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İşletmelerin rekabet avantajını korumasını sağlayacak olan nedir? Bu sorunun cevabı olarak iki kavram karşımıza
çıkıyor. Bunlar, biri küçülme (downsizing), diğeri doğru ölçeklendirme (rightsizing) yöntemleridir.
Bu zamana kadar değişimi yakalamanın ve ayakta kalabilmenin yolu olarak sadece işten çıkarmaları da kapsayan
“küçülme stratejileri” değerlendirilirdi. Ancak yapılan araştırmalar, yalnızca işçi çıkarmaya yönelik küçülme
stratejilerinin çoğunlukla başarısız olduğunu gösterdi. Ayrıca küçülme, kendi içerisinde çok fazla riski içerirken,
uygulayan işletmelerin çoğunda üretkenliğin, kârlılığın ve gelirinin düşmesine de neden oldu. 
Araştırmalar ve uygulama örnekleri, işten çıkarmalardan ziyade, öncelikle yapısal değişikliklere gidilmesinin,
süreçlerin gözden geçirilmesinin, organizasyon şeklinin değerlendirilmesinin çok daha sağlıklı sonuçlar verdiğini
doğruluyor.
Bu konuda ABD’de yapılan araştırmalarda, iş gücünü %10 azaltan işverenlerin, genellikle üç yıl içinde çalışanlarının
%25'ini kaybettiği görüldü. Bu nedenle piyasaya uyum sağlamak adına yapılan bilinçsiz küçülmeler yerine, bir
işletmenin kendisine en uygun ölçeklendirme yöntemini kullanması daha doğru sonuçlar elde edilmesini sağlıyor.
Doğru ölçeklendirme organizasyonun rasyonel bir şekilde yeniden yapılandırılması süreci olup, işletme üzerinde
olumsuz bir algı oluşmasını da engelliyor.
Bir işletmenin kendisine en uygun ölçeğe ulaşabilmesi için öncelikle yapılması gereken belirli bazı analizler
bulunuyor. Bunlar kısaca; oran analizi, faaliyet (aktivite) analizi, teşvik analizi ve tüm bu analizlerin daha karmaşık
yapısını ifade eden matematiksel modelleme yöntemleridir. 
Oran analizi, geçmiş mali tabloları mevcut kayıtlarla karşılaştırarak ve değişikliği hesaplayarak bir işletmenin mali
durumunu ortaya çıkaran bir yöntemdir. Burada finansal ilerlemeler rakiplerle karşılaştırılarak, işletmenin gelecekte
nasıl performans gösterebileceği tahmininde bulunulur.

Avustralya İnsan Kaynakları Enst�tüsü (AHRI) Başkanı Peter W�lson1

U
ZM

AN GÖR

ÜŞ
Ü

Rekabet Gücünü Artırmak �ç�n
Küçülmel� m� Yoksa Doğru
Ölçeklend�rme m� Yapmalı? 

Tuğba DİLEKCİ Çalışma Uzmanı

tugba.dilekci@csgb.gov.tr

İşletmeler rekabet avantajı elde etmek ve elde ettikleri bu avantajı sürdürebilmek için pazar değişimlerine
hızlı cevap verebilmeli, müşteri beklentilerine ayak uydurabilmeli ve yeterli esnekliğe sahip olabilmelidir.

