and Medical Devices 
Agency.  
Visiting President Associate Professor Tolga Karakan in his office on August 16, the CASGEM Delega-
tion gave information about the projects that will start as of 2022 and consulted on cooperation 
opportunities with relevant public institutions, NGOs, and stakeholders, especially with the TITCK 
(Turkish Medicines and Medical Devices Agency). 
TITCK (Turkish Medicines and Medical Devices Agency) President Karakan remarked that the initia-
tive would benefit the medical device industry in its efforts to align with current Turkish and EU rules 
and regulations. CASGEM President Kenan Yavuz stressed the significance of growing qualified 
recruitment in the industry by highlighting institutional assistance and communication during the 
pandemic.  
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Kamu Yatırım Programı kapsamında kurumumuz tarafından yürütülmekte olan olan “Kamu Yöneti-
minde Kariyer Uzman ve Uzman Yardımcılarının Eğitim Yolu ile Verimliliğinin Artırılması Projesi 
(UVEP)“ kapsamında 26 Nisan 2021 tarihinde çevrimiçi olarak “Kariyer Uzmanlık Çalıştayı” 
gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı ofisleri, bakanlıklar, bağlı, ilgili kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarından 
idareci ve merkez kariyer uzmanların geniş katılımıyla gerçekleşen çalıştayın açılış konuşmasında 
ÇASGEM Başkan Yardımcısı Sn. Kenan YAVUZ projenin kamu kurum ve kuruluşlarının nitelikli 
personelleri olan kariyer uzmanlarına sağlayacağı faydaların öneminden bahsetti. Değişen dünyanın, 
teknolojinin ve çağın gereklerinin yakalanmasında kariyer uzmanların yeterlik ve niteliklerinin artırıl-
masını vurguladı. Ardından söz alan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi İnsan Kaynağı Eğitim ve 
Geliştirme Daire Başkanı Sn. Savaş CEYLAN ise kamu kurumlarının kariyer uzman personeline yönelik 
gerçekleştirilen projeyi çok önemsediklerini vurguladı. Projeyle gerçekleştirilmesi hedeflenen saha 
araştırması ve eğitim ihtiyaç analizleri ve sonrasında uzaktan eğitim sistemlerine kazandırılması 
hedeflenen eğitim modüllerinin çok önemli olduğunu belirtti. Kazandırılacak olan eğitim matery-
allerinin Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Uzaktan Eğitim Kapısı platformu üzerinden 
kullanıcıların hizmetine açılabileceğini belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından proje hakkında bilgilendirici ön sunum gerçekleştirildi. Sunumun 
ardından Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Sn. Süha Oğuz ALBAYRAK söz 
alarak kariyer uzmanlık üzerine bir perspektif sunmuştur. 

CAREER EXPERTISE WORKSHOP WAS HELD

The "Career Expertise Workshop" was held online on April 26, 2021, within the scope of the "Project for Increasing the Efficiency of Career Specialists and Assistant Specialists in Public Administration through Education (UVEP)", which is being carried out by our institution within the scope of the Public Investment Program.

In the opening speech of the workshop that was held with the wide participation of executives and central career experts from the presidential offices, ministries, affiliated and related institutions and organizations, and non-governmental organizations, Training and Research Center for Labor and Social Security Deputy Head Mr. Kenan YAVUZ talked about the importance of the benefits that the project will provide to career experts who are qualified personnel of public institutions and organizations. He emphasized that increasing the competencies and qualifications of career experts in catching up with the changing world, technology, and era requirements. Following that, Mr. Savaş CEYLAN, Head of the Presidential Human Resources Office's Human Resource Training and Development Department, emphasized that they attach great importance to the project realized for career specialist personnel of public institutions. He stated that the project's field research and training need analyses, as well as the training modules that would be integrated into remote education systems later, are critical. He stated that users will be able to access the training materials to be provided through the Presidential Human Resources Office Distance Education Gate platform.

Following the opening speeches, an informative preliminary presentation about the project was made. After the presentation, Mr. Süha Oğuz ALBAYRAK, Faculty Member, Ph.D., from Ankara Yıldırım Beyazıt University, took the floor and presented a perspective on career expertise. Afterwards, working groups consisting of participants started their activities. Opinions, recommendations, and comments were made in the working groups on a variety of issues, including the career specialization system and its personnel's demands, challenges, and training requirements.

 The Workshop Report, which will be prepared in the light of the data obtained at the workshop, will be presented to the attention of public institutions and organizations as soon as possible.

