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Kov�d-19 İş Kazası ya da
Meslek Hastalığı Olarak Kabul
Ed�leb�l�r m�?

Salih Vecdi SEÇKİN Çalışma Uzmanı

salih.seckin@csgb.gov.tr

Kovid-19 korona virüs hastalığının AB ülkeleri tarafından meslek hastalığı olarak kabul edilip edilmediği
hususundaki değerlendirmesi Avrupa Birliği İstatistik Bürosu/Eurostat’ın hazırladığı Eylül 2021 tarihli
Rapor ile yayımlandı. 

Rapor, Avrupa İş Kazaları İstatistikleri (European
Statistics on Accidents at Work/ESAW ) ve Avrupa
Meslek Hastalıkları İstatistikleri (European Occupational
Diseases Statistics/EODS ) verilerini toplayan Eurostat
bünyesindeki Eğitim, Sağlık ve Sosyal Koruma birimi
tarafından yürütülen özel bir anketin sonuçlarına
dayanıyor. Araştırmada, Kovid-19'un her üye devlette ve
bazı Avrupa Serbest Ticaret Birliği (European Free Trade
Association/EFTA) ülkelerinde ulusal düzeyde iş kazası
ve/veya meslek hastalığı olarak tanınıp tanınmadığına
ilişkin yasal statü incelemesi yapılıyor. 
Araştırma, Avrupa Birliği (AB)’ne üye devletlerde
Kovid-19'un işle ilgili faaliyetlerle ilişkilendirildiği,
dolayısıyla bir iş kazası ve/veya meslek hastalığı olma
ihtimalinin yüksek olduğu ortaya koyulurken, iş sağlığı
ve güvenliği perspektifinden tanınma biçiminin ülkeden
ülkeye farklılık gösterdiği belirtiliyor.
Bu çerçevede bazı ülkelerde Kovid-19, sadece meslek
hastalığı, ya da iş kazası olarak tanımlanabiliyorken,
bazılarında belirli bazı ulusal kriterlere bağlı olarak iş
kazası veya meslek hastalığı olarak görülebiliyor. Bazı
ülkelerde ise meslek kaynaklı olduğu kabul edilmekle
birlikte iş kazası ya da meslek hastalığı olup olmadığı
kesin olarak belirlenemiyor.

AB’ye üye 17 ülkede (Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Estonya, Fransa, Macaristan, Letonya, Litvanya, Lüksemburg,
Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, G.K.R.Y. ve İsveç) Kovid-19 DAHA ÇOK meslek hastalığı
olarak ilişkilendiriliyor. EFTA ülkelerinden İsviçre ve Norveç’te de meslek hastalığı olarak kabul edilirken, AB
ülkelerinden İtalya, Slovenya ve İspanya’da iş kazası olarak kabul ediliyor. Diğer yandan, AB üyesi beş ülkede
Avusturya, Belçika, Danimarka, Almanya ve Finlandiya’da ulusal kriterlere bağlı olarak ya iş kazası ya da meslek
hastalığı kapsamında kabul ediliyor. Yunanistan ve İrlanda’da ise işle ilişkilendirilmekle birlikte iş kazası ya da
meslek hastalığı olarak net bir şekilde kabul edilmiyor. 

349/2011 No.lu AB Kom�syon Tüzüğü’ne uygun olarak en az 3 gün ve daha fazla �şyer�nden uzak kalınan �ş
kazalarına a�t ver�ler� �çer�r.

2
Gönüllülük esasına dayalı olarak üye ülkeler�n yasalarınca kabul ed�len meslek hastalıklarına a�t ver�ler� �çer�r.

1

1

2
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Meslek hastalığı olarak kabul eden ülkeler
Araştırmada, Kovid-19 hastalığına iş sağlığı ve güvenliği istatistikleri
perspektifinden bakılarak, mesleki kaynaklı olduğunu kabul eden 17 AB
üyesi ile Norveç ve İsviçre inceleniyor. Bu incelemeye göre,
Hırvatistan, Çekya, Fransa, Macaristan, Lüksemburg, Malta, Hollanda,
Polonya ve Slovakya mesleki kaynaklı olarak kabul ettiği Kovid-19
hastalığı için herhangi bir mesleki alan ya da sektör sınırlaması
koymuyor ve Kovid-19’u meslek hastalığı olarak kabul ediyor. Diğer
yandan, Bulgaristan, Estonya, G.K.R.Y., Litvanya, Letonya, Portekiz,
Romanya, Slovakya, İsveç ve İsviçregenel olarak, insan sağlığı ve evde
bakım hizmetleri, konaklama ve hava taşımacılığı ile laboratuvar
hizmetleri alanlarında çalışan sağlık bakım, evde bakım ve kişisel bakım
çalışanları ile sosyal hizmet çalışanlarını meslek hastalığı kapsamında
değerlendiriyor. 

İş kazası olarak kabul eden ülkeler
İtalya, Slovenya ve İspanya’da iş kazası olarak kabul edilebiliyor. Her üç ülkede de Kovid-19’un mesleki bir özellik
taşıyan yapıda olduğu kabul edilerek tüm ekonomik faaliyet ve meslekler için iş kazası kapsamında
değerlendirilmesinin mümkün olduğu belirtiliyor. 
Kovid-19’u ya meslek hastalığı ya da iş kazası kapsamında değerlendiren ülkeler 
Kovid-19, Avusturya, Belçika, Danimarka, Almanya ve Finlandiya’da bir iş kazası ya da meslek hastalığı olarak
kabul edilebiliyor. Araştırmada, Korona virüs salgın süreci içerisinde Kovid-19’un en fazla meslek hastalığı olarak
işlem gördüğü ve ekonomik faaliyet ya da sektör kısıtlamasının bulunmadığı belirtiliyor.
Kovid-19’u mesleki kaynaklı olarak kabul eden ancak iş kazası ya da meslek hastalığı şeklinde kategorize etmeyen
ülkeler
Kovid-19’un mesleki kaynaklı olabileceğini kabul eden Yunanistan ve İrlanda’da hastalık için iş kazası ya da meslek
hastalığı şeklinde bir ayrıma gidilmiyor. Ancak daha çok, sağlık bakım hizmetleri gibi çalışma esnasında Kovid-19’a
maruz kalma riski yüksek meslek ve sektörler dikkate alınıyor.
Raporun sonunda, Kovid-19 hastalığının tanınmasında her ülkenin Kovid-19’u iş kazası ya da meslek hastalığı olarak
kabulünde gerekli kendi ulusal kriterlerine yer veriliyor. Ülkelerin mevzuatlarında genellikle hastalığa işyerinde iken
ya da çalışma esnasında ya da mola sırasında yakalanılması ve bu nedenle geçici bir iş kaybının söz konusu olması,
bazı ülkeler için özellikle hastalığın bulaşma riskinin bulunduğu iş ortamlarında gerçekleşmiş olması gibi hususların
öne çıktığı görülüyor. 

5
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2021 Eylül ayında 2 milyon 307 bini avro bölgesinde
olmak üzere tüm AB üyesi ülkelerde toplam 2 milyon
815 bin 25 yaş altı gencin işsiz olduğu kaydedildi. Genç
işsiz oranları 2021 Ağustos ayında AB’de %16,1, avro
bölgesinde %16,3 iken, 2021 Eylül ayında sırasıyla
%15,9 ve %16 seviyelerine geriledi. Sayısal olarak 2021
Ağustos ayı ile karşılaştırıldığında genç işsiz sayısı AB
genelinde 45 bin, avro bölgesinde 38 bin düşüş kaydetti.
2020 Eylül ayı ile karşılaştırıldığında ise genç işsizlerin
sayısı AB genelinde 375 bin, avro bölgesinde 348 bin
azaldı.
AB genelinde kadın işsizlik oranı 2021 Ağustos ayındaki
%7,2 seviyesinden 2021 Eylül ayında %7’ye düşerken,
erkek işsizlik oranı %6,6 seviyesinden %6,5’e geriledi.
Avro bölgesinde 2021 Ağustos ayında %7,9 olan kadın
işsizlik oranı 2021 Eylül ayında %7,7’ye inerken, erkek
işsizlik oranı %7,2’den %7,1’e geriledi.