1

2

1

https://intheblack.com/articles/2016/11/01/better-way-handle-redundancies-in-workplace
https://intheblack.com/articles/2016/11/01/better-way-handle-redundancies-in-workplace
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Faaliyet (aktivite) analizi, her bir çalışanın ana faaliyetine harcadığı zamanın analiz çalışmasıdır.  Bir başka ifadeyle,
bir grup çalışanın kendi görev alanı dışında çok sayıda ekstra görevi tamamlaması gibi tutarsızlıklar varsa, iş gücünün
yeniden yapılandırılmasını sağlayan bir yöntemdir. Bu süreç net bir işçi kaybı anlamına gelmez. İşten çıkarmaları
önlemek için bazı çalışanlar çapraz eğitimlerle yeni uzmanlık alanlarına kaydırılırken, bazı alanlarda da yeni
çalışanlar işe alınabilir. Kritik nokta işletme için en uygun ölçeği yakalamaktır.
Teşvik analizi, oran ve faaliyet analizlerinin bir uzantısıdır. Bu yöntem, kişiyi çalışmaya teşvik eden unsurları, başka
bir ifadeyle çalışma isteğinin arkasındaki nedenleri veya itici güçleri inceler.
Matematiksel modelleme ise gerçek yaşamda karşılaşılan durumların matematiksel yöntemle ifade edilmesidir. 
Bir işletmede doğru ölçeklendirme uygulamasının başarılı bir şekilde tamamlanabilmesi için, öncelikle işletmenin
ulaşmak istediği hedefi belirlemesi, gerekli analizleri yapması, daha sonra analiz sonuçlarına göre işletmeye en uygun
stratejileri oluşturması gerekiyor. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler için maliyetleri yüksek, kâr oranları
daha düşük olan belli sektörlerden çekilmek ya da şirketin en uygun ölçeğe ulaşması için gereksiz ara kademeleri
kaldırmak gibi farklı uygulamaları içerir.
Doğru ölçeklendirme, işten çıkarma yapmadan zaman zaman çalışanların iş ve görev tanımlarını yeniden
düzenleyerek, çalışma ortamındaki faaliyet alanları ve pozisyonlarının değiştirilmesini veya işe alımların askıya
alınması gibi değişiklikleri gerektirir. Bu bakımdan işletmenin imajına zarar vermez.  Örneğin, küresel anlamda
işsizlik artarken, doğru ölçeklendirme yapan Amazon gibi çok uluslu bir teknoloji şirketinde işe alımlarda artışlar
yaşandı. Doğru ölçeklendirme uygulamasına, şirketin örneğin salgın nedeniyle çok fazla pozisyonda değişiklik
yapması, farklı bölümlerdeki işçileri perakende sektörüne kaydırması, ayrıca bulut bilgi-işlem ve reklam
sektörlerindeki talep artışına bağlı olarak yeni işe alımlara gitmesi örnek olarak gösterilebilir.
Buna en somut bir örnek Anthelio İş Teknolojileri Limited Şirketidir.  06 Aralık 2007'de kurulan ve son 15 yıldır
ağırlıklı olarak taşımacılık, depolama ve iletişim işinde faaliyet gösteren şirketin durumu 2012 yılında kötüleşiyor.
Mevcut organizasyon yapısı ve hedefleriyle içinde bulunduğu krizden kurtulmayı başaramıyor. Ancak şirket yeni bir
yapılanmaya giderek, uyguladığı doğru ölçeklendirme yöntemiyle atıl bulunan bölümlerini kapatıp, amaç ve
hedeflerini revize ederek “sağlık bilişimi” sektörüne odaklanıyor ve yakaladığı iş fırsatlarıyla içine düştüğü
çıkmazdan kurtuluyor.
Şirket bu yöntemi uygularken, gerekli analizleri yapıp, kapatılacak olan bölümlerdeki mevcut çalışanlarını yeni
faaliyet alanının gerektirdiği doğru beceri, yetenek ve uzmanlık bilgisiyle donatarak ilgili alanlara yerleştirdi.
Böylelikle, şirket, hem gereksiz işten çıkarmaları engelledi, hem de çalışanlarının iş memnuniyetini sağlayarak marka
değerini korudu.
Kısaca doğru ölçeklendirme, mükemmel bir ekip kurulmasına, ani pazar değişikliklerine hızlı yanıt verilmesine,
işletmenin direnç ve esnekliğinin artırılmasına ve rekabet avantajı sağlanmasına yardımcı olan bir süreç olarak
karşımıza çıkıyor. Küreselleşen dünyada her gün yeni ihtiyaçlar ortaya çıkmakta olduğundan işletmenin varlığını
sürdürebilmesi için sürekli yenilenmesi gerekiyor. Bu nedenle doğru ölçeklendirme bir kez uygulanıp
tamamlanabilecek bir işlem olmayıp, kararlı ve disiplinli bir şekilde devam ettirilmesi gereken, işletmeyi sürekli canlı
tutacak uzun vadeli bir süreç olarak değerlendiriliyor. 

5

M�shra Ja� “R�ghts�z�ng �n an Organ�zat�on: W�th spec�al reference to current Cov�d-19 and post Cov�d-19 Scenar�o;
Internat�onal Jurnal of Law Management&Human�t�es (ISSN 2581-5369, Volume 4 Issue 3 -, 2021, S. 22.
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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

2021 Kasım ayında 2 milyon 313 bini avro bölgesinde
olmak üzere tüm AB üyesi ülkelerde toplam 2 milyon
842 bin 25 yaş altı gencin işsiz olduğu kaydedildi. Genç
işsiz oranları 2021 Ekim ayında AB’de %15,6 ve avro
bölgesinde %15,8 iken, 2021 Kasım ayında AB
genelinde %15,4, avro bölgesinde %15,5 oranında
gerçekleşti. Sayısal olarak 2021 Ekim ayı ile
karşılaştırıldığında genç işsiz sayısı AB genelinde 34 bin,
avro bölgesinde 37 bin düşüş kaydetti. 2020 Kasım ayı
ile karşılaştırıldığında ise genç işsizlerin sayısı AB
genelinde 225 bin, avro bölgesinde 188 bin azaldı.
AB genelinde kadın işsizlik oranı 2021 Ekim ayındaki
%7 seviyesinden 2021 Kasım ayında %6,8’e düşerken,
erkek işsizlik oranı %6,4 seviyesinden %6,3’e geriledi.
Avro bölgesinde 2021 Ekim ayında %7,7 olan kadın
işsizlik oranı 2021 Kasım ayında %7,5’e inerken, erkek
işsizlik oranı %7’den %6,9’a düştü.

