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Yen� İst�hdam Olanakları  Yaratılması:  
Güney Kore Örneğ� 

U
ZM

AN GÖR

ÜŞ
Ü guher.vural@csgb.gov.tr

Güney Kore’nin dünyanın en yenilikçi
ülkelerinden biri olarak dünyada konumlanması,
yirminci yüzyılın ilk yarısında tarıma dayalı bir
Japon kolonisi, ardından da savaş alanına dönen
bir ülke olduğu düşünüldüğünde, dikkate değer bir
başarıdır. Bu nedenle, “Güney Kore, yüzyıldan
daha kısa bir sürede nasıl yoksulluktan kurtuldu
ve küresel bir inovasyon lideri haline geldi?”
sorusunun cevabı oldukça merak uyandırıcıdır. 

Araştırma-geliştirme (ar-ge) ve inovasyon sistemini süreç
içinde oldukça geliştiren, bunun paralelinde ekonomik
yapısını bütünüyle değiştirerek emek-yoğun üretimden
teknoloji-yoğun üretime geçerek yüksek teknolojili
ürünlere yönelen Güney Kore’nin başarı öyküsü
gelişmekte olan ülkelere örnek olacak niteliktedir.
Güney Kore’deki bu hızlı gelişimin başlıca sebebi,
yüksek katma değerli ürünlerin üretimi ve bunların ihraç
edilerek ekonomiyi canlandırması için ar-ge
faaliyetlerinin kullanılmasıdır (Hava, 2021). Ayrıca,
Güney Kore’nin bu denli çabuk ilerlemesinin bir diğer
püf noktasını, şirketler ve araştırma kuruluşları arasındaki
yakın işbirliği oluşturmaktadır.

Gühercan VURAL Çalışma Uzmanı

Oysa 60 yıl öncesine kadar Güney Kore, güçlü ve başarılı
özel sektörün bulunduğu ülkeler arasında belki de en arka
sıralarda yer alıyordu. Dünya Bankası verilerine göre o
dönemlerde, Güney Kore’de kişi başına düşen Gayri Safi
Yurt İçi Hasılası (GSYİH) Gana, Nikaragua, Senegal ve
Zimbabve’den daha düşük olup, toplumun büyük bir
bölümü yoksulluk içinde yaşıyordu. Harvard Üniversitesi
eski öğretim üyelerinden Prof. Ezra Vogel, elektrik
enerjisinin çok yetersiz olduğu söz konusu dönemde
ülkedeki yegâne endüstri dalının tekstil olduğunu
belirtiyor.
Leigh Dayton’ın 2020 yılı Nature Dergisindeki “How
South Korea made itself a global innovation leader?”
(Güney Kore Küresel Bir İnovasyon Lideri Nasıl Oldu?)
makalesinde aktarıldığı üzere, oldukça kısa sürede
inovasyon, teknoloji ve iş olanakları açısından gelişme
kaydeden Güney Kore’de, 1961'den 1979'a kadar ülkenin
ekonomik kalkınmasına yön verildi. Savaş sonrasında
teknoloji ithalatına ve yabancı şirketler tarafından sanayi
tesislerinin inşasına olan ekonomik bağımlılıktan, giyim
ve tekstil gibi yerli emek yoğun endüstrilere odaklanıldı.
İlk büyük kalkınma hamlesi 1960’lı yıllarda başlatılan
“teknolojik imitasyon hamlesi” oldu. Ülkenin bir refah
toplumu olması yönünde, ar-ge faaliyetlerinin
desteklenmesine yönelik olarak 1962 yılında beş yıllık bir
Ekonomik Kalkınma Planı uygulamaya konuldu. 1966
yılında Kore Bilim ve Teknoloji Enstitüsü, ertesi yıl da
Bilim ve Teknoloji Bakanlığı kuruldu. Bu yaklaşım,
bireyler tarafından sahip olunan ve kontrol edilen
“chaebol” adı verilen büyük sanayi gruplarının ortaya
çıkmasını destekledi.
Seul Ulusal Üniversitesi'nde işletme yönetimi profesörü
olan Lee Kyung-mook, bir geleceğe sahip olmak için ar-
ge’nin gerekli olduğu konusunda Kore'de herkesin
hemfikir olduğunu ifade ediyor. İnovasyon ve girişimcilik
konusunda uzmanlaşmış Perth'deki Batı Avustralya
Üniversitesi'nden Tim Mazzarol’ın ifadesi ile Güney 
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Kore’nin araştırma ve geliştirme gücü, “ulus inşa etme sürecinde kamu, endüstri ve akademik topluluk arasında yakın
işbirliği” ile karakterize edilen yukarıdan aşağıya bir inovasyon sisteminden kaynaklanmaktadır. 
Nitekim çok az doğal kaynaklara sahip, dış yardıma bağımlı ve borç krizi içinde olan Güney Kore, 1960’lı yılların
başlarından itibaren uygulanan politikalarla hızlı bir sanayileşme sürecine girerek, dikkat çekici bir ekonomik gelişme
kaydederek, kalkınmış bir ülke haline geliyor (Hava, H.T., Ekim 2021: 2190).
1970’lerde, Güney Kore’nin ar-ge alanında yaptığı yatırımların karşılığı daha fazla görülmeye başlandı (Fohtung,
2021). Ülkedeki büyük işletmeler ile üniversiteler, önemli teknik gelişmeleri milyonlarca kişinin kullanımına açtı. Ar-
ge faaliyetleri, yeni piyasaların ortaya çıkmasını sağlayan inovasyonları tetikledi. Bu inovasyonlar ise karmaşık ve
pahalı bir süreç gerektiren üretim sürecini oldukça kolaylaştırarak hızlanmasını sağladı.

Grafik 1: Gelişmiş Ülkelerdeki Ar-Ge Harcamalarının Gayri Safi Yurtiçi Harcamaları İçindeki
Yüzdesi, (2019) (Kaynak: İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı/OECD, 2021b).

Yandaki grafikte, ar-ge harcamalarına en çok pay ayıran
ülkelerin ar-ge faaliyetlerine ayırdıkları payın
GSYİH’daki oranı gösteriliyor. Güney Kore, dünya
ülkeleri arasında %4,6 oranı ile birinci sıradaki İsrail’in
ardından ikinci sırada yer alıyor. 
 Atılan tüm bu adımlar, Güney Kore’nin istihdam
rakamlarına da yansıdı. Üretim altyapısına yapılan
büyük çaplı yatırımlar, yeni istihdam alanları
yaratılmasına olanak sağladı (Fohtung, 2021). 

Ayrıca, ülkenin son 25 yıldaki ekonomik gelişimi incelendiğinde, iş kalitesinde ve kapsayıcılıkta önemli gelişmeler
kaydettiği görülebiliyor. Verimlilik performansı sayesinde, ücret artışı, OECD ülkeleri arasında yüksek bir düzeye
ulaştı. Çalışma koşulları ücretlerin ötesinde iyileşerek çok uzun saatler çalışan işçilerin oranı önemli ölçüde azaldı. 
Düşük gelirli çalışanların payının düşmesi, kadın ve erkek arasındaki iş gücü gelir farkının azalması ve dezavantajlı
grupların iş gücü piyasasına daha kolay entegre olabilmesi sayesinde Güney Kore’de iş gücü piyasası daha kapsayıcı
bir hale geldi.

Grafik 2: Cinsiyete göre, Güney Kore ve OECD istihdam/nüfus (%) oranı. (Kaynak: OECD.Stat 2021)

Gayr� saf� yurt �ç� harcama �ç�nde ar-ge'ye ayrılan
pay; b�r ülkedek� tüm yerleş�k ş�rketler, araştırma
enst�tüler�, ün�vers�te ve devlet laboratuvarları vb.
tarafından yürütülen toplam ar-ge harcaması
olarak tanımlanır. 
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Kaynakça: Dayton, L. (2020). How South Korea made itself a global innovation leader. Nature 581, S54-S56. doi: 10.1038/d41586-020-01466-7
Dünya Bankası (2021). https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?end=1960&locations=KR-GH-ZW&start=1961&view=bar (erişim: 20/12/2021)
Fohtung J. (2021). How South Korea Became The ‘Most Innovative Country’ in The World. Christensen Institute https://www.christenseninstitute.org/blog/how-south-korea-
became-the-most-innovative-country-in-the-world/ (erişim: 02/12/2021) 
OECD (2019). Educational Attainment by Gender. http://www.oecd.org/els/family/database.htm (erişim: 04/12/2021)
OECD (2021a). Achieving better jobs, health and opportunities for all. https://www.oecd.org/country/korea/thematic-focus/achieving-better-jobs-health-and-opportunities-for-all-
3a1c3641/ (erişim: 02/12/2021)
OECD (2021b). Gross domestic spending on R&D (indicator). doi: 10.1787/d8b068b4-en (erişim: 26/11/2021)  
OECD (2021c). Jobs Strategy Dashboard. https://www.oecd.org/employment/jobs-strategy/country/dashboard/ (erişim: 26/11/2021)  
OECD (2021d). OECD Stat. Employment/population ratio, by sex and age group https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=54742 (erişim: 04/12/2021)

OECD’nin “Herkese Daha İyi Bir İş, Sağlık ve Fırsat Kazandırmak” başlıklı raporuna göre, Güney Kore sosyal
girişimler ve kooperatifler gibi diğer ekonomik ve sosyal kuruluşlar aracılığıyla iş yaratma, işsizliğin azaltılması ve
bölgesel ekonomik kalkınmanın desteklenmesinde lider bir ülke oldu. Nitekim sosyal girişimler, dezavantajlı gruplara
hizmet ve iş olanakları sağlayan önemli faaliyetlerdir. 
Yaşanan gelişmelere rağmen, Kore iş gücü piyasasının dört önemli sorunla (İş gücü piyasası dualitesi, değişen beceri
ihtiyaçları, yaşlanan nüfus, toplu sözleşme) karşı karşıya olduğu da belirtiliyor. Ancak giderek daha iyi eğitimli bir
nüfusa kavuşan Güney Kore, Koreli ihracatçıların dünya çapında tanınan isimler olmalarını sağlamayı sürdürüyor.