Avrupa Kom�syonu Eylül 2021 AylıkAvrupa Kom�syonu Eylül 2021 AylıkAvrupa Kom�syonu Eylül 2021 Aylık
İstat�st�k Bülten� Yayımlandıİstat�st�k Bülten� Yayımlandıİstat�st�k Bülten� Yayımlandı

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

4
EU27: Belç�ka, Bulgar�stan, Çekya, Dan�marka,
Almanya, Estonya, İrlanda, Yunan�stan, İspanya,
Fransa, Hırvat�stan, İtalya, G.K.R.Y., Letonya,
L�tvanya, Lüksemburg, Macar�stan, Malta,
Hollanda, Avusturya, Polonya, Portek�z, Romanya,
Slovenya, Slovakya, F�nland�ya ve İsveç.

3

Avrupa Birliği İstatistik Bürosu (Eurostat) verilerine
göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranları
avro bölgesinde  2021 Ağustos ayındaki %7,5
seviyesinden 2021 Eylül ayında %7,4’e gerilerken, 2020
yılı Eylül ayındaki %8,6’lık seviyesine kıyasla oldukça
düşük gerçekleşti. Avrupa Birliği  (AB) genelinde ise
2021 Ağustos ayındaki %6,9 seviyesinden Eylül’de
%6,7’ye geriledi. Söz konusu oran Eylül 2020’de AB
genelinde %7,7 olarak kaydedilmişti.

3

4

Eurostat tahminlerine göre, 12 milyon 079 bini avro
bölgesinde olmak üzere 2021 Eylül ayı itibarıyla AB
üyesi 27 ülkede toplam 14 milyon 324 bin işsiz
bulunuyor. 2021 Ağustos ayı ile karşılaştırıldığında
işsizlik, AB genelinde 306 bin, avro bölgesinde ise 255
bin azaldı. 2020 Eylül ayı ile karşılaştırıldığında
işsizliğin AB genelinde 2 milyon 54 bin, avro bölgesinde
1 milyon 919 bin azaldığı görüldü.
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Kaynak: “Euro area unemployment at 7,4%”, eurostat newsrelease, euroindicators,
125/2021, 03 November 2021. “GDP up by 2.2% and employment up by 0.9% in the euro
area” eurostat newsrelease, euroindicators, 130/2021, 16 November 2021.

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

2021 yılının üçüncü çeyreğinde Gayri Safi Yurt İçi
Hasıla (GSYİH), avro bölgesinde %2,2 ve AB'de %2,1
oranında artarken hem avro bölgesinde hem de AB'de
istihdam edilen kişi sayısında %0,9 oranında artış
kaydedildi.
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Kaynak: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/MEMO_16_2071 ;
https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/eu-blue-card/;  
https://ec.europa.eu/immigration/blue-card/essential-information_en ;
 https://ec.europa.eu/home-affairs/pages/glossary/regulated-profession_en  
(Erişim tarihleri: 10/11/2021).

AB ülkelerini çekici hale getirmek maksadıyla, yüksek niteliklere sahip üçüncü ülke vatandaşlarının ve aile üyelerinin
AB’ye giriş ve üç aydan fazla ikamet edebilmelerine imkân sağlayan yeni düzenleme 7 Ekim 2021 tarihinde AB
Konseyi tarafından onaylandı ve daha önce yürürlükte olan 2009/50/EC sayılı Direktif feshedildi.
AB Mavi Kartı, AB dışından gelecek yüksek nitelikli kişilere, yüksek maaşlı bir iş sözleşmesi veya bağlayıcı bir iş
teklifi halinde, bir AB ülkesinde yaşama ve çalışma hakkı veriyor. Günümüz iş gücü piyasasına daha uygun şartlar
taşıdığı değerlendirilen yeni Direktif, daha önce 12 ay olan iş sözleşmesi süresini 6 aya indiriyor. Ayrıca, yüksek
nitelikli olmanın kanıtı olarak sadece eğitim diplomaları değil, eşdeğer mesleki deneyimin de alternatif olarak üye
ülkeler tarafından tanınmasını öngörüyor. Ücret eşiği de esnek hale getirilerek daha önce AB ortalama ücretinin en az
1,5 katı olması yerine, eşiti ilâ 1,4 katı arasında olabileceği hükmünü getiriyor.

AB Mav� Kart Uygulaması Daha Esnek Hale Get�r�ld�AB Mav� Kart Uygulaması Daha Esnek Hale Get�r�ld�AB Mav� Kart Uygulaması Daha Esnek Hale Get�r�ld�

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, üçüncü ülkelerden AB’ye gelecek yüksek niteliklere sahip
çalışanlara gereksinim duyulduğu belirtilerek, bu maksatla AB Mavi Kartı uygulamasının 2009 yılında başlatıldığı; ancak
aradan geçen zaman içerisinde, AB’ye üye ülkelerde, üye ülkelerin yüksek nitelikli kişilere vermiş olduğu ulusal izin veya
Mavi Kart toplam sayısının ABD, Kanada veya Avustralya gibi ülkelerin gerisinde kaldığı bildirildi. Bu nedenle yeni bir
düzenlemeye ihtiyaç bulunduğunun altı çizilen açıklamada, üçüncü ülkelerden OECD ülkelerine gelen yüksek nitelikli
kişilerin sadece %31’inin AB ülkelerini tercih ettiği vurgulandı.

AB Mavi Kartı

için başvuruda

bulunacakların:
1. En az altı aylık bir iş sözleşmesi veya
bağlayıcı bir yüksek nitelikli iş teklifinin
olması;

2. Ücretinin, en az üye ülkeler brüt yıllık
ortalama ücret eşiğinde olması;

3. Yetkinliği yasalarca tanınan bir meslek
ise, o mesleği icra edecek şartları
taşıması;

4. Diğer meslekler için, yüksek mesleki
niteliklere sahip olması;

5. Enformasyon teknolojilerinde
çalışacakların, yüksek mesleki beceriye
sahip olmaları gerekiyor.

AB Mavi Kart sahipleri, düzenleyen ülkeye serbestçe
giriş yapabilme, kart süresiyle sınırlı olarak aile
birleşimi talep edebilme, vatandaşlarla çalışma şartları,
eğitim ve sosyal güvence bakımından eşit muamele
görme ve uzun-süreli oturum elde edebilmek için gerekli
süreyi diğer AB ülkelerinde geçen sürelerle birleştirerek
tamamlayabilme hakkına sahip olabiliyorlar. 
Esnek hükümler içeren yeni Direktif'in AB Resmi
Gazetesi'nde yayımlanmasının ardından 20 gün içinde
yürürlüğe girmesi bekleniyor.
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Aşılama ve İşe Dönüş: Analizde aşılamadaki ilerlemenin, iş gücü piyasasının toparlanmasında kritik bir faktör olarak
ortaya çıktığı vurgulanarak, ekim ayı başlarında, küresel olarak tam aşılı kişilerin oranı %34,5 olarak açıklandı. Ancak,
aşılamada yüksek gelirli (%59,8) ve düşük gelirli ülkeler (%1,6) arasında önemli farklılıklar olduğu belirtildi. Diğer
yandan analize göre, aşılama oranları yükseldikçe işyerlerindeki kısıtlamaların azaldığı vurgulandı.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Kov�d-Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Kov�d-Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Kov�d-
19 Sek�z�nc� Anal�z� Yayımlandı19 Sek�z�nc� Anal�z� Yayımlandı19 Sek�z�nc� Anal�z� Yayımlandı

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından Kovid-19 salgın sonuçlarının değerlendirildiği analiz serisinin
sekizincisi 27 Ekim 2021 tarihinde yayımlandı. Analizde yer alan ana başlıklardaki değerlendirmeler şöyle:  

Çalışma Saatleri: 2021 yılındaki küresel çalışma
saatlerinin, 2019 yılı son çeyreğindeki seviyenin oldukça
gerisinde kaldığı belirtilen analizde, 2021 yılı ilk
çeyreğinde çalışma saatlerinin %4,5 (131 milyon tam
zamanlı işe eşdeğer), ikinci çeyrekte %4,8 (140 milyon tam
zamanlı iş) ve üçüncü çeyrekte %4,7 (137 milyon tam
zamanlı iş) oranlarında azaldığı açıklandı.
Analizde, küresel ortalamayı yansıtan söz konusu oranların
ülkeden ülkeye değiştiği ve ülkeler arasında büyük
farklılıklar bulunduğu kaydedildi. Mevcut iş gücünün
henüz tam olarak toparlanamadığı, gençlerin ve özellikle
kadınların istihdamda yer alamadığı; bu durumun orta
gelirli ülkelerde daha da belirginleştiği ifade edildi.