Toplantıya Başkan Vekili Kenan Yavuz, ÇSG Eğitim Uzmanları Dr. Elif ÇELİK, Onur ERDOĞAN ve İsmail 
KARAKAYA ve şube müdürleri Mehmet Kemal ACAR, Cihat BAYRAK katıldı. Görüşmede Merkezimizin 
yürüttüğü projeler ve paydaşlarla işbirliği konuları ele alındı.
Toplantıda Merkezimizin yürüttüğü projeler ele alındı. Merkezimizin yürüttüğü projelerden bahseden 
Başkan Vekili Kenan Yavuz projelerin yanı sıra ÇASGEM’in aktif olarak yürüttüğü araştırmalara da 
değindi. Merkezimin yürüttüğü güncel projelerin amaçlarından kısa vadeli çıktıları üzerinde duran 
Başkan Vekili Kenan YAVUZ projelerin yaygın etkilerinden de bahsetti.

1- IPA-II ÇASGEM’in Eğitim Ve Araştırma Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi
2- Uluslararası Eğitim ve Tecrübe Aktarım Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi (ETAP)
3- İş Sağlığı ve Güvenliği için Sanal Gerçeklik Projesi
4- İşgücü Piyasasında Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırma Projesi
5- Milli Teknoloji Hamlesi Çerçevesinde Gençlerin Nitelikli İstihdamının Desteklenmesi Projesi
6- Kamu Yönetiminde Kariyer Uzman ve Uzman Yardımcılarının Eğitim Yolu ile Verimliliğinin Artırıl-
ması Projesi
7- ÇASGEM’in Öğrenme Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Projesi

Toplantıda ÇASGEM tarafından yürütülen projelere ilişkin detaylı bilgilendirme yapıldı.   IPA II Dönemi 
Kurumsal Kapasite Güçlendirme Projesi ile kurumun teknik altyapısının güçlendirileceği, kuruma 
uygulamalı eğitim altyapısı kazandırılacağı ve araştırma kapasitesinin geliştirileceği ifade edildi. 

ÇSGB Bakan Yardımcısı
Sayın Prof. Dr. Lütfİhak ALPKAN
M e r k e z İ m İ z İ  z İ y a r e t  e t t İ
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Yatırım projelerinden olan ‘İşgücü Piyasasında Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırma Projesi’ 
kapsamında sektörel bazda eğitim ihtiyaç  analizleri yaparak işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu 
yeni eğitim başlıklarını tespit etmek olduğu vurgulandı. Yine projenin imalat sektörüne yönelik 
gerçekleştirilen saha araştırma sonuçları paylaşıldı.  Merkezimizin uluslararası plandaki tecrübe 
aktarımı olan ETAP (ÇASGEM’in Uluslararası Alanda Eğitim ve Tecrübe Aktarım Kapasitesinin 
Geliştirilmesi Projesi) kapsamında Sudan ve Özbekistan’da gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri 
hakkında bilgi verildi. Projelerin hedef ve kazanımlarının kalıcı, sürdürülebilir bir mekanizmaya 
dönüşmesi ve yeni çalışmalara zemin oluşturması hususunun altı çizildi. ‘İş Sağlığı ve Güvenliğinin 
İyileştirilmesinde Sanal Gerçeklikle Davranış Odaklı Yaklaşımların Geliştirilmesi Projesi’nde  Sanal 
Gerçeklik Teknolojisinin İş Sağlığı ve Güvenliği konularındaki yetişkin eğitimi modüllerinde kullanıl-
ması ile eğitim verimliliğinin artırılması ve İSG profesyonellerinin niteliklerinin geliştirilmesi 
amaçlandığı belirtildi. Milli Teknoloji   Hamlesi Çerçevesinde Gençlerin Nitelikli İstihdamının 
Desteklenmesi Projesi kapsamında 20-30 yaş aralığında üniversite mezunu ya da üniversite son sınıf 
öğrencilerinin Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında eğitim yolu ile sürdürülebilir ve nitelikli istihdam 
edilebilirliklerinin artırılması amaçlandığı ifade edildi. Kamu Yönetiminde Kariyer Uzman ve Uzman 
Yardımcılarının Eğitim Yolu ile Verimliliğinin Artırılması Projesi çerçevesinde araştırma ve eğitim 
programı faaliyetleri ile başta bakanlıklar olmak üzere bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların merkez 
teşkilatlarında görev yapan A grubu kariyer uzman ve uzman yardımcılarının mesleki gelişim, sosyal 
kapasite, motivasyon ve verimliliğinin artırılmasını sağlamak olduğu vurgulandı. 

ÇASGEM’in Öğrenme Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Projesi kapsamında uzaktan eğitim 
modülleri ile işgücü piyasasının, işletmelerin niteliğinin ve verimliliğinin artırılması hedefi doğrul-
tusunda sürdürülebilir uzaktan eğitim hizmeti sağlamanın temel amacı olduğu belirtildi. Bakan 
Yardımcısı ALPKAN’a Eğiticilerin Eğitimi ve Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin daha 
çok kişiye ve kurumlara ulaştırılması için uzaktan eğitim yönteminin kullanıldığı ifade edildi. Yakın 
zamanda uzaktan eğitim içeriklerinin zenginleştirileceği bildirildi. Pandemi ile beraber uzaktan 
eğitime olan talebin arttığı dile getirildi. Merkezimin yürüttüğü projelerin çalışma hayatının aktörleri 
için önemli olduğunu belirten ALPKAN bu tür proje ve işbirliklerinin artırılması temennisinde bulun-
du.
ÇASGEM’in Uluslararası Hakemli Çalışma İlişkileri Dergisinin 22. sayısının yayımlandığı, 23. sayısının 
hazırlık çalışmalarının yürütüldüğü belirtildi. ÇASGEM’in çalışma hayatına yönelik yaptığı  eğitim ve 
yayın faaliyetleri hakkında detaylı bilgi alan  ALPKAN, ÇASGEM’in eğitim sınıflarını gezerek ziyaretini 
sonlandırdı.