Grafik 3: İş gücü piyasası performans iyileşmeleri (Seçilmiş göstergeler, normalleştirilmiş değerler, 2006 ve 2019 yılları) (Kaynak: OECD Jobs Strategy Dashboard)

İkili (dual) iş gücü piyasası, iş gücü piyasasının birincil ve ikincil sektör olarak iki kategoriye

ayrıldığı teorisine dayanır. Genel olarak, birincil iş gücü piyasasında çalışanlar, iyi ücretli, iyi iş
pozisyonlu, şirket statüsü ve iş güvenliğinin yanı sıra temiz ve güvenli çalışma koşulları ve terfi

potansiyeli olan işlere sahiptir. İkincil iş gücü piyasası ise, düşük statülü ve düşük ücretli, kötü

çalışma koşullarına sahip, iş güvencesi zayıf, terfi imkânı az olan işlerde çalışanları ifade eder.
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Avrupa Kom�syonu Ek�m 2021 AylıkAvrupa Kom�syonu Ek�m 2021 AylıkAvrupa Kom�syonu Ek�m 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.

3
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.

2

Avrupa Birliği İstatistik Bürosu (Eurostat) verilerine
göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranı
avro bölgesinde  2021 Eylül ayındaki %7,4 seviyesinden
2021 Ekim ayında %7,3’e gerilerken, 2020 yılı Ekim
ayındaki %8,4’lük seviyesine kıyasla oldukça düşük
gerçekleşti. Avrupa Birliği  (AB) genelinde ise 2021
Ekim ayında 2021 Eylül ayındaki %6,7’lik seviyede sabit
kaldı. Söz konusu oran Ekim 2020’de AB genelinde
%7,5 olarak kaydedilmişti.

2

3

Eurostat tahminlerine göre, 12 milyon 045 bini avro
bölgesinde olmak üzere 2021 Ekim ayı itibarıyla AB
üyesi 27 ülkede toplam 14 milyon 312 bin işsiz
bulunuyor. 2021 Eylül ayı ile karşılaştırıldığında işsizlik,
AB genelinde 77 bin, avro bölgesinde ise 64 bin azaldı.
2020 Ekim ayı ile karşılaştırıldığında işsizliğin AB
genelinde 1 milyon 650 bin, avro bölgesinde 1 milyon
564 bin azaldığı görüldü.
2021 Ekim ayında 2 milyon 367 bini avro bölgesinde
olmak üzere tüm AB üyesi ülkelerde toplam 2 milyon
905 bin 25 yaş altı gencin işsiz olduğu kaydedildi. Genç
işsiz oranları 2021 Eylül ayında AB’de %16 ve avro
bölgesinde %16,1 iken, 2021 Ekim ayında hem AB hem
de avro bölgesinde %15,9 olarak gerçekleşti. Sayısal
olarak 2021 Eylül ayı ile karşılaştırıldığında genç işsiz
sayısı AB genelinde 2 bin, avro bölgesinde 9 bin düşüş
kaydetti. 2020 Ekim ayı ile karşılaştırıldığında ise genç
işsizlerin sayısı hem AB genelinde hem de avro
bölgesinde 165 bin azaldı.

AB genelinde kadın işsizlik oranı 2021 Eylül ayındaki
%7,1 seviyesinden 2021 Ekim ayında %7’ye düşerken,
erkek işsizlik oranı %6,5 seviyesinden %6,4’e geriledi.
Avro bölgesinde 2021 Eylül ayında %7,8 olan kadın
işsizlik oranı 2021 Ekim ayında %7,7’ye inerken, erkek
işsizlik oranı %7’de sabit kaldı.

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

Kaynak: “Euro area unemployment at 7,3%”, eurostat euroindicators, 134/2021, 2 December 2021.



e-bültenDIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
www.csgb.gov.tr/digm

8

Kaynak: https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm.

İlk kez sanal ortamda gerçekleştirilen Uluslararası Çalışma Konferansı (International Labour Conference/ILC)’nın
109. Oturumu bu sene ilki Haziran, ikincisi Aralık ayında olmak üzere iki aşamalı olarak düzenlendi. Birinci
aşaması 3-18 Haziran tarihleri arasında tamamlanan 109. Oturumun ikincisi, 25 Kasım 2021'de başlayarak 11 Aralık
2021 tarihinde sona erdi. 
Haziran ayında tamamlanan ilk aşamada, İnsan Merkezli İyileşme için Küresel Eylem Çağrısı kabul edildi.
İkinci aşamada gündemin ana temalarını eşitsizlikler, beceriler ve yaşam boyu öğrenme konuları oluşturdu. Kasım
ayı içinde söz konusu temaların komitelerde görüşülmesiyle devam eden Konferansın ikinci ve son oturumu, Üye
Devletlerin, ILO'ya eşitsizliklerle mücadele etmek, becerileri geliştirmek ve yaşam boyu öğrenmeyi artırmak için
yeni stratejiler geliştirmesi çağrısıyla 11 Aralık 2021 günü sona erdi.

ILO Uluslararası Çalışma Konferansı 109.ILO Uluslararası Çalışma Konferansı 109.ILO Uluslararası Çalışma Konferansı 109.
Oturumunun İk�nc� Aşaması TamamlandıOturumunun İk�nc� Aşaması TamamlandıOturumunun İk�nc� Aşaması Tamamlandı
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Kovid-19 salgını özellikle gençler, işsizler ve maddi güvencesi olmayanların ruhsal sıkıntılarının artmasına yol açtı.
Avrupa Ruh Sağlığı Direktörü Claudia Marinetti'ye göre, ruhsal bozukluklar, salgından önce bile Gayri Safi Yurt İçi
Hasıla (GSYİH)'nın %4,2'sinden daha yüksek bir orana eşdeğer ekonomik bir maliyet yarattı. Salgın öncesinde Avrupa
Birliği’nde her altı kişiden birinin ruhsal sorunlardan etkilendiği bildirilirken, bunun yaklaşık olarak 84 milyon insana
karşılık geldiği belirtiliyor. AB genelinde, ekonomik etkinin 600 milyar avrodan fazla olduğu hesap ediliyor. Direktör
tarafından yapılan açıklamada, 600 milyar avronun %30'unun tedaviyle ilişkili, diğer %30'unun ise istihdam yardımları
gibi sosyal masraflara ait olduğu belirtildi.

Kov�d-19 Salgını Toplumların Ruh Sağlığını Olumsuz Etk�led�Kov�d-19 Salgını Toplumların Ruh Sağlığını Olumsuz Etk�led�Kov�d-19 Salgını Toplumların Ruh Sağlığını Olumsuz Etk�led�
Son OECD raporuna göre,  2020 yılından itibaren ruh sağlığını etkileyen işsizlik, maddi endişe ve korkunun
artmasının yanı sıra, istihdam ve eğitime katılımın azalmasını da beraberinde getirdi. Ayrıca, fiziksel
hareketlilikteki azalma, sosyal bağların zayıflaması, günlük yaşam rutini ve sağlık hizmetlerine erişimin azalması
toplumların ruh sağlığının bozulmasına neden oldu. 
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Kaynak:  “Mental health during the COVID-19 pandemic”, European Parliament,
December.2020; “Tackling the mental health impact of the COVID-19 crisis: An integrated,
whole-of-society response”, OECD, 12 May, 2021;
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Commonwealth Fund tarafından Mart-Mayıs 2020
döneminde gerçekleştirilen bir araştırmada, birçok
yetişkinin salgının başlangıcından itibaren stres, endişe
veya üzüntü yaşadığı kaydedildi. Ruhsal yönden sıkıntı
yaşadığını belirten yetişkinlerin oranı Amerika Birleşik
Devletleri'nde %33, Kanada ve Birleşik Krallık’ta %26,
Fransa’da %24, Yeni Zelanda ve Avustralya’da %23,
İsveç'te %18, Hollanda'da %14 ve Norveç'te %10 olarak
kaydedildi.