Üretkenlik: İşçi başına veya çalışılan saat başına üretilen ortalama çıktı olarak ölçülen iş gücü verimliliği, bir ülkenin
ekonomisinin ve iş gücü piyasasının verimliliğinin önemli bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Bu çerçevede, Kovid-19
salgınının küresel emek verimliliğinde değişken ve istikrarsız gelişmelere neden olduğu görüldü. Dünyanın çalışılan saat
başına üretimi 2020'de %4,9 artışla 2005 ile 2019 arasında kaydedilen uzun vadeli yıllık ortalama olan %2,4'ün iki
katından fazla gerçekleşti. Çalışılan saat başına ortalama çıktıdaki artışlar, gelir gruplarında yer alan tüm ülkelerde
gözlendi. 

Teşvik: Mali teşvik uygulamalarının
piyasaların canlanmasında kilit bir rolü
olduğu belirtilerek, yıllık olarak Gayri Safi
Yurt İçi Hasıla (GSYİH)'nın %1'i oranında
yapılacak mali teşvik artışının, çalışma
saatlerini yıllık düzeyde %0,3 oranında
artıracağı hesaplanıyor. Ancak, alt gelir
grubunda yer alan gelişmekte olan ülkelerin
bu imkânlarının olmadığı vurgulanıyor.
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Kaynak: “ILO: Employment impact of the pandemic worse than expected”,COVID-19: ILO
Monitor – 8th edition, Web. 27 October 2021.
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2021 beklentileri: Salgından en çok küçük ölçekli firmalar
ile düşük gelirli çalışanların etkilendiği kaydediliyor. 2021
yılı için mevcut olumlu beklentiler ise salgının yeni
varyantlarının yarattığı dalgaların olumsuz etkisi nedeniyle
azaldı. Buna göre, aşılama oranlarının yükseltilmesiyle
birlikte teşvik uygulamalarının sürdürülmesi şartıyla
özellikle yüksek gelirli ülkelerde diğer ülkelere nazaran
çalışma saatlerinde daha hızlı bir artış sağlanabileceği
kaydedildi. Her iki konuda başarılı olamayan düşük ve alt
orta gelirli ülkelerde ise iş gücü piyasasında benzer
sıkıntıların yaşanmaya devam edeceği öngörüldü.

İstihdam ve İşsizlikteki Eşitsizlik: Gençler ve özellikle
genç kadınların istihdamdaki varlıkları azalmaya devam
ederken, bilhassa orta gelirli ülkelerde bu durum daha da
derinleşiyor. 
Diğer yandan, Kovid-19 krizinden önce de görüldüğü gibi,
mevcut iş gücünde yaşanan sıkıntı ülkeden ülkeye farklılık
gösteriyor. Bu farklılık belirli bazı sektör ve mesleklerde
daha belirgin hale geliyor. Genel olarak, mevcut işler ile
işçilerin yapabilecekleri ve yapmak istedikleri (beceriler ve
ücretler açısından) işler arasındaki uyumsuzluğun olmasına
özellikle dikkat çekiliyor.
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Kaynak:” Italy ratifies the ILO Convention (No. 190) on the elimination of
violence and harassment in the world of work”, ILO, Web. PressRelease,
29 October 2021.
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2019 tarihli ve 206 sayılı Şiddet ve Taciz Tavsiye Kararı  ile birlikte, 190 sayılı Sözleşme, herkesin şiddet ve tacizden

arınmış bir çalışma yaşamına hakkı olduğunu kabul ederek, ortak eylem için bir çerçeve çiziyor. Sözleşme, cinsiyete

dayalı şiddet ve taciz dâhil, çalışma yaşamında şiddet ve tacize ilişkin ilk kez uluslararası alanda kabul edilen bir

tanım yapıyor.

Sözleşme ayrıca, onaylayan Üye Devletlerin, işveren ve işçi örgütleriyle karşılıklı olarak istişare ederek yönlendirme,

eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri de dâhil olmak üzere şiddet ve tacizi önlemeye ve ortadan kaldırmak maksadıyla

kapsayıcı, bütünleşik ve cinsiyete duyarlı önleme, koruma ve yaptırım önlemlerini içeren bir yaklaşımın

benimsenmesini öngörüyor. 

Şiddet ve Taciz Sözleşmesi’ni bugüne kadar Arjantin, Ekvator, Fiji, Namibya, Somali, Uruguay, Morityus, Güney

Afrika ve Yunanistan  olmak üzere on ülke onaylamış bulunuyor. Fiji, Namibya ve Uruguay’da yürürlükte olan

sözleşme, diğer ülkelerde 2022 yılı içinde farklı tarihlerde yürürlüğe girecek.

İtalya, ILO'nun 190 Sayılı Ş�ddet ve Tac�zİtalya, ILO'nun 190 Sayılı Ş�ddet ve Tac�zİtalya, ILO'nun 190 Sayılı Ş�ddet ve Tac�z
Sözleşmes�n� İmzalayan Onuncu Ülke OlduSözleşmes�n� İmzalayan Onuncu Ülke OlduSözleşmes�n� İmzalayan Onuncu Ülke Oldu   

İtalya, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 190 Sayılı İş Yerinde Şiddet ve Taciz Sözleşmesini onaylayarak dünyada
sözleşmeyi onaylayan onuncu ve Avrupa’da ise ikinci ülke oldu.
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Kaynak: 2021 International Migration Outlook, OECD.
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2021 Yılı OECD Uluslararası Göç
Görünümü Başlıklı Rapor Yayımlandı

Rapora göre, OECD ülkelerine yönelik kalıcı göç akışı 2020 yılında %30’dan fazla azalarak, 2003 yılından bu yana
gerçekleşen en düşük seviyesine geriledi ve yaklaşık 3,7 milyona kadar düştü. 2020 yılında kalıcı göçte artış
kaydeden tek OECD ülkesi Meksika oldu. Meksika, insani yardım çerçevesinde kabul ettiği göçmenlerin sayısındaki
artış nedeniyle 54 binden fazla kalıcı göçmene ev sahipliği yaptı. 
Geçici göç hareketinde de azalma kaydedilirken, 2020 yılında geçici göçün azaldığı ülkelerin başında %66 düşüş
oranı ile Japonya geldi. Japonya’yı sırasıyla %57 oran ile Kore, %43 ile Kanada ve %37 ile Avustralya ve ABD
izledi. 
Diğer yandan, tatilde çalışanların sayısı %58 oranında azaldı ve şirket içi transferler %53 oranında düştü. Eğitim
maksadıyla verilen vizeler hem ABD hem de Kanada’da %70 oranında düşerken, bu düşüş AB ülkelerinde %40
dolayında gerçekleşti.
Göç hareketliliğindeki en büyük düşüş ailelerde görüldü. Nitekim, yerleşik göçmenlerin çoğunluğu kadınlardan
oluşmuş iken, son dönemde gelen yeni göçmenlerin büyük bir çoğunluğu erkeklerden oluştu. 2019 yılında, OECD
ülkeleri nüfusunun yaklaşık %11,9’unu yabancı ülke doğumlular oluşturuyorken, bu oran 2020 yılında %14
seviyesine yükseldi. 

Göç olgusu ve göçmenlerin iş gücüne katılımlarına ilişkin en son gelişmeleri inceleyen Uluslararası İktisadi
İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (Organisation for Economic Co-operation and Development /OECD)’nın 2021 Yılı
Uluslararası Göç Görünümü (International Migration Outlook 2021) adlı raporu 28 Ekim 2021 tarihinde
yayımlandı. 
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2021 yılı küresel emekli aylık endeksi araştırması sonuçlandı. Mercer 2021 CFA Enstitüsü Küresel Emeklilik
Endeksi (Mercer 2021 CFA Institute Global Pension Index)’ne göre, dünyada en iyi emekli aylık sistemi İzlanda’da
bulunuyor. Araştırmada, her sistemin belirli ekonomik, sosyal, kültürel, politik ve tarihsel koşullardan etkilenerek
geliştiğine vurgu yapılarak, sistemlerin karşılaştırmasının doğru olmayacağı belirtiliyor.
Ancak, her sistemin, yaşlılar için daha geniş maddi yardımların verilebilmesi, sistemin gelecekte de
sürdürülebilirliğinin sağlanması ve sisteme olan toplumsal güven ve inancın sağlanmasında bazı temel
özelliklerinin bulunması gerektiği kaydediliyor. Bu çerçevede, ölçümde her sistem, üç alt endekse göre ele alınarak
değerlendiriliyor.
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Küresel Emekl� Aylık S�stemler� 2021Küresel Emekl� Aylık S�stemler� 2021Küresel Emekl� Aylık S�stemler� 2021
Yılı Endeks� Bell� OlduYılı Endeks� Bell� OlduYılı Endeks� Bell� Oldu   