Avrupa Kom�syonu Kasım 2021Avrupa Kom�syonu Kasım 2021Avrupa Kom�syonu Kasım 2021
Aylık İstat�st�k Bülten� YayımlandıAylık İstat�st�k Bülten� YayımlandıAylık İstat�st�k Bülten� Yayımlandı

Avrupa Birliği İstatistik Bürosu (Eurostat) verilerine
göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranları
avro bölgesinde[3] 2021 Ekim ayındaki %7,3
seviyesinden 2021 Kasım ayında %7,2’ye gerilerken,
2020 yılı Kasım ayındaki %8,1’lik seviyesine kıyasla
oldukça düşük gerçekleşti. Avrupa Birliği[4] (AB)
genelinde ise 2021 Kasım ayında 2021 Ekim ayındaki
%6,7’lik seviyenin altına düşerek %6,5 oranında
gerçekleşti. Söz konusu değer Kasım 2020’de AB
genelinde %7,4 olarak kaydedilmişti.
Eurostat tahminlerine göre, 11 milyon 829 bini avro
bölgesinde olmak üzere 2021 Kasım ayı itibarıyla AB
üyesi 27 ülkede toplam 13 milyon 984 bin işsiz
bulunuyor. 2021 Kasım ayı ile karşılaştırıldığında
işsizlik, AB genelinde 247 bin, avro bölgesinde ise 222
bin azaldı. 2020 Kasım ayı ile karşılaştırıldığında
işsizliğin AB genelinde 1 milyon 659 bin, avro
bölgesinde 1 milyon 411 bin azaldığı görüldü.
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Kaynak: “Euro area unemployment at 7.2%”, Eurostat Newsrelease Euroindicators, 4/202, 10 January 2022; https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-euro-
indicators; “Euro area job vacancy rate at 2.6%”, Eurostat Newsrelease Euroindicators, 139/2021, 15 December 2021.

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

Eurostat tarafından yayımlanan rakamlara göre, 2021'in
üçüncü çeyreğinde, avro bölgesinde bir önceki çeyrekte
%2,3 ve 2020'nin üçüncü çeyreğinde %1,7 olan açık iş
pozisyonu oranı %2,6 oldu. AB'deki açık iş pozisyonu
oranı ise, bir önceki çeyrekteki %2,2 ve 2020'nin üçüncü
çeyreğindeki %1,7 seviyesinden 2021'in üçüncü
çeyreğinde %2,4'e yükseldi.
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Kaynak:https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/joint_declaration_2022.pdf.

Avrupa Birliği’nin üç kurumu, AB Konseyi, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu’nun liderleri 16 Aralık
2022 tarihinde Avrupa Birliği için hayati önem taşıyan 2022 yılı yasama önceliklerini belirleyen ortak bir
bildirgeyi ( Joint Declaration on EU legislative priorities for 2022) imzaladı.

Avrupa B�rl�ğ� 2022 Yılı Yasama Öncel�kler�n� Bel�rled�Avrupa B�rl�ğ� 2022 Yılı Yasama Öncel�kler�n� Bel�rled�Avrupa B�rl�ğ� 2022 Yılı Yasama Öncel�kler�n� Bel�rled�

Bu çerçevede genel olarak, 2050 yılına kadar iklim
dengesinin kurulması, biyo-çeşitlilik, su ve hava
kirliliğine karşı önlemlerin alınması; dinamik bir veri
ekonomisinin teşvik edilmesi ve yenilikçi ve teknolojik
kapasiteye yapılan yatırımların artırılması, salgının yol
açtığı ekonomik ve sosyal hasarların onarılması,
çalışanların tehlikeli maddelere maruz bırakacak
risklerden korunması, platform çalışanlarının
koşullarının iyileştirilmesi ve kadın-erkek arasındaki
ücret farkının ortadan kaldırılması kararlaştırıldı.
Ayrıca, birçok alanda Porto Zirve Bildirgesi ve Avrupa
Sosyal Haklar Sütunu’nun önceliğe alınması; Avrupa
Birliği savunma ve güvenlik gündeminin hayata
geçirilmesi için Stratejik Pusula’nın onaylanması; olası
sağlık krizlerinin önlenebilmesi için daha güçlü bir
sağlık birliği oluşturulması; Avrupa’nın temel değeri
olan hukukun üstünlüğünün savunulması ve hukukun
üstünlüğünün Birlik’in yasal düzeninin etkin işleyişi
için vazgeçilmez olduğunun kabul edilmesi öncelikli
olarak yer alan hususlar oldu.