Kovid-19 salgını ile birlikte uzaktan çalışmada büyük bir artış gözlendi. Çalışanların yaklaşık %39’u salgın sırasında
uzaktan çalışmaya geçti. 2020 Temmuz ayında araştırmaya katılan çalışanların %78’inin uzaktan çalışmayı
sürdürmekte istekli olduğu belirlendi. Ancak, yeni çalışma yöntemlerine yönelik söz konusu isteğin artması ruh
sağlığının korunması konusunda bazı önlemlere gereksinim duyulduğunu da gösterdi. Örneğin, iş-yaşam dengesinin
kurulması bu gereksinimler arasında sayılıyor. Nitekim, Avrupa Parlamentosu milletvekilleri, çalışanlara çalışma
saatleri dışında dijital bağlantıyı kesme hakkı tanıyan yasal düzenlemenin yapılması gerektiği üzerinde duruyor.
Fransa, İtalya, İspanya ve Lüksemburg’un mevzuatlarında “bağlantıyı kesme hakkı” bulunuyor. Salgın esnasında
uygulanan işin korunması programlarının çalışanların ruh sağlıklarını korumalarında katkı sağladığı vurgulanıyor. 
İşin korunması programları, en azından başlangıçta, çalışanların ruh sağlığının bozulmasını dolaylı da olsa engelleyen
bir önlem oldu. Araştırmaya göre, işin kaybedilmesi ve işsiz kalınması ruh sağlığına zarar veren önemli birer unsur
olarak değerlendirildi.
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Buna göre, önümüzdeki 20 yıl boyunca küresel düzeyde yolcu, kargo ve posta olmak üzere ticari havacılık filosunun

uçuş ve bakım hizmetleri için 612 bin yeni pilot, 626 bin yeni bakım teknisyeni ve 886 bin yeni kabin ekibine ihtiyaç

duyulacağı öngörülüyor. İş amaçlı yapılan uçak ve helikopter kullanımıyla gerçekleşen uçuşların değerlendirme

dışında tutulduğu bu yılki tahminde hava trafiğindeki talebin önümüzdeki birkaç yıl içinde 2019 seviyelerine

ulaşacağı varsayılıyor.

Raporda, ülkeler Kovid-19'un yayılmasını önlemek ve etkisini azaltmak için çeşitli önlemler almaya devam ettiği

sürece, ticari hava yolculuğundaki iyileşmenin ülkeler açısından eşit düzeyde gerçekleşmeyeceği tahmin ediliyor.

Nitekim Kovid-19 salgınına karşı uygulanan aşılama oranlarının artması ve yolcuların güven duygusunu yeniden

kazanmasıyla birlikte dünyanın birçok bölgesinde hava yolculuğuna yönelik talep artıyor.

Önümüzdek� 20 Yıl İç�nde Dünyada 612 B�n P�lota
ve 626 B�n Bakım Tekn�syen�ne İht�yaç Var

Boeing'in 2021-2040 Pilot ve Teknisyen Görünümü (Pilot and Technician Outlook 2021-2040) raporu yayımlandı.
Raporda, önümüzdeki 20 yılda ekonomik eğilimler, havayolu seyahatleri ve filo gelişimi gibi faktörler dikkate
alınarak bir değerlendirme yapılıyor.
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Kaynak: Pilot and Aviation Technician Outlook 2021-2040 Boeing.
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Hava yolu taşımacılığı (kargo) pazarında ise, Kovid-19'un bir sonucu olarak hızla gelişen e-ticaretin, kargo

taşımacılığının büyümesine katkı sağlayacağı öngörülüyor. Raporda, havacılık endüstrisinin, olası iş gücü zorluklarını

ele alacak uzun vadeli bir stratejiye ihtiyacı olduğuna ve kariyer geliştirme programlarına şimdiden yatırım yapmanın

önümüzdeki yıllarda dinamik bir havacılık piyasası için gerekli olacağına değiniliyor.

Dünyada çeşitli bölgelere göre hava yoluna ilişkin iş gücü talebi şöyle:

• Kuzey Amerika: 130 bin pilot, 132 bin teknisyen ve 170 bin kabin memuru olmak üzere toplam 432 bin.

. Latin Amerika: 38 bin pilot, 37 bin teknisyen ve 51 bin kabin memuru olmak toplam 126 bin.

• Avrupa: 115 bin pilot, 112 bin teknisyen ve 178 bin kabin memuru olmak üzere toplam 405 bin.

• Rusya ve Orta Asya: 25 bin pilot, 25 bin teknisyen ve 33 bin kabin memuru olmak üzere toplam 83 bin.

• Çin:123 bin pilot, 127 bin teknisyen ve 161 bin kabin ekibi olmak üzere toplam 411 bin.

• Asya-Pasifik:108 bin pilot, 122 bin teknisyen ve 178 bin kabin memuru olmak üzere 408 bin.

• Afrika: 19 bin pilot, 20 bin teknisyen ve 24 bin kabin memuru olmak üzere toplam 63 bin.
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Asgari Ücret 
1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yasal asgari ücret saat başına 9,60 avrodan 9,82 avroya, 1 Temmuz 2022'den itibaren
ise10,45 avroya yükseltildi.
Almanya’da Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı tarafından kabul edilen asgari ücretten 18 yaş üstü tüm
çalışanlar yararlanabiliyor. Ayrıca belirli şartları karşılamaları kaydıyla bazı stajyerler de faydalanabiliyor. Ancak
aşağıdaki gruplar Asgari Ücret Yasası dışında kaldığından yasal asgari ücrete tabi tutulmuyorlar. 
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Almanya’da 2022 Yılında Yürürlüğe 
G�ren Yen� Yasa ve Uygulamalar

Almanya’da 2022 yılında sosyal güvenlik, istihdam ve sosyal politika alanlarında geçerli olacak yeni düzenlemeler
açıklandı.

- Mesleki Eğitim Yasası hükümlerine tabi kursiyerler,
- Gönüllü hizmet görevini yerine getirenler,
- İstihdam teşvik tedbirleri kapsamında çalışma faaliyetlerine katılanlar,
- Serbest meslek erbabı sayılanlar,
- İş gücü piyasasına yeniden katılım sürecinin ilk altı ayında olan uzun süreli işsizler.
Bunlardan uzun süreli işsizlik geçmişi bulunan bireyler, toplu sözleşme anlaşması hükümleri gereğince meslek
dallarına göre özel olarak belirlenen asgari ücretten yararlanabiliyor. 
Asgari ücret ödemeyen işverenlere 500.000 avroya kadar, çalışma saatlerinin belgelenmesi gibi yasal yükümlülükleri
ihlal edenlere ise 30.000 avroya varan miktarlarda ceza verilebiliyor. 
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İşsizlik sigortasında Kovid-19 uygulaması
Kovid-19 krizi nedeniyle işyerlerinin kapatılmasının önlenmesi için işçi ve işveren arasında varılan işyerinin
korunmasına ilişkin güvence mutabakatı uyarınca bir işyerinde indirimli ücret uygulamasına geçilmiş olması halinde,
işsizlik sigortası aylık miktarının hesaplanmasının farklı şekilde yapılması öngörüldü. Buna göre, söz konusu
mutabakat kapsamında bir çalışanın işten çıkarılması halinde, 1’inci basamak işsizlik parası, özel durum sırasında
alınan düşük ücret yerine, düzenli alınan ücret üzerinden hesaplanacak. Düzenleme 2022 yılının sonuna kadar geçerli
olacak.

İşsizlik Sigortası Prim Oranı
2022 yılında işsizlik sigortası prim oranı % 2,4 olarak belirlenmiştir. 
Elektronik İşsizlik Bildirimi    
1 Ocak 2022 tarihi itibariyle sigortalılar işsizlik bildirimini elektronik ortamda da yapabilecekler.
İkinci Basamak İşsizlik Parası
1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere 2. basamak işsizlik parası uygulaması çerçevesinde hak sahipleri için
yardım miktarları artırılmıştır. Yalnız yaşayanlar için mutat yardım miktarı aylık 4 Avro artırılarak 449 Avro olarak
belirlenmiştir. Aşağıda yardım basamaklarına göre mutat yardım miktarları belirtilmiştir. 
-Birinci basamak yardım miktarı (Yalnız yaşayan ve yalnız çocuk yetiştiren hak sahipleri :                 449 avro
-İkinci basamak yardım miktarı (Aynı hanede yaşayan eşlerden her biri için):                                      404 avro
-Üçüncü basamak yardım miktarı (Ailesi yanında yaşayan 25 yaşın altında yetişkin hak sahipleri):     360 avro
-Dördüncü basamak yardım miktarı (15-18 yaşındaki çocuklar):                                                            376 avro
-Beşinci basamak yardım miktarı (7-14 yaşındaki çocuklar):                                                                  311 avro
-Altıncı basamak yardım miktarı (0-6 yaşındaki çocuklar):                                                                     285 avro
Öğrenim ilk yarıyılı için öğrencilere 104 avro, ikinci yarıyılı için ise 52 avro kırtasiye yardımı ödenecektir.                
2022 yılında işsizlik sigortası prim oranı % 2,4 olarak tespit edildi.
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Mini-Job
Almanya’da ücret tutarıyla tanımlanan kısa süreli (mini-job) işlerde
ücret sınırı 1 Ocak 2022'den itibaren 450 avrodan 520 avroya
çıkarıldı. Yeni yılda Alman işverenler vergi numaralarına ek olarak,
mini-job çalışanlarının vergi kimlik numaralarını da elektronik
raporlama yoluyla mini-job merkezine iletmek zorunda kalacaklar.
Bir mini-job çalışanının kaydı yapıldıktan sonra, işverenler mini-job
merkezinden önceki çalışma süreleri hakkında gerekli bilgileri temin
etmekle yükümlü olacak. 