2021 yılı Mercer CFA Enstitüsü Küresel Emeklilik Endeksi, 43 ülkenin emeklilik sistemini inceliyor. Sıfır ilâ 100
puan üzerinden yapılan puanlamada, endeks değeri 35 puanın altında herhangi bir sistemin olmadığı kaydedilirken,
80 ve üzerindeki “A” puanı en iyi emeklilik sistemini temsil ediyor. “A” seviyesinde emeklilik sistemlerine sahip
ülkelerin başında İzlanda (84,2) gelirken onu Hollanda (83,5) ve Danimarka (82) izliyor. “A” seviyesi, sürdürülebilir
ve ileri seviyede bütünlüğe sahip, yüksek gelirli birinci sınıf bir sistem olarak açıklanıyor. 80-60 puana sahip “B”
seviyesi sistemler, sağlam bir yapıya sahip ancak, geliştirilmesi gerekli bazı yanları sebebiyle “A” seviyesinde kabul
edilmiyor. “B” seviyesindeki ülkeler Norveç, Avustralya, Finlandiya, İsveç, Birleşik Krallık, Singapur, İsviçre,
Kanada, İrlanda, Almanya, Yeni Zelanda ve Şili olarak sıralanıyor. 50-60 arası “C” seviyesindeki sistemlerin ise iyi
özelliklere sahip olmasına karşın riskler taşıdığı ve tamamlanması gereken noksanlıkları olduğu kaydediliyor. Bu
gruptaki ülkeler arasında, Belçika, ABD, Uruguay, Fransa, BAE, Malezya, İspanya, Kolombiya, Suudi Arabistan,
Polonya, Çin, Peru, Brezilya, Güney Afrika, İtalya, Avusturya, Tayvan, Endonezya sıralanıyor. 35-50 arasında yer
alan “D” seviyesi sistemlerin sağlam özelliklere sahip olduğu, diğer yandan eksik ve zayıflıklarının bulunduğu ve
gelişme aşamasındaki herhangi bir sistemin de bu seviyede yer alabileceği ifade ediliyor. Türkiye, Japonya, Güney
Kore, Hindistan, Filipinler, Tayland ve Arjantin bu gruptaki ülkeleri oluşturuyor. 

Söz konusu üç alt endeks
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Kaynak: Mercer 2021 CFA Institute Global Pension Index.
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Mükemmel bir emekli aylık sisteminin bulunmadığı belirtilen raporda üç endeks için ortak hedefler şöyle
açıklanıyor:
1- Yeterlilik: Toplumdaki ortalama kazancın makul bir yüzdesini temsil eden oranda yoksullara asgari aylık gelir
sağlanması; ortanca bir gelir elde eden tam zamanlı çalışana emekliliğinde vergiden sonra net %70 oranında bir
emekli aylığı bağlanması ve birikmiş emeklilik kesintilerinin en az %60’ının ek gelir kaynağı olarak verilmesi.
2- Sürdürülebilirlik: Çalışma yaşındaki kesimin en az %80’inin  özel emeklilik rejimlerinin üyesi olması; gelecek
yıllarda sıkıntı yaşanmaması için mevcut emeklilik fon varlıklarının Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYİH)’nın
%100’ünden fazla olması;  55-64 yaş arası iş gücünün %80  oranında katılımcı olması.
3- Bütünlük: Özel emeklilik rejimlerini denetleyen etkili bir kurumsal yapının varlığı; kişisel beyanların
sağlanması, muhtemel emekli aylıkları ve yıllık raporlar gibi yollarla üyelerle iletişimin sürdürülmesi;  belirli bir
fayda ve katkıya dayalı planlarda net finansman gereksinimlerinin açık olarak bilinmesi.
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Almanya'da kapalı alanlara girenlerin aşılanmış,
iyileşmiş veya Kovid-19'a karşı negatif teste sahip
olması ve bunu AKDS ile kanıtlaması gerekiyor.
Altı yaşın altındaki çocuklar ve eğitimlerinin bir
parçası olarak düzenli olarak test yaptıranlar bundan
muaf tutuluyor. Almanya’da, 100 bin kişi başına
35'ten fazla Kovid-19 vakası olan bölgelerde Yeşil
Kartın zorunlu olduğu belirtiliyor. Baden-
Württemberg, Berlin, Aşağı Saksonya, Rheinland-
Pfalz ve Saarland'da bu zorunluluk mutlak surette
uygulanıyor.

ALMANYA
Avrupa Birliği ülkeleri arasında Kovid-19 aşısını
zorunlu hale getiren ilk ülke Avusturya oldu.
Avusturya’da 01 Şubat 2022 tarihinden itibaren aşı
zorunlu oluyor. Bu tarihten sonra aşı olmayı
reddedenlere ceza uygulamasına başlanacak.
Yemekhanelere, tiyatrolara, otellere, spor tesislerine
ve kişisel bakım yerlerine girişte, aşı kanıtı, negatif
test veya Kovid-19 iyileşme sertifikası isteniyor.

AVUSTURYA
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Avrupa’da Kov�d-19 �ç�n Yeş�l KartAvrupa’da Kov�d-19 �ç�n Yeş�l KartAvrupa’da Kov�d-19 �ç�n Yeş�l Kart
(Green Pass) Uygulayan Ülkeler(Green Pass) Uygulayan Ülkeler(Green Pass) Uygulayan Ülkeler

Avrupa'daki bazı ülkeler restoran, kafe ve diğer kamusal alanlara girmek için Kovid-19 aşılı olması ya da
Kovid-19 virüsü taşımadığının kanıtına ihtiyaç duyuyor. Bu konudaki ilk uygulamaya İsrail’de kullanılan
Yeşil Kart (Green Pass) olarak adlandırılan belge ile Şubat 2021 tarihinde başlandı. Yeşil Kart, sahibinin
Kovid-19 aşılı olduğunu veya iyileştiğini kanıtlayan bir belge olarak, bu kişilere kapalı alanları kullanabilme
serbestliği tanıyor.
Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılan Avrupa Kovid Dijital Sertifikası/AKDS (European Covid Digital
Certificate/EUDCC) ise AB ülkeleri arasında bir seyahat kartı olarak kıta genelinde seyahatleri
kolaylaştırmak için aşı durumunu belgeliyor.
Avrupa’da bazı ülkeler kendi belgelerini düzenliyor olsa da AKDS birçok ülkede geçerli sayılıyor. Bazı
Avrupa ülkelerinde geçerli Kovid-19 uygulamaları şöyle:

Brüksel sakinlerinin 01 Ekim 2021 tarihinden itibaren, restoran, kafe, fitness kulüpleri ve ticaret fuarlarına girişte
aşı kanıtı, negatif test veya Kovid-19 iyileşme sertifikalarını göstermeleri isteniyor. Ayrıca turistlerin ve
Belçikalıların, 1.500 veya daha fazla kişinin katıldığı açık hava etkinliklerinde, maske takmamaları halinde Kovid-
19 Güvenli Bilet almaları gerekiyor. Söz konusu Kovid-19 Güvenli Bilet’i alabilmek için iki hafta önceden tam
olarak aşılanmış ve son altı ay içinde Kovid-19 hastalığını atlatıp iyileşmiş olmak, negatif PCR testine (testin
yapıldığı gün ve sonrasındaki iki gün geçerlidir) veya negatif antijen testine (testin yapıldığı gün ve ondan sonraki
bir gün geçerlidir) sahip olmak gerekiyor.

BELÇİKA
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Çekya’da 22 Kasım 2021 tarihinden itibaren sadece
aşılı olanlar ve iyileşmiş kişiler toplum yaşamında
herhangi bir kısıtlamaya tabi olmadan kamu
hizmetinden yararlanabilecek. 

ÇEKYA

Hollanda'da resmi olarak Yeşil Kart uygulaması
olmamakla birlikte, aşı belgesinin talep edildiği
işletmelerin tam kapasite ile çalışmasına izin
veriliyor.

HOLLANDA
Kafe ve restoranlarda, sadece AKDS kartına
sahip kişilere giriş izni veriliyor. Alternatif
olarak, son 6 ayda Kovid-19 hastalığı geçirip
iyileşen kişiler de söz konusu mekânlara kabul
ediliyor.