Bildirge’de, Avrupa Yeşil Anlaşması’nı
gerçekleştirmek, dijital çağa uygun bir Avrupa'ya sahip
olmak, insanlara hitap eden bir ekonomi oluşturmak,
Avrupa'yı dünyada daha güçlü hale getirmek, Avrupalı
yaşam tarzını geliştirmek ve Avrupa değerlerini
koruyarak demokrasiyi güçlendirmek için taahhütte
bulunuldu.
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İstihdam kayıplarının ve çalışma saatlerindeki düşüşün,
gelirlerin azalmasına neden olacağı belirtilen raporda,
salgının milyonlarca çocuğun yoksulluğa sürüklenmesine
neden olacağı ve ücretli bir iş bulamayıp işsiz kaldıkları
için mevcut yoksullar arasına 2020 yılında 30 milyon
yetişkinin daha eklendiği ifade ediliyor. Ayrıca, yaşamsal
ürün ve mal fiyatlarındaki artışın harcanabilir geliri
önemli ölçüde azaltması dolayısıyla krizin maliyetini
artırdığına dikkat çekiliyor.
BM Kadın Birimi (UN Women) ve BM Kalkınma
Programı (UNDP) tarafından yapılan bir analizde, 2021
yılına kadar dünya genelinde yaklaşık 435 milyon kadın
ve kız çocuğunun günde 1,90 ABD dolarının altında bir
gelirle geçindiği ve 47 milyonunun, salgının yarattığı
olumsuz etkiler nedeniyle yeniden yoksulluğa düştüğü
ileri sürülüyor.
Diğer yandan, teknolojik değişimin, yeni istihdam
alanları açtığı, fakat aynı zamanda mevcut işleri daha
küçük işlere böldüğü ve iş gücü piyasalarını yeniden
yapılandırdığı belirtiliyor. Üretimde robotların
kullanıldığı bazı sektörlerde teknolojinin üretkenliğini
artırarak daha az işçiye ihtiyaç duyulduğu, gig ekonomisi
gibi bazı sektörlerde, daha fazla kişinin platform
çalışmasına dayalı işlere yöneldiği kaydediliyor. 
Raporda, uzun süreli hasarın önlenmesi için insan
merkezli politikaların gerekliliğine değinilerek, insan
merkezli bir hedefe ulaşılmasında, kapsayıcı ekonomik
büyüme ve kalkınmaya, çalışanların tamamının korunmasına, evrensel bir sosyal korumaya ve sosyal diyaloğa 
ihtiyaç bulunduğu vurgulanıyor.
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ILO “Dünya İst�hdam ve Sosyal Görünümü:ILO “Dünya İst�hdam ve Sosyal Görünümü:ILO “Dünya İst�hdam ve Sosyal Görünümü:
2022 Eğ�l�mler�” Yayımlandı2022 Eğ�l�mler�” Yayımlandı2022 Eğ�l�mler�” Yayımlandı

Uluslararası Çalışma Örgütü /ILO tarafından hazırlanan Dünya İstihdam ve Sosyal Görünümü:
2022 Eğilimleri (World Employment and Social Outlook: Trends 2022) raporunda, küresel iş
gücü piyasasına dair en son ekonomik büyüme tahminleri esas alınarak hesaplamalar yapıldı. 
Buna göre, haftalık 48 saat çalışıldığı varsayılarak, 2022 yılı küresel çalışma saatleri toplamının nüfus artışına
oranının salgın öncesine göre 2 puan düşeceği ve bu düşüşün 52 milyon tam gün çalışmaya eş değer olduğu
kaydediliyor. Diğer yandan, küresel işsizliğin 2019 yılına kıyasla 21 milyon daha artarak 2022 yılında 207 milyona
ulaşması bekleniyor. 

Kaynak: World Employment and Social Outlook: Trends 2022; Geneva: International Labour Office, 2022. 
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Kaynak: “Frankfurter Algemeine Zeitung”, “Hubertus Heil Fordert Unternehmen zum-Homeoffice angebot auf”, https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/buero-
co/hubertus-heil-fordert-unternehmen-zum-homeoffice-angebot-auf-17719850.html, (Erişim: 16.01.2022); “Tagesschau.de”, “Omikron schiebt Homeoffice erneut an”
 https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/homeoffice-bilanz-zwei-jahre-101.html (Erişim: 25.01.2022); https://www.ifo.de/ (Erişim tarihi: 31/01/2022).
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Alman Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı EvdenAlman Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı EvdenAlman Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı Evden
Çalışma Konusunda İlg�l�lere Çağrıda BulunduÇalışma Konusunda İlg�l�lere Çağrıda BulunduÇalışma Konusunda İlg�l�lere Çağrıda Bulundu   

Salgının başından beri geçen süre içerisinde evden çalışanların sayısında artış kaydedildiği; artışın devamını
sağlayacak potansiyelin de mevcut olduğu belirtildi.
Diğer taraftan Almanya’da evden çalışma yöntemiyle istihdam edilenlerin sayısında son 10 ay içerisinde görülen
azalma dikkatleri çekti. Köln Üniversitesi Ekonomi Enstitüsü’nün yapmış olduğu geniş kapsamlı bir araştırma
sonucuna göre, 2021 yılı Şubat ayı ortasında evden çalışanların oranı tüm ücretli çalışanlar arasında %50 seviyesine
yaklaşmış idi. Ancak, Münih Üniversitesi Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü’nün (IFO Institute) konuya ilişkin olarak
yaptığı son araştırma, Ocak 2022 itibarıyla evden çalışanların tüm ücretli çalışanlar arasındaki oranının %28,4 olarak
gerçekleştiğini gösterdi. Dolayısıyla, söz konusu araştırmalar salgına karşı evden çalışma yönteminin özel sektörde
azaldığını ortaya koyarken, evden çalışanların sayısındaki artış için önemli bir potansiyelin olduğunu da kanıtladı.