Ülkemizde mini-job kavramı
kısa süreli çalışma kapsamı
içerisinde çalışma süresine göre
belirleniyor ve haftada 30 saate
kadar olan çalışmayı kapsıyor.

Ayrıca işverenler, sosyal güvenlik raporunda çalışanların sağlık sigortası kapsamı hakkında da bilgi vermek zorunda
olacaklar. 
İstihdam tüzüğü
Batı Balkan Ülkeleri Düzenlemesi olarak adlandırılan uygulama 2023 yılına kadar uzatıldı. Buna göre Arnavutluk,
Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan vatandaşları mesleki niteliklerinin denkliğine
bakılmaksızın Almanya’ya gelerek çalışabilecekler. Bu ülkelere yıllık 25 bin işçilik kontenjan tanınıyor.
Özel istihdam büroları
Özel istihdam büroları, sınır ötesi işe yerleştirmelerde aracılık hizmeti verdikleri çalışanlara, Alman iş hukuku ve iş
koşulları hakkında danışmanlık hizmeti veren kurum ve resmi kuruluşlar konusunda bilgilendirme yapmakla sorumlu
tutuldu. Düşük ücretli işler olarak adlandırılan işlere yerleştirilen çalışanlardan aracılık ücreti talep etmemeleri
kararlaştırıldı. Uzun süreli işsizlik durumundan sonra bir işe yerleştirilenler için İş Ajansları tarafından özel istihdam
bürolarına ödenen aracılık ücreti miktarı 500 avroya yükseltildi.
İstihdam güvencesi ve Kovid-19’a karşı destek
31 Mart 2021 tarihine kadar kısa süreli çalışma ödeneği uygulaması kapsamındaki tüm çalışanlara Kovid-19 salgını
nedeniyle ödenen artırılmış kısa süreli çalışma ödeneği uygulaması, 31 Mart 2022 tarihine kadar uzatıldı. Buna göre,
kısa süreli çalışma ödeneği 4üincü aydan sonra bekâr sigortalılarda aylık net ücretin %70’i, evlilerde %77’si
oranında, 7’nci aydan sonra ise aylıkların %80 ve %87’si oranlarında ödenecek. Kısa süreli çalışma ödeneği kural
olarak aylık ücretin %60 ve %67’si oranlarında ödeniyor. Kısa süreli çalışma uygulaması sırasında işverenlerin
ödemekle yükümlü oldukları sosyal sigorta primlerinin %50’si kendilerine iade ediliyor.
Çalışanların 1.500 avroya kadar işverenlerinden aldığı vergiden muaf korona tazminatı uygulamasına 31 Mart 2022
'ye kadar devam edilecek. Federal hükümetin sorumluluğunda olan serbest çalışanların yeniden işe başlamaları için
yapılan yardım ve zorluk yardım süresi de 31 Mart 2022 tarihine kadar uzatıldı.
İşletme Emeklilik Sistemi
1 Ocak 2022'den itibaren işverenler, çalışanların maaşlarının bir kısmını işletme emekliliğine çevirmeleri halinde,
biriktirdikleri sosyal güvenlik katkı paylarını çalışanlar lehine en fazla yüzde 15 oranında emeklilik sandığı/emeklilik
fonu/doğrudan sigortaya aktarabilirler. Daha önce, bu yükümlülük yalnızca 1 Ocak 2019'dan itibaren ertelenmiş
tazminatlar için geçerliydi.
İflas parası prim oranı
2022 yılında iflas fonuna işverenler tarafından ödenen aidat miktarı %0,09 oranında belirlendi.
Sağlık sigortası prim oranı
2022 yılında sağlık sigortası prim oranı %14,6 olarak belirlendi.
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Sanatçıların Sosyal Sigorta Prim Oranı 
Sanatçıların sosyal sigorta prim oranı 2022 yılında % 4,2 olarak belirlenmiştir. 
Tarım Sigortası Prim Miktarı
Çiftçilerin yaşlılık sigortası aylık prim miktarı 2022 yılında eski eyaletlerde aylık 258 avrodan 270 avroya, yeni
eyaletlerde aylık 245 avrodan 260 avroya artırıldı.
İsteğe Bağlı Asgari Sigorta Prim Miktarı
Yaşlılık sigortası isteğe bağlı aylık asgari prim miktarı, 2022 yılında da bir yıl öncesinde olduğu gibi 83,70 avro
olarak belirlenmiştir.
Emeklilik Sigortası Prim Oranı 
2022 yılında da emeklilik sigortası prim oranı % 18,6, madenciler sigortası prim oranı % 24,7 oranlarında değişmeden
aynı kalmıştır.
Emeklilik yaşı
2012 yılından beri kademeli olarak yükseltilen emeklilik yaşı, 2022 yılında bir ay artırılarak 1955 ve 1956 yılında
doğan sigortalılar için 65 ve +10 ve +11 aya yükselmiş oldu. 1964 ve daha erken doğumlu sigortalılar için emeklilik
yaşı ilk defa 67 yaşa yükseldi.
Maluliyet aylığı
2018 yılı itibarıyla getirilen yeni düzenlemeye göre, iş göremezlik aylığının miktarının belirlenmesinde ölçü olarak
alınan sigortalının yaşı 2018 yılından 2024 yılına kadar kademeli olarak artırılarak 62 yaşından 65 yaşına kadar
yükseltilmiştir. Ölçü alınan sigortalılık yaşı, 2019 yılından itibaren 2031 yılına kadar 67 yaşına yükseltilecektir. Erken
yaşta işgöremezlik aylığı bağlanan sigortalılar kural emeklilik yaşına ulaşana kadar çalışamadıklarından, bu süreler
hizmet cetvellerine işlenirken, prim ödenmiş süreler gibi işlem görecektir. Bu da tam emekli aylığı bağlanırken,
bunların aylıklarının miktarını yükseltecektir. 2022 yılında bağlanan bir işgöremezlik aylığı için yaş sınırı 65 yaş ve
artı 11 ayda sona ermektedir.
Çocuk parası
2022 yılında çocuk parası miktarları değişmedi. Almanya’daki 1’inci ve 2’nci çocukların her biri için 219 avro,
3’üncü çocuk için 225 avro, 4 ve sonrası her çocuk için 250 avro ödenecek. Türkiye’deki 1’inci çocuk için 5,11 avro,
2’nci çocuk için 12,78 avro, 3 ve 4’üncü çocuklar için 30,68 avro, 5’inci ve sonrası her çocuk için 35,79 avro
ödenecek. Bunun yanı sıra, düşük gelirli aileler için çocuk parasına ek bir yardım olan çocuk yardımı 205 avrodan
209 avroya çıkarıldı. 
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Kaynak: Berlin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği;
https://www.bundesregierung.de/breg-en/news/mindestlohn-faq-1765550;
https://www.deutsche-handwerks-zeitung.de/aenderungen-und-neue-gesetze-
2022-203195/ (Erişim tarihi: 03/01/2022).
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Engellilere destek
1 Ocak 2022 tarihinden itibaren engellilerin düzenli mesleki eğitimine katılmalarını sağlayan eğitim bütçesi
genişletildi. Ayrıca, ağır engelli kişilerin eğitimi, işe alınması ve istihdamı konusunda bilgi, tavsiye ve destek
sağlamak üzere işverenler için tek bir irtibat noktası kurulması öngörüldü.
Emeklilere ek kazanç
Kovid-19 krizi ve nitelikli işçi eksikliği nedeniyle erken emekli olanlara yönelik ek gelir sınırı artırılırken, düzenleme
2022 yılının sonuna kadar uzatıldı. Bu kapsamda, henüz normal yaşlılık aylığı yaşına ulaşmamış emeklilerin, erken
emeklilik maaşlarında azalma olmadan 2022 yılı içinde 46.060 avroya kadar gelir elde etmelerine imkân sağlandı.
Sosyal yardım
İstihdam piyasası dışında kalan ve yardıma muhtaç kişiler için ödenen sosyal yardım ödenekleri, 2’nci basamak
işsizlik parası miktarları ile aynı tutarda uygulanmaktadır.
Ayni yardım
Bundan önce, çalışanların aylık 44 avroya kadar olan vergiden muaf ayni yardım hakkı 2022 yılı için aylık 50 avroya
yükseltildi. 
Nakdi yardım
Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı, 2022 yılı için nakdi yardım miktarlarını tüketici enflasyon oranlarına
uyarlayarak %2,8 oranında artırdı. Buna göre “iaşe yardım miktarı”, 263 avrodan 270 avroya (kahvaltı 56 avro, öğlen
ve akşam yemekleri 107 avroya) çıkartıldı.
Kira ve konut yardımları ise %1,7 oranında artırılarak 237 avrodan 241 avroya yükseltildi.
Uzun süreli bakım sigorta katkı payı
23 yaş üzeri çocuksuz kişilerin brüt kazancından alınan %0,25 oranındaki uzun süreli bakım sigorta katkı payı, 1
Ocak 2022 tarihinden itibaren artırılarak %0,35’e yükseltildi. Ayrıca Federal Hükümet tarafından bu sigorta
kapsamındaki giderler için yıllık 1 milyar avro destek sağlanması öngörüldü. 
Eğitim ödeneği 
1 Ocak 2022'de başlayan çıraklık sözleşmeleri için, eğitimin ilk yılında yasal asgari eğitim ücreti 585 avro olarak
uygulanacak olup, eğitimin ikinci, üçüncü ve dördüncü yılı için de ek ücret ödenecek.
Sağlıkta elektronik bildirim yükümlülüğü
1 Ekim 2021'den itibaren doktorlar tarafından sağlık sigorta şirketlerine elektronik ortamda iletilen hastalık
raporlarını, 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren sağlık sigorta şirketleri tarafından dijital ortamda işverenlere intikal
ettirilmesi öngörüldü.
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Söz konusu karar, benzin ve dizel motorlu yeni araçların Avrupa Birliği içerisinde satışını imkânsız hale getiriyor.
Ancak kararın, sanayide şu anda mevcut olan dijitalleşme ve otomasyon sürecinde olduğu gibi yeni iş kayıplarını
tetikleyebileceği, yeniden eğitim konusunu gündeme getireceği ve adil bir geçişin sağlanması için politika sorunları
yaratabileceği üzerinde duruluyor.
Alman Ifo enstitüsü tarafından yapılan anket sonucuna göre, şirketlerin işçilere yeniden nitelik kazandırma
faaliyetine başlamamaları halinde, 2025 yılına kadar elektrikli araçlara geçişle birlikte yanmalı motor üretimindeki
yaklaşık 100 bin işin kaybolmasına neden olabileceği öngörülüyor. Almanya, hali hazırda 1 milyon olan elektrikli
taşıt sayısını 2030 yılına kadar 14 milyona yükseltmeyi amaçlıyor. Elektrikli araçlar, içten yanmalı motorlu araçlara
göre daha az montaj gerektiriyor. Bu nedenle, araç üreticilerinin ve tedarikçilerinin, çalışanlarını yeniden eğiterek
beceri uyumsuzluğundan kaynaklanabilecek işsizlik risklerini ortadan kaldırmaları gerekiyor.
Almanya’nın en büyük işçi sendikası olan IG Metall tarafından yapılan açıklamada, Almanya'nın otomobil
endüstrisinde doğrudan içten yanmalı motor teknolojisine bağlı olan 260 bin kişiden on binlercesinin risk altında
olduğu belirtildi. 2025 yılına kadar otomotiv sanayinde çalışan en az 175 bin işçinin risk altında olacağı ve o
zamana kadar yanmalı motor üretiminde yalnızca 73 bin işçinin emekli olacağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla, yeni
beceriler edinmedikleri takdirde yaklaşık 100 bin işçinin işsizlikle karşı karşıya kalması söz konusu olabilecek. IG
Metall’ın yaptığı başka bir araştırmada, ülkede otomotiv sektöründe çalışanların %42’sinin mesleki geleceklerinden
kaygı duydukları belirtiliyor.
Otomobil üretiminde Almanya’da 882 bin Fransa’da ise 229 bin kişi istihdam ediliyor. Teknolojik değişim
nedeniyle bu kişilere yeni becerilerin kazandırılması gerekiyor. 