İRLANDA

01 Eylül 2021 tarihinden itibaren en az bir doz aşı
olan, iyileşen veya 48 saat içinde negatif test
sonucuna sahip olanlar Yeşil Kart sahibi olabiliyor.
Toplu taşım kullananlar, öğretmenler ve üniversite
öğrencileri için Yeşil Kart zorunlu tutuluyor.
14 Eylül 2021 tarihinde alınan Bakanlar Kurulu
kararıyla, gerek kamu gerekse özel sektördeki tüm
çalışanlara Yeşil Kart ile sağlık durumlarını
belgelemeleri isteniyor.
Kapalı mekanlar kapsamına sinema, sergi ve spor
salonları, müzeler, tiyatrolar, stadyumlar ve yüzme
havuzları dâhil bulunuyor. Evlilik törenleri ve evde
bakıma muhtaç kişiler gibi yüksek risk taşıyan
kişilere ziyarette bulunanlardan İtalyan Kovid
Sertifikası isteniyor. 

İTALYALetonya makamları, Yeşil Kart ile AKDS’yi
bütünleştirerek, konser, sinema ve tiyatro gibi yüksek
riskli etkinlik ve mekânlara girişte belge zorunluluğu
getirdi.

LİTVANYA

Yerel düzeyde AKDS ile uyumlu Macar Kovid-19
aşı kartı kullanılıyor.

MACARİSTAN

Kapasitesi elliden fazla olan tüm kapalı mekânlarda
Yeşil Kart uygulaması getirildi. Belge, tam Kovid-
19 aşısını tamamlamış veya son altı ay içinde
iyileşmiş kişilere veriliyor. En fazla 48 saat
öncesinden negatif PCR ve antijen testi sahipleri de
Yeşil Kart sahibi olabiliyorlar.

FRANSA
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Kaynak: “Which countries in the EU are using a green pass and how can you get
one?”, Euronews, Web, 12/10/2021 (Erişim tarihi:23/11/2021); Kaynak: :” Mandatory
vaccination in Austria: a good strategy?” Eurotopics, Web. 22 November 2021 (Erişim
tarihi: 23/11/2021); “Portuguese should get used to the risk”, Expresso, Web.17
November 2021 (Erişim tarihi:23/11/2021); “Lockdowns are not the solution”,
Eurotopics, Web. 17 November 2021 (Erişim tarihi: 23/11/2021).

2021 Eylül ayından itibaren restoranlara,
hastanelere, benzin istasyonlarına, alışveriş
merkezlerine ve diğer çeşitli halka açık yerlere
girmek için Kovid pasaportu zorunlu hale getirildi.
Güvenli bir mesafenin korunamadığı durumlarda,
gerek içeride gerekse dışarıda maske zorunlu
tutuluyor. Okul öğrencileri de içeride maske
kullanmak zorunda.

SLOVENYA

Dijital aşı sertifikasına veya CovidCheck
uygulamasına sahip kişilerin, herhangi bir kısıtlama
olmaksızın gece saat 1.00'e kadar mekânlara
girmelerine izin veriliyor. Bunun dışındakilerin ise
yüz maskesi takması ve sosyal mesafeye uyması
isteniyor. Kamuya açık tüm sosyal ve kültürel
etkinliklere katılanların ayrıca elektronik veya yazılı
belge olarak CovidCheck veya AKDS’ye sahip
olması isteniyor.

LÜKSEMBURG
Turistik konaklama tesisleri, kaplıcalar, grup
jimnastik dersleri ve kumarhaneler ile kapalı
alanlarda 500, açık alanlarda 1000 kişiden fazla
kültürel etkinliklerde AKDS veya negatif test
sonucunun gösterilmesi isteniyor. Restoranlar, cuma
akşamları saat 19.00'dan sonra ve hafta sonları ile
resmi tatillerde aynı uygulamaya tabi tutuluyor. Söz
konusu uygulama, 12 yaşından küçük çocukları
kapsamıyor.

PORTEKİZ
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Restoran ve kafelere girmek için aşılanmış,
iyileşmiş veya yakın zamanda negatif PCR veya
antijen testi yaptırmış olmak gerekiyor. Bu kişilere
Kovid Kartı-19 veriliyor.

YUNANİSTAN
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Kaynak: “Turned down 800 times: foreign graduate’s German
dream shattered as COVID hits jobs,” Reuters, February 4, 2021.

Yabancı öğrencilerin iş bulmalarında sıkıntı
yaşamalarının bir başka nedeni ise salgın nedeniyle iş
fuarlarının iptal edilmesi oldu.
Salgın öncesi yaklaşık olarak %5 olan işsizlik oranı ilk
sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte %6,4'e kadar yükseldi
ve bu yıl Ocak ayında %6'ya kadar geriledi. Alman
Federal İş Ajansı verilerine göre açık iş pozisyonu sayısı
2020 Nisan ayı ilâ 2021 Ocak ayı arasında yıllık %26
oranında, yaklaşık 430 bin dolayında düşüş kaydetti. 
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Almanya’da Öğren�m Gören YabancıAlmanya’da Öğren�m Gören YabancıAlmanya’da Öğren�m Gören Yabancı
Öğrenc�ler�n İş Bulması Kolay Değ�lÖğrenc�ler�n İş Bulması Kolay Değ�lÖğrenc�ler�n İş Bulması Kolay Değ�l

Alman Federal İstatistik Ofisi verilerine göre Almanya’da eğitim gören yabancı öğrenci
sayısı 2009 ila 2019 yılları arasında yaklaşık %70 oranında artış gösterdi. 
Ancak Kovid-19 salgınının ortaya çıkması, binlerce Alman şirketinde işe alımların durdurulması ve işten
çıkarmaların sürmesi nedeniyle, yabancı genç mezunların, Alman mezunlar ve işsizlik yardımından yararlanan Alman
vatandaşları karşısında dezavantajlı duruma düşmelerine yol açtı. Nitekim, Almanya’da işsizlik yardımından
yararlanılabilmesi için ülkede en az 5 yıl ikamet edilmesi şartı bulunuyor.
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Kaynak: https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/unternehmen-fordern-zuwanderung-1-
2-millionen-arbeitskraefte-gesucht/27731688.html

Almanya Federal İş Ajansı verilerine göre iş gücü açığı 1,2 milyonu aşıyor. Söz konusu iş gücü ihtiyacının üçte
ikisinin 70 farklı mesleğe ait nitelikli iş gücü olduğu belirtiliyor. Alman Ekonomi Enstitüsü (des Instituts der
deutschen Wirtschaft/IW)) verilerine göre, sosyal pedagoji alanında 18 bin 300 olan iş gücü açığının geriatri
hemşireleri için 17 bin 900, hemşireler için 16 bin 700, inşaat elektrikçileri için 15 bin 500, sıhhi tesisat, ısıtma ve
iklimlendirme teknisyenleri için 13 bin 200 ve kamyon şoförleri için 6 bin 700 olduğu ifade ediliyor. Öte yandan,
şoförlerinin ise sadece %13,6'sının 35 yaşın altında olan sürücülerden oluştuğu bilhassa kaydediliyor.
IW’nin başka bir araştırmasına göre ise, nitelikli işçilerin, nitelik gerektiren açık iş pozisyonlarına yerleştirilmelerinde
aksaklık bulunuyor. Köln Nitelikli İşçi Güvence Merkezi (Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung/Kofa) tarafından
1.433 şirket arasında yapılan bir araştırmada, tüm şirketlerin sadece %32,4'ünün stratejik insan kaynaklarına yönelik
çalışma yürüttüğü ortaya kondu.
Almanya’daki orta ölçekli işletmeler, nitelikli işçi sıkıntısının giderilebilmesi için acilen yurt dışından daha fazla
sayıda nitelikli işçi alımının zorunlu olduğunu ifade ediyor. 
Diğer taraftan, Almanya Orta Ölçekli İşletmeler Birliği’ne göre, 2020 yılında 60 bin mesleki eğitim vermeye hazır
kayıtlı iş yeri çırak bulamadı. Özellikle, Matematik, Enformatik, Fen ve Teknoloji (MİNT) branşlarında nitelikli iş
gücü açığı oldukça fazla olup bu durum işletmelerin ömrünü kısaltıyor. Dolayısıyla, geriden gelerek işleri devralacak
nitelikli iş gücü neslinin bulunmaması, işletmeleri kapanma tehlikesi ile karşı karşıya bırakıyor.   
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Kaynak: Melburn Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği;
https://www.ato.gov.au/general/other-languages/in-detail/information-in-other-

languages/your-superannuation-basics/

3.450 Avustralya dolarının üzerinde kazanan çırak ve
stajyerlerin çoğunun emeklilik tasarruf payını ödeme
hakları bulunuyor. Ancak, birden fazla işte çalışıp her
birinden aylık 450 dolardan az kazananlar, emeklilik
tasarruf payını ödeyemiyorlar. Çalışanlar, kesintilerin
nereye yatırılacağı konusunda kendileri karar verebiliyor.
Bu sistemden, yaşı 60-64 arası olan kişiler emekli
olduklarında yararlanabiliyorken, 65 yaş üstü kişiler
çalışmaya devam ederken de sistemden yararlanabiliyor.
Diğer yandan, hak sahiplerinin tasarruf hesapları ve süper
emeklilik fonları konusundaki şikâyetlerini incelemek
üzere Süper Emeklilik Şikâyet Mahkemesi (The
Superannuation Complaint Tribunal) adlı bağımsız bir
yargı kurumu da faaliyet gösteriyor. 