Alman Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Alman mevzuatında
salgınla mücadele konusunda evden çalışmaya ilişkin çeşitli hükümlerin bulunduğu belirtilerek,
özellikle Kovid-19 omikron varyantının hızla yayıldığı bu dönemde evden çalışma imkânının
işverenlerce mutlaka çalışanlarına sunulması ve çalışan kesimin de bu imkândan yararlanması
gerektiği ifade edildi. 

https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/buero-co/hubertus-heil-fordert-unternehmen-zum-homeoffice-angebot-auf-17719850.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/homeoffice-bilanz-zwei-jahre-101.html
https://www.ifo.de/
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Kaynak: Salzburg Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği.
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Kocher, kapanma kararı ile birlikte uzatılan kısa

çalışma uygulamasından faydalanan çalışanların

sayısının ortalama 78 binden 400 bine çıkabileceğini,

işsizliğin hızlı bir şekilde artmasını önlemek için

firmaların kısa çalışma uygulamasına başvurması

gerektiğini bildirdi. 

Konuya ilişkin açıklama yapan Turizm Bakanı

(Elisabeth Köstinger) ise sezona başlangıç yardımıyla

birlikte salgından olumsuz etkilenen turizm sektörüne

yardımcı olunacağını, kış turizminin başlama

aşamasında alınan kapanma kararı ve kısıtlamalardan

dolayı işletmelerin nitelikli çalışanları işe alma ya da

kaybetme endişesi taşıdıkları için çalışanların güvence

altına alınacağını, brüt maaşın %65’inin

karşılanacağını ve geri kalanının Avusturya İş Bulma

Kurumu tarafından sübvanse edileceğini ifade etti. 

Avusturya’da Karant�nanınAvusturya’da Karant�nanınAvusturya’da Karant�nanın
P�yasalara Etk�s� BüyükP�yasalara Etk�s� BüyükP�yasalara Etk�s� Büyük

Avusturya’da koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte alınan kapanma kararının ardından Avusturya Çalışma
Bakanı (Martin Kocher), salgından dolayı uygulanmaya başlanan ve daha önce 2021 yılı sonuna kadar devam
edeceği bildirilen kısa çalışma uygulamasının 2022 yılının Mart ayı sonuna kadar uzatıldığını; uygulamadan 10
aydan daha fazla süredir faydalananlara 500 avro ikramiye verileceğini ve mevsimlik turizm işletmelerinin de
destekleneceğini duyurdu.

Diğer yandan, aşı olmayanlara daha önce uygulanmaya başlanan kısıtlamalar ile imalat ve inşaat sektörlerindeki

teslimat gecikmelerinin, hammadde tedarikinde yaşanan sorunların ekonomiyi küçülttüğü ve makroekonomik

kalkınmadaki ivmeyi yavaşlattığı, kısıtlamaların daha uzun sürmesi halinde ekonomideki büyümeyi etkileyerek %4,4

oranında bir büyümenin gerçekleşeceğinin tahmin edildiği bildirildi. 

Kısa çalışma uygulamasının normal hayata dönüşte köprü görevi gördüğü vurgulanırken, önümüzdeki yıl uygulamaya

duyulan ihtiyacın azalacağı bekleniyor. 
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Kaynak: Salzburg Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği.

Birleşik Krallık’ta 100 bin, Almanya’da ise 60 bin sürücü açığı bulunduğu açıklanırken, aynı
sorunun Avusturya’da da baş göstermeye başladığı ve Avusturya’da 8 bin sürücü açığı
bulunduğu bildirildi.
Çalışan şoförlerin %6’sının 60 yaş ve üzeri, %36’sının ise 50 yaşın üzerinde olduğu, yakın bir zamanda çalışanların
emekli olmasıyla birlikte açığın 20 bini bulabileceği öngörülüyor. Avusturya İş Bulma Kurumu aracılığıyla şoförlerin
şartlar uymadığı için her zaman iş bulamadıkları, açık pozisyonları doldurmak için doğu Avrupa ülkelerinden gelen
sürücülerin ehliyetlerinin çoğu zaman yetersiz olduğundan tanınmadığı vurgulandı. Kamyoncular Federasyonu
tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada sektördeki sürücü açığını gidermek için maaşların (1.695,40 avro) %15
oranında artırılması, Avusturya Karayolları’nın (ASFINAG) geçiş ücretlerinden sağladığı 1,5 milyar avroluk kamyon
geçiş ücretinin bir kısmını yol üzerinde daha fazla dinlenme tesisi kurmaya ayırması ve Avusturya’dan geçen yabancı
ülke kamyonlarının daha sıkı kontrol edilerek yasa dışı ve düşük ücretli kaçak taşımacılığın önüne geçilmesi
gerektiğine dikkat çekildi. Diğer taraftan 16 yaşında ehliyet alanların gözetim altında araç kullanmalarına izin
verilmesi tavsiye edilirken, Eylül ayından bu yana Avusturya İş Piyasası Kurumu (AMS)  tarafından C ehliyeti almak
isteyenlerin eğitim maliyetlerinin karşılanacağı bildirildi. 
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Avusturya’da İşs�zl�k
Azalma Eğ�l�m�nde