MOLSS (MINISTRY OF LABOR AND SOCIAL SECURITY) DEPUTY MINISTER
PROF. DR. LÜTFIHAK ALPKAN
VISITED OUR CENTER

Deputy Chairman Kenan Yavuz, OHS (Occupational Health and Safety) Training Specialists Dr. Elif 
ÇELİK, Onur ERDOĞAN and İsmail KARAKAYA as well as branch directors Mehmet Kemal ACAR and 
Cihat BAYRAK attended the meeting. The projects conducted by our Center and the cooperation 
with stakeholders were addressed in the meeting.
The projects conducted by our Center were addressed in the meeting. Kenan Yavuz, the Deputy 
Chairman, also touched upon the projects that actively pursues when discussing the projects carried 
out by our center. Deputy Chairman Kenan YAVUZ focusing on the goals and short-term outcomes 
of our Center's current projects also discussed the projects' broader impacts.
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1- Strengthening Training and Research Capacity of IPA-II CASGEM Project 
2- Capacity Development Project for International Training and Experience Transfer  (ETAP)
3- Virtual Reality Project for Occupational Health and Safety 
4- Identification of Training Needs in the Labor Market Research Project
5- Assisting Youth in Qualified Employment in the Framework of the National Technology Move 
Project
6- Training-Based Project to Improve the Efficiency of Career Specialists and Assistant Specialists in 
Public Administration
7- Project Development of CASGEM (Centre for Labor and Social Training and Research)'s Learning 
Management System

Detailed information regarding CASGEM's projects was provided at the meeting. It was stated that 
the IPA II Term Institutional Capability Building Project will expand the institution's technical infra-
structure, provide the institution with an applied training infrastructure, and develop its research 
capacity. It was emphasized that the aim of the "Identification of Training Needs in the Labor Market 
Research Project", which is one of the investment projects, is to determine the new training topics 
required by the labor market by making needs analysis on training on a sectoral basis.  The results of 
the field research conducted for the project's manufacturing sector were once again disclosed.  The 
training activities carried out in Sudan and Uzbekistan within the scope of ETAP (CASGEM's Project 
for Improving the Capacity of International Training and Experience Transfer), which is the transfer of 
our center's experience in the international arena, were discussed. It was underlined that the objec-
tives and achievements of the projects should be converted to a permanent and sustainable mecha-
nism and that they would form the basis for new activities. It was stated that in the 'Development of 
Behavior-Oriented Approaches with Virtual Reality in Improvement of Occupational Health and 
Safety Project, it was aimed to increase training efficiency and improve the qualifications of OHS 
professionals by using Virtual Reality Technology in adult training modules on Occupational Health 
and Safety.  

It was stated that within the scope of Assisting Youth in Qualified Employment in the Framework of 
the National Technology Move Project within the Framework of the National Technology Move, it is 
aimed to increase the sustainable and qualified recruitment of the 20-30-year-old university gradu-
ates or university senior students through training within the scope of the National Technology 
Move. It was emphasized that the aim is to increase the professional development, social capacity, 
motivation, and productivity of Group A career experts and assistant experts working in the central 
organizations of affiliated, related, and relevant institutions, especially ministries, with the help of 
research and training program activities within the framework of the Project on Increasing the 
Efficiency of Career Experts and Assistant Experts in Public Administration. Within the framework of 
CASGEM's Learning Management System Development Project, it was stated that the main purpose 
of the project is to provide sustainable distance training services to increase the quality and efficien-
cy of the labor market as well as the enterprises through the distance training modules. Deputy 
Minister ALPKAN was informed that the distance training method was employed to reach more 
people and institutions through Training of Trainers and Occupational Health and Safety Training of 
Employees. It has been reported that the content of distance training will be enriched in the near 
future.  The demand for distance training was stated to have grown as a result of the pandemic. 
Noting that the projects carried out by our center are crucial for the actors of professional life, 
ALPKAN stated his wish to expand such projects and cooperation.
It was noted that the 22nd edition of CASGEM's international refereed Journal of Labor Relations had 
been published, and that preparation on the 23rd issue had begun. ALPKAN, who received detailed 
information about CASGEM's training and publication activities for professional life, ended his visit by 
visiting CASGEM's training classes. 
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