Kaynak:““EU wants to ban new fossil-fuel cars from 2035,” Web. EU Observer, 15 July 2021 (Erişim tarihi: 03/12/2021);
“How many car industry jobs are at risk from the shift to electric vehicles,” Web. Clean Energy Wire, 07 July 2021 (Erişim
tarihi: 03/12/2021); “Germany’s IG Metall warns of car jobs fiasco without investment,” Financial Post, May 6, 2021 (Erişim
tarihi:03/12/2021); The all-powerful automotive sector faces a challenging future,” The Economist, September 25th 2021.
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Avrupa Birliği (AB)’ne üye ülkelerin küresel iklim değişikliğinin önlenmesine ilişkin aldıkları stratejik
kararlardan biri de 2035 yılına kadar fosil yakıtlı ulaşım araçlarına yasaklama getirilmesi oldu. Danimarka ve
Hollanda ise bu yasağı 2030 yılında uygulamayı planlıyor. 
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Kaynak: “Workplace gender discrimination counterbalances
increased maternity, paternity, and parental leave”. Labour China
Bulletin, Web. 17 December 2021 (Erişim tarihi: 20/12/2021).

Nüfusu artırmak amacıyla evli çiftlerin üç çocuk sahibi olabilmesi konusunda 31 Mayıs 2021 tarihinde resmi olarak
duyuru yapılırken, Ulusal Halk Kongresi, kadınların işinden ayrılmayarak iş yerinde kalmalarını temin etmek üzere
20 Ağustos'ta Nüfus ve Aile Planlaması Kanunu’nda değişiklik yaptı ve ebeveyn izin süresini de uzattı. Bu kapsamda,
yerel yönetimlerin doğum iznini 30 günden altı aya kadar uzatabilmesi ve kadın çalışanların, toplamda 128 günden,
bir yıla kadar değişen sürelerde analık izni kullanma hakkı elde etmesi sağlandı. Bu kapsamda birçok eyalette babalık
izni süresi de uzatıldı.
Ancak, Cinsiyete Dayalı Ücret Farkı Raporu’nda, 2020'de şehirli kadınların ortalama maaşlarının, erkeklerin ortalama
maaşlarının %75,9'u olduğu, erkeklerin daha fazla kazanç elde etmesi nedeniyle kadınların ebeveyn izni alma ve
kariyerlerini sonlandırma olasılıklarının yüksekliği dikkat çekti. Çin’de şu anda şirketlere analık izni için ücret, sosyal
sigorta primi ve ek personel maliyeti için ödeme yapılıyor.
İşe alımda cinsiyet ayrımcılığı yasak olmasına karşın, İş Yerinde Kadının Durumu 2021 Araştırma Raporu (2021
China Women's Workplace Survey)'na göre, Çin’de iş başvurusu sürecinde kadınların %55,8'ine medeni durumları ve
doğum ile ilgili soruların sorulduğu ve kadınların %29,6'sının bir işe başvururken cinsiyet engeliyle karşılaştığı
belirtiliyor. 
Tüm Çin Sendikalar Federasyonu Kadın İşçiler Komitesi tarafından yürütülen 2021 yılı araştırmasında ise, kadın
işçilerin %34,5'inin gelirlerinde azalma görüldüğü, %24,2'sinin terfi fırsatlarından yararlanamadığı, %17,7'sinin
kariyerlerinin durduğu ve %16,6'sının ileri düzey eğitim fırsatını kaçırdığı, %16,3'ünün doğum izninden sonra asıl
işine dönmediği ve %7,8'inin sosyal sigorta prim ödemelerinin yatırılmadığı tespit edildi.
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Ç�n’de İş Yer�nde C�ns�yet
Ayrımcılığı D�kkat Çek�yor

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'na göre, 2020 yılında ilk kez yıllık doğum oranı %0,10’nun
altına düşerek 1978'den bu yana gerçekleşen en düşük seviyeye %0,852’ye ulaştı. 
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Kaynak: https://www.ohtuleht.ee/1050803/juhtkiri-pool-eestit-vallavaesteks 
(Erişim tarihi: 17/12/2021).

Estonya’da hükümet, elektrik ve ısınma giderlerindeki artış nedeniyle medyan aylık tutarı olan 1.052 avronun altında
aylık geliri olan ailelere yardımda bulunmayı planlıyor. Yapılan hesaplamalara göre, geçen yıl 10 bin 501 hanede
yaklaşık 18 bin 295 kişiye yardım yapılmış ve nüfusun %1,4’ü bu yardımdan yararlanmış idi. Bugün bu rakamın 320
bin olduğu ve yaklaşık nüfusun %46’sını teşkil ettiği kaydediliyor.
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Hak sahipleri tarafından yapılacak her bir başvuru
süresinin 20 dakika ve maliyetinin ise 7,44 avro
olarak hesaplandığı bu süreçte, sadece işlem
maliyetinin toplam olarak 2,38 milyon avro veya bir
başka ifadeyle toplam yardım (37,77 milyon avro)
tutarının %6,3'ünü teşkil edeceği bildiriliyor. Söz
konusu işlem maliyetinin yaklaşık 100 bin saatlik
çalışma süresine karşılık geleceği belirtiliyor.
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Kaynak: Deventer Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği; Centrum voor Beroepsziekten.nl.