Uygulanmakta olan süper emeklilik ya da sadece süper
olarak adlandırılan kişisel emeklilik sistemi, bir şirket
emeklilik programı olup, emekli olduktan sonra
ihtiyaçların karşılanmasına destek olacak zorunlu bir
uzun vadeli yatırım programını oluşturuyor. 
Bu sistemde, 18 yaşın altında olup haftada 30 saatten
fazla çalışanlar ile 18 yaşın üzerinde olup vergi
kesintisinden önce 450 Avustralya dolarından fazla
kazananların işverenleri, çalışanlarının ücretlerinin
%10'unu emeklilik fonuna aktarıyor. Bu oranın, kademeli
artırılarak 2028 yılına kadar %12’ye çıkarılması
öngörülüyor.
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Emekl�l�kte Madd� Destek: AvustralyaEmekl�l�kte Madd� Destek: AvustralyaEmekl�l�kte Madd� Destek: Avustralya
K�ş�sel Emekl�l�k (Superannuat�on) S�stem�K�ş�sel Emekl�l�k (Superannuat�on) S�stem�K�ş�sel Emekl�l�k (Superannuat�on) S�stem�   

Avustralya’da 1980’lerin ortalarına kadar sadece kamu görevlileri ile özel sektördeki bazı büyük firmaların beyaz
yakalı çalışanlarını kapsayan süper emeklilik sistemi 1992 yılında genişletilerek tüm işverenler için zorunlu hale
getirildi. 

Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Sahil Babayev'in 11
Kasım 2021 tarihinde yaptığı açıklamaya göre,
Azerbaycan’da yapılan iş sözleşmesi sayısı son üç yılda
400 bin arttı. Bu sözleşmelerin 300 bininin özel sektörle
yapıldığı kaydedildi.
Azerbaycan'da asgari ücretin gelecek yıl 250 manattan
300 manat'a yükseltilmesi öngörülüyor. 2022 bütçesinin
bu artışı kapsayacak şekilde hazırlandığı bildirilirken,
emekli maaşlarında öngörülen artışlar için bütçeye 71
milyon manat tutarında ek kaynak ayrıldığı ifade edildi.
Diğer yandan, sosyal yardımlardan yararlanılabilmesi
için belirlenen kriterin 170 manattan 200 manata
çıkarılması öngörülüyor.

Azerbaycan’da Asgar�Azerbaycan’da Asgar�Azerbaycan’da Asgar�
Ücret %20 ArtıyorÜcret %20 ArtıyorÜcret %20 Artıyor

Kaynak: https://baku.news/gundem/51295-nazir-pensiyalarin-artirilmasindan-
danishib.html (Erişim tarihi: 11/11/2021).

https://www.ato.gov.au/general/other-languages/in-detail/information-in-other-languages/your-superannuation-basics/
http://www.sct.gov.au/
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Salgın öncesinde %4 olan işsizlik oranı, son
tahminlere göre %4,5’e yükselmiş olsa da, tüm
sektörlerde iş imkânlarının çoğalarak iş arzının
artmış olması nedeniyle, iş açığı rekor düzeye
ulaştı. 
Birleşik Krallık’ta faaliyet gösteren muhasebe ve
danışmanlık firması BDO tarafından yapılan ve 500
firmanın katıldığı bir araştırma sonucuna göre
nakliye, tarım ve konaklama sektörlerinden
başlayarak eleman sıkıntısının tüm sektörlere
yayıldığı; ayrıcabu durumun ülke genelinde orta
ölçekli işletmeler üzerinde ciddi bir baskı
oluşturduğu ortaya çıktı. Bir başka danışmanlık
firması CGA ile teknoloji hizmetleri firması Fourth
tarafından yapılan bir araştırmanın açıklanan
sonuçlarına göre konaklama sektöründe her altı iş
pozisyonundan birinin açık olduğu belirtildi.

Ulusal İstatistik Ofisi (Office for National Statistics – ONS)’nin güncel verilerine göre Birleşik
Krallık’taki açık iş pozisyonu sayısı son 20 yılın rekor seviyesine ulaştı. Birleşik Krallık’ta 2021 yılı
Temmuz – Eylül arasında 1.1 milyon olarak belirlenen açık iş pozisyonu sayısı, 2001 yılından bugüne
kadar kaydedilmiş en yüksek sayı olarak dikkat çekiyor.  
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B�rleş�k Krallık’ta İş Gücü Sıkıntısı YayılıyorB�rleş�k Krallık’ta İş Gücü Sıkıntısı YayılıyorB�rleş�k Krallık’ta İş Gücü Sıkıntısı Yayılıyor

Mevcut durumda, bazı firmaların üretimi kısmayı,
bazılarının ise fiyatları artırmayı planladığı
belirtilirken, bu durumun Noel öncesi enflasyonu
artıracağından endişe duyuluyor.
BDO’nun yaptığı araştırmaya katılan firmaların üçte
biri, sunulan ürün ve hizmet türlerini azalttıklarını
belirtirken, diğer üçte birlik kesim mevcut durumun
iyileşmemesi halinde önümüzdeki aylar içerisinde
benzer uygulamayı yapmak durumunda
kalacaklarını bildirdi. İşletmeler, mevcut sıkıntının
Kovid-19 salgını ve Brexit nedeniyle yeterli sayıda
yabancı işçi bulunamamasından kaynaklandığını
ifade ediyor. Bölgesel düzeyde yeterli bilgiye sahip
olunmamasının da işe alımları olumsuz etkilediği
kaydediliyor.

Özell�kle 2019 yılı Temmuz ayı �le 2020 Eylül
ayı arasındak� dönemde 1 m�lyon 300 b�n
k�ş�n�n İng�ltere’den ayrıldığı açıklandı.
İng�l�z Ekonom�k İstat�st�kler Mükemmel�yet
Merkez� (Econom�c Stat�st�cs Centre of
Excellence/ESCoE) tarafından İng�l�z
İstat�st�k Kurumu ver�ler�ne dayalı olarak
yapılan anal�ze göre, yabancı doğumluların
Kov�d-19 ve Brex�t neden�yle ülkeden
ayrıldıkları bel�rt�ld�. B�rleş�k Krallık 01 Ocak
2021 tar�h�nden �t�baren Avrupa B�rl�ğ�’nden
ayrıldı. 
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Kaynak: https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/news/2021/10/backgrounder-
covid-19-vaccine-requirement-for-the-federal-workforce.html (Erişim tarihi: 11/10/2021).