Avusturya İş Piyasası Kurumu (AMS)
verilerine göre bir önceki yılın (2020) aynı
ayına göre ülke genelinde işsiz sayısında
101.518 kişilik (-%26) azalma oldu. Kasım
ayındaki işsizlik ise ülke genelinde bir önceki
aya nazaran %0,5 oranında (19.826 kişi)
artarak %7 seviyesine yükseldi. Böylece
toplam işsiz sayısı 289.340 kişiye ulaştı. 
Avusturya’daki işsiz Türk vatandaşlarının
sayısı 5.508’i kadın, 6.016’sı erkek olmak
üzere toplam 11.524 olarak açıklandı. Bu sayı,
bir önceki yılın (2020) Kasım ayına göre 3.854
kişi (-%25,1) daha az gerçekleşti. Diğer
taraftan güncel verilere göre ülkede 62.051
bağımlı çalışan, 4.998 bağımsız çalışan, 8.037
kısa süreli çalışan (Geringfügig Beschäftigte)
Türk vatandaşı olduğu bildirildi.

Avusturya’da TIR Şoförü Açığı Artıyor



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

ABD’de 2021 yılında işsizlik yardımından yararlananların sayısındaki ani azalma iş
gücü piyasasındaki canlanmanın bir göstergesi sayılıyor. Nitekim, Beyaz Saray’dan
Aralık ayında yapılan bir açıklamada, yeni yönetimin geldiği tarihlerde 18 milyon olan
işsizlik yardımı alan sayısı 2021 Kasım sonu itibarıyla 2 milyona inmiş durumda.
Enflasyon dikkate alınarak yapılan hesaplamada ise, geçen seneye nazaran her ay
ailelerin bütçesine 100 ABD doları daha fazla gelir girdiği kaydediliyor. 
Ancak, ABD merkezli bir iş bulma sitesi olan Indeed tarafından Haziran 2021’de
yayımlanan bir araştırma, işsizlerin 1/10’unun aldıkları işsizlik yardımı nedeniyle iş
aramaya hemen yönelmediklerini ortaya koydu. Bunun nedeni ise, haftada 300 ABD
doları tutarında işsizlik yardımı alan bir kişiden bu yardımın kesilmesi durumunda
kişinin refah kaybına uğramaktan kaçınması olarak açıklandı. Nitekim, araştırma,
işsizlik yardımı alan kişilerin yaklaşık %40’ının, çalıştıkları dönemden daha fazla gelir
elde ettiğini gösteriyor.
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ABD’de İşs�zl�k YardımındanABD’de İşs�zl�k YardımındanABD’de İşs�zl�k Yardımından
Yararlananların Sayısı AzalıyorYararlananların Sayısı AzalıyorYararlananların Sayısı Azalıyor   

Kaynak: “Statement from President Joe Biden on unemployment insurance claims,” The White House –
Statements and Releases, December 16, 2021; “US unemployment claims drop to 184,000, lowest since
1969,” VOA, December 09, 2021; “Cutting benefits might ease labour shortages. But only a bit,” The
Economist, July 17th 2021;        “Indeed Job Search Survey June 2021” Indeed hiring lab, June 29, 2021.
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Çalışma ve Halkın Sosyal Korunması Bakanlığı'na bağlı İş
Teftişi hizmetinde, uluslararası ISO 37001 yolsuzlukla
mücadele yönetim sistemine uyum süreci başlatıldı. Bu
standart, yönetişimde şeffaflığın sağlanması ve yolsuzluk
risklerinin ortadan kaldırılması için rehberlik, işlem ve
süreçler ile politika desteğini kapsıyor.
İlk aşamada, uluslararası eğitimini tamamlayarak sınavı
geçenler, ISO 37001 standardının uygulanmasında uzman
olarak uluslararası sertifikaya sahip oldular. Diğer yandan,
yolsuzlukla mücadele kapsamında kullanılmak üzere bir
yardım hattı kuruldu (012 525 55 45, dahili: 1). İş teftiş
çalışanları ile ilgili herhangi bir yolsuzluk suçu olması
durumunda vatandaşların "İletişim Hattı"na ve
anticorrupsiya.demx@social.gov.az e-posta adresine
başvurmaları imkanı getirildi.