Bunlar, meslek hastalıklarının izlenmesi ve raporlanması; mevcut bilginin yayılmasının sağlanması ve klinik meslek
hekimliği hizmetinin sunulması.
Hollanda Meslek Hastalıkları Merkezi'ne göre, işte aşırı zorlama ve tükenmişlik raporlarının sayısı 2012 yılından beri
arttı. Kaydedilen raporların %74'ünü 'aşırı zorlama' veya 'tükenmişlik' şikâyetleri oluşturdu. Anılan merkezin
verilerine göre, iş stresi nedeniyle oluşan devamsızlık işverenlere yılda 3,1 milyar avroya mal oldu. Bu kapsamda,
Hollanda’da çalışanların tükenmişlik, iş stresi veya psikolojik şikâyetler nedeniyle işi bırakmasını önlemek
maksadıyla Sosyal İşler ve İstihdam Bakanlığı (SZW) ile Sağlık, Refah ve Spor (VWS) Bakanlığı’nın ortak girişimi
ile “Hey, işyerinde sorun yok” temalı işyerinde psikolojik şikâyetlere dikkat çekmek ve bu şikâyetlerin işverenler
tarafından önemsenmesini sağlayacak bir kampanya başlatıldı. 
Sağlık, Refah ve Spor Bakanlığı, psikolojik şikâyetleri olan kişilerin kendilerini genellikle çalışmayı bıraktıklarını
belirterek, kişilerin zihinsel olarak daha güçlü hissetmelerini ve işlerini iyi ve zevkle yapabilmelerini teminen stres
nedeniyle oluşan devamsızlığı önleyebilmek ve sürdürülebilir istihdamı teşvik etmek istediklerini ifade etti.
Kampanyanın web sayfasında (www.heyhetisoke.nl/werkgevers), çeşitli sorunlarla mücadele etmek zorunda kalan
çalışanların ve bu sorunları nasıl çözüme kavuşturduklarını anlatan işverenlerin röportajları ve videoları izlenebiliyor. 
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Hollanda, İş Stres�n� Azaltmaya Yönel�kHollanda, İş Stres�n� Azaltmaya Yönel�kHollanda, İş Stres�n� Azaltmaya Yönel�k
Kampanya BaşlattıKampanya BaşlattıKampanya Başlattı

Hollanda Meslek Hastalıkları Merkezi (Nederlands Centrum voor Beroepsziekten/NCvB), meslek hastalıkları ve işle
ilgili rahatsızlıkların önlenmesini, erken teşhis ve tedavisini, ayrıca denetim kalitesinin artırılmasını hedefliyor. Bu
amaçla üç alanda faaliyet yürütüyor. 
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Avrupa’nın en fakir ülkelerinde biri olan Moldova, kurumlarının iyi çalışmaması ve nüfusunun azalması
ve yaşlanma nedeniyle sıkıntı yaşıyor. 1989 yılında 4,3 milyon olan ülke nüfusu, bugün 3 milyonun altına
indi. Diğer yandan, 2020 yılında her 100 kişiden 21,7’si 65 yaş üstü iken bu pay 2021 yılında 22,5’e
yükselmiş durumda.
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Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (United Nations Population Fund/UNPF) ve Avusturya Kalkınma Ajansı’nın finansal
desteği, STK Expert Grup’un katılımıyla Moldova’da kadınların erkeklere nazaran neden daha az kazandığına ilişkin
bir araştırma yapıldı. Yapılan bu araştırma, kadınların yaşam döngüsü içinde yaşa özgü tüketimleri ile çalışarak elde
ettikleri gelir arasındaki açığın, erkeklerden 2,3 kat daha fazla olduğunu ortaya koydu.
Araştırmada, Moldova’da alışılagelmiş cinsiyet algısının ev ve çocuk bakımında sorumlulukların eşit dağılımını
engellediği ve bunun kadın ve erkeklerin yaşam boyu elde ettikleri gelirlere yansıyarak dengesizliğe yol açtığı
kaydedildi. Kamu ya da özel sektör açısından kadın ve erkeğin çalışmasında herhangi bir ayrım yapılmamasına karşın
kadınların erkeklere nazaran daha düşük gelir elde ettiği; kadınların yaşam süresinin erkeklere göre 8 yıl fazla
olmasına rağmen emeklilik dönemlerinde daha fazla yoksulluk tehlikesi altında kaldığı belirlendi.
Moldova’da kadınların yükseköğretim kurumlarına kayıt oranları erkeklere nazaran daha yüksek; bu nedenle kadınlar
iş gücü piyasasına erkeklere göre daha geç giriyor. Fakat üniversite mezunu kadınların sayısının erkeklere göre fazla
olması, erkeklerin gelirlerinden daha yüksek veya en azından eşit oranda bir gelir elde etmelerini sağlamıyor. Nitekim
kadınların doğum ve çocuk yetiştirme dönemi olan 35 yaşına kadar işten elde ettikleri gelir, erkeklere göre oldukça
düşük. Gelir düzeyleri ancak 50 yaşına doğru eşitlenebiliyor. 57-66 yaş aralığında ise kadınların çalışma gelirleri
emeklilik yaşına gelmeleri nedeniyle azalıyor ve 66 yaşından sonra tekrar eşitleniyor.
Moldova’da kadınlara yönelik ücret ayrımcılığı, çalışılarak elde edilen gelirin düşüklüğünü belirleyen önemli
faktörlerden birini oluşturuyor. Toplam ücret gelirleri dikkate alındığında 2019 yılında ücretlerdeki cinsiyet farkının
%14,1 oranında olduğu görülüyor. Sektörler itibarıyla kadın ve erkek ücretleri arasındaki en büyük fark %42,9 ile
finans ve sigortacılık sektöründe,  %35,7 ile bilgi ve iletişimde, %20,9 ile sanayi ve %19,6 ile sağlık ve sosyal yardım
alanlarında kaydedildi.
Kadınların iş gücü piyasasına katılımının artırılması için nelerin yapılabileceği ise şöyle açıklanıyor:
• Kadın-erkek ayırımı yapılmaksızın eşit işe eşit ücret;
• Geleneksel olarak eril kabul edilen uzmanlık alanlarında çalışmak isteyen kadınlara yönelik yeni düzenlemelerin
yapılması;
• Yönetim pozisyonlarında kadınlar için cinsiyet kotalarının getirilmesi;
• Kadınlara liderlik pozisyonlarının önünü açacak becerilere ilişkin eğitimlerin verilmesi;
• Çocukları için bakım izni kullanan kadınların iş gücü piyasasına yeniden entegre olma sürecinin kolaylaştırılması;
• Gerçek bir iş-yaşam dengesi sağlamak için aileleri içine alan politikaların teşvik edilmesi;
• Okul öncesi eğitim ve sosyal hizmet kalitesinin yaygınlaştırılması ve
• Eğitim ve kariyer rehberliği de dâhil olmak üzere, kadın ve erkeklerin sosyal rollerinin yeniden değerlendirilmesi.

Kaynak: “Moldova has a chance to clean up,” The Economist, July 17th 2021; “Moldova’s population continues aging,” IPN Press
Agency, 13.07.2021 (erişim tarihi: 22/12/2021); “Gender stereotypes and unequal distribution of household and child care
responsibilities have a major impact on women’s and men’s income throughout life,” UNFPA, 4 March 2021 (Erişim tarihi: 22/12/2021).
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Kaynak: Tacikistan Country Gender Assessment 2021. (World Bank Groub)
Kaynak: “Youth unemployment in Thailand hits new highs due to COVID-19”,

ILO Press Release, Web. 23 November 2021 (Erişim tarihi:03 Aralık 2021).

Dünya Bankası Grubu, cinsiyet eşitliğine ilişkin
Tacikistan ülke değerlendirmesinde (Tacikistan
Country Gender Assessment), ülkede yaşanan
gelişmeleri ve mevcut eksiklikleri inceleyerek rapor
olarak yayımladı. Raporda, ülkenin cinsiyet eşitliği
alanında gelişme gösterdiği, bu kapsamda anne
ölümlerinin azaldığı ve eğitim gören kadın sayısının
arttığı belirtilirken, kadınların iş gücüne katılım
oranlarının hala çok düşük olduğu kaydedildi.
İncelemeye göre, Tacikistan’da çalışma yaşındaki
kadınların %69’u ücretli bir işte çalışmıyor. Ayrıca,
kadınların Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH)’ sına
katkısı erkeklerin 4,5 kat altında bulunuyor.
Eğitimde yer almayan, çalışmayan ve mesleki eğitim
görmeyen 15-24 yaş arası genç erkek nüfusun oranı
%7 olarak açıklanırken bu rakamın genç kadınlarda
%49 olduğu vurgulandı.
Değerlendirmede, cinsiyet eşitliğinin bir hedef
olmaktan ziyade, yoksulluğun önlenmesinde
sorununun çözümünü sağladığı, eşitliğin sürdürülebilir
kalkınmayı teşvik ettiği ve iyi işleyen bir yönetişim
anlayışının yerleşmesine katkıda bulunduğu ifade
edildi. 
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Tayland’da İst�hdam P�yasasınınTayland’da İst�hdam P�yasasınınTayland’da İst�hdam P�yasasının
Toparlanması �ç�n Zamana İht�yaç VarToparlanması �ç�n Zamana İht�yaç VarToparlanması �ç�n Zamana İht�yaç Var