Restoran ve kafe işletmeciliği yapan 200 firmadan sadece %18’inin işlerini yürütebilecek sayıda elemana
sahip olduğu bildirilirken, üç ay önce bu oranın %67 olduğuna işaret ediliyor. Halen mevcut personelin
%6’sı ise Kovid-19 nedeniyle tecritte bulunuyor. İşletme sahipleri eleman çalıştırabilmek için mevcut
personelin ücretlerini ortalama %11, işe yeni alınanların ise ortalama %13 oranında artırıldığını
kaydediyor.
Birleşik Krallık’ta Kovid-19 salgını süresince maaş desteği ile katkıda bulunulan ve yaklaşık 1 milyon
çalışanın yararlandığı izin uygulaması Ekim ayı ile birlikte sona erdi. Ancak, elde edilen ilk verilere göre
potansiyel iş kayıpları henüz yaşanmadı.
Ulusal istatistik Ofisi (Office of National Statistics/ONS) verilerine göre ikramiyeler hariç ortalama ücrette
yıllık artış, Haziran-Ağustos döneminde beklentinin üzerine çıkarak %6 oldu. ONS, bu artış oranının salgın
süresince ücretlerin düşük kalmasından ve ayrıca daha az sayıda çalışanın iş başında olduğu geçen yılın
verilerinin esas alınmasından kaynaklandığını vurguluyor. 
Ayrıca ONS, Haziran-Ağustos döneminde işsiz sayısının 126 bin azalarak 1.5 milyona düştüğünü, istihdam
edilenlerin ise 235 bin artarak 32.4 milyona yükseldiğini açıkladı.
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Kaynak: “The digitalisation of small and medium-sized enterprises in Italy,” European
Investment Bank, 2021

Rapora göre, İtalya’da ekonominin iskeletini oluşturan KOBİ’ler istihdamın %80’ini, katma değerin ise %70’ini
sağlıyor. Toplam aktif firmaların %99,9’unu KOBİ’ler teşkil ederken, KOBİ’lerin %95’ini sayıları 4,4 milyonu
bulan, 10’dan az çalışanı olan ve cirosu 2 milyon avro civarındaki mikro işletmeler oluşturuyor. Mikro işletmeler ise
istihdamın %43,7’sini sağlıyor. 
İtalyan KOBİ’lerinin ihracata katkıları %53 iken, bu oran AB’de %40 Fransa ve Almanya’da ise %23 düzeyindedir. 
Üretkenlik bakımından İtalyan KOBİ'lerinin verimliliği AB ortalamasının ve en yakın emsalleri olan Fransa ve
Almanya’nın altında bulunuyor. İtalya’da KOBİ’lerin sağladığı katma değer, çalışan başına 42 bin avro iken AB
ortalaması 44 bin avro civarında. İtalya, AB Dijital Ekonomi ve Toplum Endeksi'nde (DESI) 28 ülke arasında
25’inci, insan sermayesi kategorisinde 28 ülke arasında son sırada bulunuyor. Dijital yoğunluk endeksi
sıralamasında ise 28 ülke arasında 21’inci durumda.
İtalyan KOBİ’lerinin AB emsallerine göre dijitalleşmeye daha az yatırım yaptığı, AB emsallerine kıyasla sınırlı bir
dijital beceriye sahip olduğu, teknoloji firmalarının sunduğu dijital çözümlerin parçalı olması nedeniyle KOBİ’lerin
özel gereksinimlerine hitap etmediği, küçük boyutlu teknoloji sağlayıcı firmaların ise bazı sıkıntılarla karşı karşıya
kalmasının çözüm üretmelerine engel teşkil ettiği, banka kredisi teminindeki sıkıntının dijitalleşmeye engel olduğu
yapılan tespitler arasında bulunuyor. 
Raporda yer alan değerlendirmede, İtalya'nın diğer Avrupa ülkelerine göre daha düşük iş gücü maliyetine sahip bir
ülke olduğu bilinse de, bu durum, İtalyan KOBİ'lerinin emsallerine kıyasla daha düşük dijitalleşme düzeyini kısmen
açıklayabiliyor. Bu nedenle, dijitalleşmenin önündeki engellerin daha ayrıntılı bir değerlendirmesinin yapılması
gerektiği kaydediliyor. 
Diğer yandan, İtalya’da Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'nın girişimiyle İşletme 4.0 Plan’ı kapsamında Bölgesel
Dijital İnovasyon Merkezleri kurulmuş bulunuyor. Ülkenin dijital dönüşüm çabalarının bel kemiğini oluşturan söz
konusu merkezler, KOBİ'lerin 4.0 teknolojilerine uyum sağlamasını desteklemeyi amaçlıyor.
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4

3

Avrupa Birliği’nin desteğiyle İtalya’daki küçük ve orta ölçekli işletmelerin dijitalleşmesi üzerine
hazırlanan rapor yayımlandı.

https://www.bbc.com/worklife/article/20210819-the-case-for-a-shorter-workweek
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Kaynak: “ILO publishes report on work-related deaths and injuries in Qatar”, Web. ILO, 18
November 2021 (Erişim tarihi:24/11/2021).

Yapılan incelemede, 2020 yılında 50 işçinin hayatını kaybettiği, 500'den fazla işçinin ağır şekilde, 37 bin 600
işçinin ise orta ve hafif şiddette yaralandığı belirlendi. İş kazalarına daha çok Bangladeş, Hindistan ve Nepal'den
gelen göçmen işçiler maruz kaldı. Başta inşaat sektöründe olmak üzere, kaza nedenleri arasında yüksekten
düşmeler, şantiyelere düşen cisimler ve trafik kazaları sıralandı.
ILO, bu incelemesinde birçok bakanlık ve kuruluşun veri toplama sistemleri ile bulgularından yararlandı. Ancak,
veri toplamadaki boşluklar ve belirsizlik ile bakanlık ve kurumların iş kazalarından kaynaklanan yaralanma ve ölüm
olaylarının sınıflandırılmasındaki farklılıklar özellikle dikkat çekti. Bu nedenle, ülkedeki ölümcül iş kazalarının
sayısı hakkında kategorik bir rakam sunmanın mümkün olmadığı belirtildi. Henüz sınıflandırılması yapılmamış
yaralanma ve ölümleri araştırmak için daha ayrıntılı ve doğru veri toplanması gerektiği ifade edildi. Ayrıca, iş
kazalarının iş müfettişleri kadar hekimlerce de incelenmesi gerektiğinin altı çizilen incelemede, Katar Halk Sağlığı
Bakanlığı tarafından iş kazalarına ilişkin zamanında ve güvenilir verileri bir araya getirecek bütüncül bir veri
platformunun kurulması gerektiği belirtildi. 
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Uluslararası Çalışma Örgütü (Internatioanl Labour Organization/ILO), Katar'da meydana gelen iş
kazalarında yaşanan ölüm ve yaralanmalarla ilgili olarak bir inceleme yaptı. 