Kaynak: https://www.sosial.gov.az/post_501248;
https://www.sosial.gov.az/post_494021; 
https://president.az/articles/55075; 
https://president.az/articles/54812

2021 yılı Ocak-Ekim döneminde Çalışma ve Halkın
Sosyal Korunması Bakanlığı'na bağlı Devlet İstihdam
Ajansı tarafından 68 bin 500 işsiz ve iş arayanın
istihdamı sağlanırken, 12 bin 625 kişinin serbest
meslek edinme programından yararlandığı belirtildi. Bu
sayının 2021 yılı sonunda 16 bine yükselmesi tahmin
ediliyor. Ayrıca, istihdam hizmetlerinde olduğu gibi,
serbest meslek edinme programının uygulanması için
de dijital bir platform oluşturuldu.

İ s t � h d a m
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Azerbaycan’da 2022 YılındaAzerbaycan’da 2022 YılındaAzerbaycan’da 2022 Yılında
Geçerl� Olacak DüzenlemelerGeçerl� Olacak DüzenlemelerGeçerl� Olacak Düzenlemeler

İş Teft�ş�  ISO 37001 uluslararası
standardını uygulamaya başladı
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Belç�ka’da İşs�zl�k Ödeneğ�ndenBelç�ka’da İşs�zl�k Ödeneğ�ndenBelç�ka’da İşs�zl�k Ödeneğ�nden
Yararlananların Sayısı AzaldıYararlananların Sayısı AzaldıYararlananların Sayısı Azaldı

Belçika Ulusal İstihdam Kurumu (ONEM) tarafından
yapılan yazılı açıklamada, 2021 Ekim ayı itibarıyla işsizlik
ödeneğinden faydalanan kişi sayısında (307.459), geçen
yılın (2020 Ekim) aynı dönemine göre, %8,9’luk (-29.853
kişi) azalma olduğu belirtildi. 
Bu düşüşün erkeklerde %9 (-16.741), kadınlarda ise %8,7
(-13.112) olduğu kaydedildi. 
Yaş gruplarına göre işsizlik ödeneği alanların sayısındaki
azalma oranları şöyle:

İşsizlik ödeneği alanlarda bölgeler itibarıyla Brüksel-
Başkent Bölgesinde %3,7; Valon Bölgesinde %4,3 ve
Flaman Bölgesinde ise %15,9 düşüş kaydedildi.
İşsiz durumda olup, iş arayanların Ekim 2021 itibarıyla
milliyet ve cinsiyetlerine ilişkin tablo:

Kaynak: Brüksel Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği.
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Kaynak: Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü (ÇSGB/DİGM).

Kaynak: 
https://www.alkhaleej.ae/2021-12-07/-اإلمارات-تعتمد-نظام-عمل-أربعة-أيام

 ; ونصف-يوم/أخبار-من-اإلمارات/أخبار-الدار
https://www.alkhaleej.ae/2021-12-09/-الشارقة-تعتمد-نظام-العمل-الجديد

واإلجازة-األسبوعية-3-أيام/أخبار-من-اإلمارات/أخبار-الدار

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Federal Hükümeti, 2
Şubat 2022 tarihinden itibaren geçerli olan özel sektör
çalışanları ile işverenleri ilgilendiren yeni İş Kanunu’nu
kabul etti.
Başlıca değişiklikler:
1- En fazla 3 yıl süreli iş sözleşmesi yapılabilecek
(Önceden süreli ve süresiz olmak üzere iki tür iş
sözleşmesi yapılabiliyordu).
2- Ücretler, BAE dirhemi veya işçi ile işveren
arasındaki anlaşmaya göre başka bir para birimiyle
ödenebilecek.
3- Vefat eden akrabanın yakınlık derecesine göre ve en
fazla 5 günlük ölüm izni verilebilecek. 
4- Beş günlük babalık izni kullanılabilecek. 
Ayrıca, düzenleme ile işçilerin 100 bin BAE
dirheminden az olan alacak davalarının mahkeme
masraflarından muaf tutulması hükme bağlandı.
Yerel ve federal kamu kurumu çalışanları, silahlı
kuvvetler, polis ve güvenlik güçleri mensupları ile ev
hizmetinde çalışanlar düzenleme kapsamı dışında
tutuldu.
Ayrıca Kanun, Bakanlar Kuruluna çalışma hayatındaki
herhangi bir grubu bu kanunun tüm veya bazı
hükümlerinden muaf tutma yetkisi tanıyor. 
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B�rleş�k Arap Em�rl�kler� HaftaB�rleş�k Arap Em�rl�kler� HaftaB�rleş�k Arap Em�rl�kler� Hafta
Sonu Tat�l Günler�n� Değ�şt�rd�Sonu Tat�l Günler�n� Değ�şt�rd�Sonu Tat�l Günler�n� Değ�şt�rd�
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Federal Hükümeti
Cuma ve Cumartesi olan hafta sonu tatil günlerini
Cumartesi ve Pazar olarak değiştirme kararı aldı.
Karar’ın 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe
girmesi ve sadece kamu sektöründe uygulanması
öngörüldü. Böylece, Cuma günü yarım çalışma günü
olarak kalırken, hafta sonu tatil süresi iki buçuk güne
çıkarılmış oldu. Karar ayrıca, Federal kurumlara Cuma
günü için uzaktan çalışma veya esnek çalışma
yöntemlerini uygulama imkânı da getirdi. 
Alınan yeni karar çerçevesinde düzenlenen yeni kamu
sektörü çalışma saatleri şöyle:
Pazartesi-Perşembe 07:30-03:30 
Cuma 07:30-12:00. 
Öte yandan, BAE’yi oluşturan yedi emirlikten birisi olan
Şarjah Emirliği alınan yeni federal karara ek olarak
Cuma gününün hafta sonu tatiline eklendiğini duyurdu.
Böylece Şarjah Emirliği’nde kamu sektörü, Arap
dünyasında haftalık 4 çalışma günü sistemine geçen ilk
şehir oldu.