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)'nün Tayland iş gücü
ile ilgili olarak yaptığı bir araştırmada, genç erkek ve
kadınlar arasındaki işsizliğin, Kovid-19 salgınının
etkisiyle son yıllarda görülmemiş bir seviyeye ulaştığı
tespit edildi. Araştırmaya göre, ülkedeki genç istihdamı
2021 yılının ilk çeyreğinde %7 oranında azaldı. Diğer
yandan, genç işsizliği ise hem erkek hem de kadınlarda
üçer puan artarak sırasıyla %6 ve %8 seviyesine çıktı.
Rapora göre, Kovid-19 salgını 2020 yılında ekonominin
%6 küçülmesine neden olurken, salgın dolayısıyla
uygulanan kısıtlamalar özellikle 50’den az çalışanı olan
küçük işletmelerde etkili oldu. Salgından, bu
işletmelerde istihdam edilen genç iş gücü en fazla
etkilenen grubu oluşturdu. Nitekim salgın, genç
erkeklerin istihdamında %18, genç kadınların ise %24
oranında düşmesine yol açtı.
2019 yılı son çeyreği itibarıyla %25’lik oran ile ücret
gelirlerinde en büyük paya sahip imalat sanayinde ücret
gelirleri %4 artarken, %10’luk paya sahip eğitim
sektöründeki ücret gelir artışı %12 oldu. Öte yandan,
toplam ücret gelirlerinde imalattan sonra %14 ile ikinci
en büyük paya sahip toptan ve perakende ticaret
sektörünün ücret kazançları aynı dönemde %9 oranında
düştü. Konaklama ve yemek hizmetleri ile ulaşım ve
depolama sektörleri de ücret kazançlarında sırasıyla
%13 ve %10 oranlarında önemli kayıplar yaşadı. 
Kovid-19 ile ilgili kısıtlamaların, 2021 yılının ilk
çeyreğine kadar çalışma saatleri, işsizlik, verimlilik ve
ücret gelirleri bakımından Tayland iş gücü piyasası
üzerinde olumsuz etkiler yarattığı belirtilen raporda,
2020 yılında uygulanmaya başlanan istihdamı koruma
önlemleri sayesinde iş gücü ve istihdam piyasasının
belirli düzeyde seyrettiği ifade ediliyor. Ancak,
sektörler itibarıyla genel görünümün karışık olduğu,
birçok sektörde verimliliğin düştüğü, 50’den az çalışanı
olan küçük işletmelerde istihdamın azaldığı, bundan da
en fazla gençlerin etkilendiği belirtildi. 
1998 mali kriziyle karşılaştırmanın yapıldığı raporda,
ekonominin %8 küçülmesi halinde krizin doğası gereği
sosyo-ekonomik etkisinin uzun süreli ve daha büyük
olacağına değinilerek, 2021 yılında kısmi bir iyileşme
olmasına karşın, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’nın 2021’in
ikinci çeyreğinde hâlâ 2019 seviyesine ulaşamadığı
kaydedildi.

https://www.bbc.com/worklife/article/20210819-the-case-for-a-shorter-workweek
https://www.bbc.com/worklife/article/20210819-the-case-for-a-shorter-workweek
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Kaynak:https://www.unian.info/economics/week-s-balance-cabinet-expects-gdp-
growth-to-accelerate-to-5-in-2024-rada-greenlights-ban-on-plastic-bags-naftogaz-
drafts-three-year-contracts-for-tpps-11444359.html (Erişim tarihi: 02/12/2021)

Kaynak: “Ukraine’s abysmal pensions make retirement a dream few can afford,” Emerging Europe,
September 16, 2021; “UN in Ukraine launched a Policy Paper on social protection with a focus on
pensions within a high-level international conference,” United Nations, Ukraine, 15 April 2021.

Ukrayna’da önümüzdeki üç yıllık dönem için
onaylanan ekonomik ve sosyal kalkınma planında,
ulusal ekonominin kademeli olarak büyüyerek Gayri
Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH)’nın 2022 yılında %3,8,
2023 yılında %4,7 ve 2024 yılında %5 oranında
büyümesi öngörüldü. Diğer yandan, 2022 yılı için
ortalama reel aylık ücret artışının %4,4, 2023 yılı için
%6,1, 2024 yılı için ise %5,6 olması hesaplanırken,
programda, işsizliğin 2022 yılında %8,5’e, 2023 ve
2024 yıllarında sırasıyla %8 ilâ %7,8 seviyelerine
gerilemesi öngörüldü.
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Yen�den Çalışmaya ZorluyorYen�den Çalışmaya ZorluyorYen�den Çalışmaya Zorluyor
Ukrayna’da yaklaşık 11 milyon emekli, ülkenin toplam
nüfusunun %27’sini oluşturuyor. Bunların %60 kadarı
ise yaklaşık 3.000 grivnanın (95 avro) altında bir aylık
aldığından yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Söz
konusu aylık ile kırsal kesimde dahi geçimin mümkün
olmadığı belirtilirken, yaşı altmışın üzerinde olan
birçok kişi büfelerde ve metro istasyonlarının önünde
satıcılık yapmak, apartman görevlisi veya temizlik
görevlisi olarak çalışıyor. Diğer taraftan, emeklilerin
sadece %2,7'si ayda 10.000 grivnanın (317 avro)
üzerinde emekli maaşı alıyor. Bu emeklilerin çoğunu
ise bakan, milletvekili ve yargıç gibi siyasi ve üst düzey
görevliler oluşturuyor.
Ukrayna Sosyal Politika Bakanlığı tarafından 2021
Nisan ayında yapılan basın açıklamasında, 2003 yılında
üç ayaklı bir emeklilik sisteminin uygulamaya
konulduğu, sistemin birinci ayağı olan dayanışma
sisteminin uygulandığı, ikinci ayağını oluşturan birikim
sisteminin uygulamasının ihmal edildiği, üçüncü ayağı
oluşturan gönüllü katılım sisteminin ise sadece
sigortalıların yaklaşık %9’unun (1 milyon) katılım
sağlaması nedeniyle istenilen sonuca ulaşamadığı ifade
edildi. 
Ukrayna’nın nüfusu 1991 yılında yaklaşık 52 milyon
iken bugün 41 milyona düşmüş durumda. Ukraynalı
gençlerin birçoğu geleceğini yurt dışında ararken, başta
Polonya olmak üzere batı ülkelerine göç ediyor. Resmi
istatistiklere göre, Ukrayna'nın nüfusu göç, düşük
doğum oranları ve yaşam süresinin kısa olması gibi
nedenlerle bir yandan azalmaya devam ederken bir
yandan da çalışan 13 milyon Ukraynalı 11 milyon
emeklinin finansmanını sağlamaya çalışıyor. Birleşmiş
Milletler tahminlerine göre, 2050 yılına kadar Ukrayna
nüfusunun %40'ından fazlasının 60 yaşın üzerinde
olacağı bekleniyor. Ukraynalı yetkililer ise, 2050 yılına
kadar Ukrayna nüfusunun 33 milyona düşeceğini ve
nüfusun %35'inin emeklilerden oluşacağını açıklıyor.
Bu dengesizliğin bir sonucu olarak, ileride ülkenin bir
‘emekliler ülkesine’ dönüşmesi beklenirken, bundan
dolayı emekli maaş ödemelerinde sıkıntıya
düşülebileceği kaydediliyor.

https://www.unian.info/economics/week-s-balance-cabinet-expects-gdp-growth-to-accelerate-to-5-in-2024-rada-greenlights-ban-on-plastic-bags-naftogaz-drafts-three-year-contracts-for-tpps-11444359.html
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Kaynak:” 24.8% Unemployment Rate during the Second Quarter of 2021” The Hashemite
Kingdom of Jordan, Department of Statistics, Press.Q2. 2021, 06 Oct. 2021.

Rapora göre, ülkedeki işsizlik ikinci çeyrekte erkeklerde %22,7, kadınlarda %33,1 olurken, ortalama işsizlik oranı
%24,8 olarak gerçekleşti. Söz konusu ortalama işsizlik oranı aynı yılın ilk çeyreğine göre 0,2 puanlık bir düşüşü,
2020 yılının ikinci çeyreğine göre 1,9 puanlık bir artışı temsil ediyor. 2021 yılı birinci çeyrek ile ikinci çeyreğindeki
işsizlik oranları karşılaştırıldığında, ikinci çeyrekte işsizliğin erkeklerde 1,5 puan azaldığı, kadınlarda ise 4,6 puan
arttığı kaydedildi.
Ayrıca, üniversite mezunları arasında yüksek olan işsizliğin erkeklerde %31,2, kadınlarda %83,4 oranında
gerçekleştiği görüldü. Bu çerçevede, toplam işsizlerin %56,7'sinin ortaokul ve üzeri diploma sahibi, %43.3'ünün
ortaokul seviyesinin altında bir eğitime sahip olduğu belirlendi. 15-24 yaş arası gençlerin toplam işsizlikteki payı
%45,8 olurken, erkeklerin payı %43,6, kadınların ise %71,6 oldu.
15 yaş ve üzerindeki istihdam oranı %25,3 olurken, istihdamdaki erkeklerin %58,4’ü, kadınların ise %59,2’sinin
ağırlıklı olarak 20-39 yaşları arasında yoğunlaştığı tespit edildi. İstihdam edilenlerin yaklaşık %50’si ortaokul
seviyesi ve altı eğitime sahipken %8,3’ü ortaokul, %41,5’i ise ortaokul üstü eğitimlilerden oluştu. Raporda,
istihdam edilenlerin, %83,7’si erkek %95,9’u kadın olmak üzere %86’sının ücretli kesim olduğu kaydedildi.