https://www.bbc.com/worklife/article/20210819-the-case-for-a-shorter-workweek
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Politika Özeti, Kovid-19 salgının, önceden de var olan eşitsizlikleri şiddetlendiren, yüz milyonlarca kişinin geçim
kaynaklarını ve refahını tehdit eden, geçtiğimiz yüzyılda dünyanın karşı karşıya kaldığı en ciddi küresel halk
sağlığı ve sosyo-ekonomik kriz olduğu tespiti ile başlıyor. Salgının dünyadaki etkilerine kısaca değinildikten sonra,
sosyal koruma, istihdam, eğitim ve ekonomi alanında çözüm önerileri getiriliyor. Son olarak, BM Genel Sekreteri
tarafından başlatılan Küresel İş ve Sosyal Koruma Hızlandırıcısı (Global Accelerator for Jobs and Social
Protection) girişimi hakkında bilgi veriliyor ve ülkelere, eyleme geçmeleri için çağrı yapılarak bir dizi tavsiye
sunuluyor.
Kovid-19 salgınının sosyo-ekonomik etkileri
Kovid-19 salgını, sosyal koruma finansman açığının yaklaşık %30 büyümesine neden oldu. Bu nedenle, sosyal
koruma yoluyla temel bir sosyal güvenliğin garanti altına alınabilmesi için düşük-orta gelirli ülkelerin yıllık ek
362,9 milyar ABD doları, üst orta gelirli ülkelerin ise yıllık 750,8 milyar ABD doları daha yatırım yapması
gerekiyor. Söz konusu tutarlar, GSYİH'lerinin sırasıyla %5,1 ve %3,1'ine eşdeğer. 
2020 yılında, 255 milyon tam zamanlı çalışanın bir yılda çalıştığı saatlere eşdeğer olan toplam çalışma süresinin
yaklaşık olarak %8,8'i kaybedildi. Bu sürenin iş gücü gelirinde 3,7 trilyon ABD doları tutarında bir kayba karşılık
geldiği hesaplanıyor. Bu süreçte salgının iş dünyası üzerindeki etkisi, aşırı yoksul sayısının 21 yıldan fazla süredir
ilk kez, yaklaşık 120 milyon düzeyinde artmasına yol açtı.
Kovid-19 salgın sürecinde, aile sorumlulukları nedeniyle çalışma yaşındaki 647 milyon kişi küresel düzeyde iş
gücü dışında kaldı. Salgın en çok savunmasız kişileri, özellikle de kayıt dışı ekonomideki kadınları etkiledi. Kadın
istihdamı 2020'de %5 azalırken, aynı oran erkek çalışanlarda %3,9 oldu. Ek olarak, 2020'de işini kaybeden
kadınların %90'ı, genellikle bakım sorumlulukları nedeniyle çalışma hayatından ayrıldı. Çocuklar da salgından en
çok etkilenen gruplar arasında yer aldı; çok boyutlu yoksulluk içinde yaşayan çocukların sayısı yaklaşık 1,2 milyara
yükseldi. 
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Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan “Yoksulluğun Ortadan Kaldırılması ve Sürdürülebilir Bir
İyileşme İçin İşlere ve Sosyal Korumaya Yatırım” başlıklı Politika Özeti, 28 Eylül 2021 tarihinde
yayımlandı. 
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Bu olumsuz etkilere karşılık olarak ülkeler, insanların sağlığını, işlerini ve gelirlerini korumak, sosyal istikrarı
sağlamak ve iş gücü piyasasında yaşanan krizlere müdahale etmek amacıyla sosyal koruma programları ve teşvik
paketlerini hayata geçirdi. Çoğunlukla gelişmiş ekonomilerde uygulanan bu tedbirler, şokları hafifletici bir işlev
görse de, krizin etkisini azaltmak için yetersiz kaldı ve sonuç olarak dünya nüfusunun %53,1'i korumasız kaldı.
Kalıcı ve büyüyen mali açık, ulusal ve uluslararası ticaretteki azalma nedeniyle daha da arttı. Orta ölçekli, küçük ve
mikro işletmelerin krizden etkilenme olasılığı, daha büyük işletmelerle karşılaştırıldığında %50 daha fazla oldu.
Politika Özeti’nde doğal afetlerin yıllarca süren kalkınma hamlelerini zayıflattığı, küresel istihdamı azalttığı ve
ülkelerin borç yüklerini artırdığına vurgu yapılırken; iklim değişikliğinin bu riskleri daha da yükseltmesi ve finansal
sistemleri istikrarsızlaştırmasının mümkün olduğu belirtildi.
Küresel iş gücünün %40'ına eşdeğer olan 1,2 milyar işin çevreye bağlı olduğu kaydediliyor. Bu noktadan hareketle,
geçim kaynaklarını ve çevremizi korumak için iklim eyleminin ve insana yakışır işlerin birlikte yürütülmesi önem
taşıyor.
Politika Özetinde, mevcut eğilimleri tersine çevirmek ve zorlukları dayanışma içinde çözmek için, BM Genel
Sekreterinin güven, kapsam, koruma ve katılıma dayalı yenilenmiş bir toplumsal sözleşme çağrısı anımsatılıyor. 
Gelecekte yaşanabilecek şoklara karşı direncin artırılması, insanlar ve çevre için önceliklerin belirlenmesinin
önemine değinilen Rapor’da; bu hedeflere ulaşabilmek için, evrensel sosyal koruma, insana yakışır ve çevreci işler
ile cinsiyet eşitliği alanlarında, hem hazırlıklı olma düzeyimizi arttırabilecek hem de ortak faydalar yaratabilecek
yatırımlara ihtiyaç olduğu belirtiliyor. 
İyileşme sürecinde insan haklarına dayalı yaklaşım
Politika Özetinde yer alan tavsiyelerin, uluslararası çalışma standartları da dâhil olmak üzere insan hakları
yükümlülüklerine dayandığı vurgulanıyor. Bu konu ulusal düzeyde özellikle istihdam, sosyal koruma ve çevresel
açıdan sürdürülebilir ekonomilere geçişle ilgili olduğu için, uluslararası standartların onaylanması ve
uygulanmasında sosyal diyalog önemli bir mekanizma olarak görülüyor.
İstihdam yaratıcı iyileşme, adil bir geçiş dönemi ve evrensel sosyal koruma sistemleri için ulusal stratejiler
İnsanların hızla değişen çalışma hayatının getirdiği zorluklara karşı güçlendirilmesi, eşitsizliklerin azaltılması ve
hayat standardının yükseltilmesi, bunun yanı sıra  2050 yılına kadar belirlenen net sıfır emisyon hedefine ulaşılması
için krizden sonra gerçekleştirilecek insan merkezli bir iyileşmenin, yeşil ve çevreci adil bir geçiş sürecini içermesi
gerekiyor. 
Raporda, yenilenebilir sektörlerde küresel düzeyde 2019 yılında 11,5 milyon işe ulaşıldığı ve bunun artmasının
beklendiği ifade ediliyor. Çevreci yatırımların, genellikle yoksulluk ve kayıt dışında olmak üzere, dünyadaki her
beş çalışandan ikisinden fazlasını oluşturan kırsal ekonomiler için hayati olduğu kaydediliyor. 
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Sosyal koruma ile herkes için temel sağlık hizmetlerine
erişim, çalışma çağındaki nüfus ile çocuklar ve yaşlılar
için temel gelir garantisinin sağlanması, gelecekteki
şoklara karşı toplumun dayanıklılığını arttırıyor. 
Bu hedeflere ulaşmak için ulusal ve uluslararası düzeyde
daha fazla politika uyumunun önemi vurgulanıyor. Ulusal
stratejiler, altı konu başlığı altında inceleniyor:
1. Evrensel sosyal koruma sistemlerine yönelik
ilerlemenin hızlandırılması,
2. İstihdam yaratılması ve eşitlikçi, sürdürülebilir
ekonomilere doğru adil bir geçişin desteklenmesi,
3. Eğitim ve beceriler yoluyla çocuklara ve gençlere
yatırım yapılması,
4. Dijital teknolojilere önem verilmesi,
5. Kapsayıcı bir iyileşme ve uyumlu bir geçiş sürecinde
işletmelerin devamlılığının sağlanması,
6. Kamu yatırımları ve özel yatırımlarla birlikte çok taraflı
işbirliğinin sağlanması.
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Küresel İş ve Sosyal Koruma Hızlandırıcısı (Alanındaki İtici Güç)  
İstihdam ve sosyal koruma alanında hayata geçirilmesi planlanan küresel (itici güç) hızlandırıcı, sosyal koruma
kapsamının genişletilmesini, iş açığının kapatılmasını ve çevresel açıdan sürdürülebilir ekonomilere doğru adil bir
geçişin sağlanmasını hedefliyor.
Bu hedeflere ulaşmak için gereken çok taraflı işbirliğinin ILO liderliğinde, diğer Birleşmiş Milletler kuruluşları,
hükümetler, sosyal taraflar, özel sektör ve sivil toplumla yakın işbirliği içinde başlatılması öngörülüyor. Evrensel
sosyal koruma, çevreci ve istihdam açısından zengin büyüme hedeflerine yönelik çalışmalarla, Birleşmiş Milletler’in
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine doğru ilerleme de kaydedilecek.
Hızlandırıcı, 2030 yılına kadar başta çevreci ve bakım ekonomilerinde olmak üzere en az 400 milyon iş yaratmayı ve
şu anda herhangi bir sosyal koruması olmayan insanları kapsayacak şekilde (yaklaşık 4 milyar erkek, kadın ve çocuk)
sosyal koruma kapsamını genişletmeyi hedefliyor. Çalışmaların, özellikle düşük-orta gelirli ülkelere, gelişmekte olan
küçük ada devletlerine ve kırılgan durumdaki ülkelere odaklanması bekleniyor.
Eylem Çağrısı ve Tavsiyeler
Politika Özetinde son olarak, sosyal koruma sistemlerinin oluşturulmasına ve istihdam yaratıcı, kapsayıcı ve çevreci
bir iyileşmeyi teşvik etmeye yönelik önerilere üç başlık altında yer veriliyor.
I. Çevreci ve uyumlu bir geçişin temini amacıyla hem ulusal hem de uluslararası düzeyde bütüncül politikaların
oluşturulması; ülkelerin kendi ihtiyaçlarına hitap edecek sosyal koruma kapsamının genişletilmesi;
II. 2030 yılına kadar Evrensel Sosyal Koruma (Universal Social Protection by 2030/USP2030) İşbirliği Ortaklığı ve İş
için İklim Eylemi Girişimi'ne dayalı olarak paydaşlarla bağın güçlendirilmesi ve çok taraflı işbirliğinin geliştirilmesi
ve
III. Ulusal ve uluslararası finans kaynaklarıyla hem ulusal stratejileri hem de uluslararası işbirliğini destekleyecek
kapsayıcı bir finansal yapının oluşturulması.
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