25

Ürdün’de 2021 Yılı İk�nc� Çeyrektek�Ürdün’de 2021 Yılı İk�nc� Çeyrektek�Ürdün’de 2021 Yılı İk�nc� Çeyrektek�
İşs�zl�k Oranı %24,8 Olduİşs�zl�k Oranı %24,8 Olduİşs�zl�k Oranı %24,8 Oldu

3

Ürdün İstatistik Dairesi, Ekim ayında ikinci çeyreğe ilişkin üç aylık raporunu yayımladı.
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Raporda, 2020 yılında tüm çalışma saatlerinde yaklaşık
%8,8 kayıp yaşandığı, bunun yıllık düzeyde 255 milyon
tam zamanlı çalışma kaybı anlamına geldiği ve bunun iş
gücü gelirinde düşüşe ve yoksullukta artışa yol açtığı
kaydedildi. Bu kapsamda, devlet transferleri ve
yardımları dışında, küresel iş gücü gelirinin 2020
yılında beklenenin %8,3 altında veya 2019 yılı küresel
gayri safi hasılasının %4,4’üne karşılık gelen 3,7 trilyon
ABD doları tutarında daha az gerçekleştiği belirtildi.
Söz konusu azalmanın 2021 yılı ilk çeyreği için küresel
düzeyde %5,3 oranında gerçekleşeceği belirtilirken,
yaklaşık 1,3 trilyon ABD doları eksik gelir elde
edilmesine yol açacağına işaret edildi.
Rapora göre, çalışma saatlerindeki kaybın yaklaşık yarısı, çalışmaya devam edenlerin kısa çalışması veya izin
programlarından yararlanmalarından kaynaklandı. Diğer yarısı ise doğrudan istihdam kayıplarından oluştu. 2019
yılına kıyasla toplam istihdam sayısı, çalışanların işsiz kalması sonucu 114 milyon azaldı. Bununla birlikte, salgın
yaşanmamış olsaydı 2020 yılında tahmini 30 milyon yeni iş imkânının oluşturulması mümkün olabilecekti. Ancak
yine de, 2021 yılında 100 milyon, 2022 yılında da 80 milyon daha yeni iş imkânının doğması bekleniyor.
2020 yılında ücretli ve maaşlı çalışanlar arasındaki iş kayıplarının, serbest meslek sahiplerine kıyasla iki kat olduğu
ve bu durumun istihdam yapısında bir kaymaya yol açtığı yapılan tahminler arasında yer aldı.
Diğer yandan, 2019 ve 2022 yılları arasında, ortalama iş gücü verimliliği büyüme oranının, yüksek gelirli ülkeler
dışındaki tüm ülkelerde kriz öncesi oranların altına ineceği tahmin ediliyor. Bir başka ifadeyle, 2019-2022 yılları
arasında verimlilik artışının %1,1 oranında gerçekleşmesi ve bu oranın salgın öncesinin üçte ikisine karşılık geldiği
belirtiliyor. Gayri safi yurtiçi hâsıladaki büyüme hızının düşüklüğüne ve çalışma çağındaki nüfusun hızla artışına
bağlı olarak, üretime dayalı istihdam fırsatlarındaki eksikliğin düşük gelirli ülkelerde çok daha etkin bir şekilde
hissedileceği bekleniyor. Ayrıca, eşit düzeyde gerçekleşmeyen küresel ekonomik toparlanmanın, iş gücü
verimliliğindeki açıkları artıracağı ve özellikle düşük gelirli ülkelerdeki işçilerin ortalama gelirlerinde azalmaya
neden olacağı kaydediliyor.
İnsana yakışır iş açığı ve sosyal eşitsizlikler
Mikro ve küçük ölçekli olanlar başta olmak üzere birçok işletme ya iflas etti ya da belirsiz bir gelecekle karşı
karşıya kaldı. Bu durum üretkenliklerini ve çalışanlarını elde tutma kapasitelerini olumsuz etkiledi. ILO tarafından
2020 yılının ikinci çeyreğinde 45 ülkeden 4.520 işletme ile gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, mikro işletmelerin
%80'i ile küçük firmaların %70'i önemli finansal zorluklarla karşılaştı. Kovid-19 sürecinde en büyük risk altında
olan işletmelerin ise devlet desteğine veya resmi kredi imkânlarına sahip olamayan kayıt dışı işletmeler olduğu
görüldü. 
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Çev�ren: Murat ÖZNANECİ
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Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organization/ILO)’nün, İşgücü Piyasası Eğilimleri
ve Politika Değerlendirme Bölümünce hazırlanan “Dünya İstihdam ve Sosyal Görünümü: Eğilimler
2021” (The World Employment and Social Outlook: Trends 2021) raporu yayımlandı.
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Geniş tabanlı ekonomik büyüme ve üretken istihdam yaratılmasının teşviki: İnsana yakışır iş yaratılabilmesi
için potansiyeli yüksek sektörlerde, istihdam yaratmayı teşvik edebilecek mali politikalar ve yatırımlarla
birlikte bunlarla uyumlu para politikasının sürdürülmesi.
Özellikle krizden en çok etkilenenler olmak üzere, iş gücü piyasasına geçiş ve hane halkı gelirlerinin
desteklenmesi: İstihdam ve sosyal koruma politikaları işçilerin iş gücü piyasasına geçişini kolaylaştırmalıdır.
Özellikle kadınlar, gençler ayrıca düşük nitelikli ve kayıt dışı işçiler gibi en savunmasız gruplara öncelik
tanınmalı. Yeniden nitelik kazandırılmalı ve beceri geliştirilmelidir. Kariyer geliştirme hizmetleri iyileştirilerek
iş arama, eşleştirme ve becerilere ilişkin aktif iş gücü politikaları ve kamu istihdam hizmetleri geliştirilmelidir.
Cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çabalar yoğunlaştırılmalıdır. 
Kapsayıcı, sürdürülebilir ve dayanıklı ekonomik bir büyüme ve kalkınmanın kurumsal temellerinin
güçlendirilmesi: Güçlü sosyal koruma sistemlerine sahip ülkeler, krize yanıt vermede daha hızlı davranarak,
çalışanlarını koruyabildi. Sosyal koruma sistemleri zayıf olan ülkelerin bu tip sistemlerini güçlendirmeleri
birinci öncelikleri olmalıdır.
İnsanı merkeze alan stratejilerin geliştirilmesi için sosyal diyalog: Ülkeler, ekonomilerinin genel direncini
güçlendirirken, hükümet, işçi ve işveren örgütleri, insan merkezli bir sistemi tasarlamak ve uygulamak için
birlikte çalışmalıdır. Çalışanların korunması maksadıyla, iş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirler
konusunda ikili ve üçlü görüşmeler gerçekleştirilmelidir. 

Kayıt dışı çalışanlar
Diğer yandan benzer şekilde, yaklaşık 2 milyar işçi, diğer bir ifadeyle küresel istihdamın %60,1'i, 2019 yılında
kayıt dışı çalıştı. Yapılan belirlemelerde, kayıt dışı çalışanların, kriz nedeniyle işlerini kaybetme olasılıklarının,
kayıtlı meslektaşlarına göre üç kat, serbest meslek sahiplerine göre 1,6 kat daha fazla olduğu görüldü.
Niteliğe dayalı eşitsizlikler
Nitelikli işçiler, istihdam kayıplarından daha az etkilenirken, uzaktan çalışma imkânı daha fazla olan mesleklerde
çalışma eğiliminde oldu. Bu çerçevede, yüksek nitelik gerektiren mesleklerde ve internete erişimi olan bölgelerde
evden çalışma, özellikle kuzey ve güney ülkeleri arasında, farklı sosyo-ekonomik statüye sahip haneler arasında ve
kırsal ve kentsel alanlar arasında eşitsizlikleri daha da belirginleştirdi. 
Kadınlar
2020 yılında erkeklerde %3,9 olan istihdam kaybı, kadınlarda %5 olarak gerçekleşti. 2020'de işini kaybeden
kadınların %90'ı iş gücü piyasasından ayrıldı. Kadın iş gücüne ilişkin söz konusu veriler, uygun tedbirler alınmadığı
takdirde, kadınların çalışma hayatından uzun bir süre ayrı kalma ihtimallerinin yüksek olduğunu gösteriyor. 
Gençler
Dünya genelinde 2020 yılında yetişkin istihdamı %3,7 oranında azalırken, genç istihdamı %8,7 azaldı. Bu azalma
en çok orta gelirli ülkelerde görüldü. Yaşanan durgunluk, genç çalışanları daha çok örgün eğitime yöneltse de,
verilerin elde edildiği 33 ülkenin 24'ünde 2019 ile 2020 arasında istihdam, eğitim veya öğretimde olmayan
gençlerin payı arttı.
2021 yılında ekonomik ve iş gücü piyasasında bir toparlanma sürecinin başlaması beklense de, dünya genelinde eşit
düzeyde gerçekleşmeyeceği ve bölgeler arası açıkların kapanmasının kolay olmayacağı vurgulanıyor.
Öneriler
Uluslararası Çalışma Örgütü tüm üye ülkelere, gelecekte insan odaklı işlerin gerçekleştirilebilmesi için işçilerle
birlikte tüm insanların hak ve ihtiyaçlarını ekonomik, sosyal ve çevre politikalarının önünde tutulmasını öngören
Geleceğin İşleri Yüzyıl Deklerasyonu (ILO/2019)’nun uygulanması çağrısında bulunuyor. Bunun için:

1.

2.

3.

4.
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