B�rleş�k Arap Em�rl�kler�’ndeB�rleş�k Arap Em�rl�kler�’ndeB�rleş�k Arap Em�rl�kler�’nde
Yen� İş Kanunu YürürlükteYen� İş Kanunu YürürlükteYen� İş Kanunu Yürürlükte
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Paris Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği; https://statistiques.pole-emploi.org/stmt/publication (Erişim Tarihi:
20/01/2022); https://fr.statista.com/themes/3902/l-emploi-en-france/#dossierKeyfigures (Erişim tarihi. 20/01/2022).

Şiddete karşı kadınların korunması ve insan ticaretiyle mücadele konusunda yürütülen bakanlıklar arası
çalışmaların iş müfettişleri ile daha yakın bir ilişki içinde yürütülmesini,
Sosyal ortaklarla işyerlerinin bilgilendirilmesi için bir anlaşmanın imzalanmasını,
İş müfettişliği konusunda Avrupa ile hali hazırda süregelen işbirliğinin güçlendirilmesini öngörüyor.

İşsizlik 
Fransa’da iş arayanlar Fransız İş Bulma Kurumu kayıtlarına göre A,B,C,D ve E kategorileri olarak sınıflandırılıyor. A
kategorisi tam zamanlı iş arayan işsizleri; B kategorisi bir ay içerisinde 78 saatten daha kısa süreli çalışmakla birlikte
iş arayanları, C kategorisi ayda 78 saatten fazla çalışması olan iş arayanları, D kategorisi stajda olan, mesleki eğitim
alan veya hastalıkta olmasından dolayı iş arama mecburiyeti olmayan işsizleri; ve E kategorisi işyeri kurma veya
istihdamı destek programından yararlanmakla birlikte iş arayanları tanımlıyor. 
Bu kapsamda, Fransız Çalışma, İstihdam ve Entegrasyon Bakanlığı’nca açıklanan verilere göre, 2021 yılının ilk
çeyreğinde, Fransız İş Kurumuna kayıtlı  A, B, ve C kategorilerinde iş arayanların sayısı 5.716.900 olup, bu sayının
3.560.600 kişisini A kategorisinde, 2.156.300 kişisini ise B ve C kategorilerinde iş arayanlar oluşturdu. Ayrıca,
üçüncü çeyrek itibarıyla A kategorisinde kayıtlı 3.544.100  iş arayanın son bir yıl içinde %9,7 oranında azaldığı
kaydedildi.

Çocuk İşçiliği, Zorla Çalıştırma, İnsan Ticareti ve Çağdaş Köleliğin Ortadan Kaldırılması:
Hızlandırılmış Ulusal Strateji Belgesi
Fransa Çalışma, İstihdam ve Entegrasyon Bakanlığı, Dış Ticaret Bakanlığı ile Aile ve Çocuktan Sorumlu Devlet
Bakanlığı 9 Kasım 2021 tarihinde bir araya gelerek Çocuk İşçiliği, Zorla Çalıştırma, İnsan Ticareti ve Çağdaş
Köleliğin Ortadan Kaldırılmasına ilişkin Hızlandırılmış Ulusal Strateji Belgesi’nin tanıtımını yaptı.
Strateji belgesi:

Yapay zekâ deney ve araştırma merkezinin kurulması
Çalışma, İstihdam ve Entegrasyon Bakanlığı, çalışma, istihdam, iş becerileri ve sosyal diyalog üzerinde çalışma
yapmak üzere yapay zekâya dayalı bir laboratuvar kurulması konusunda Ulusal Bilimler ve Dijital Teknolojiler
Araştırma Enstitüsü ile19 Kasım 2021 tarihinde bir anlaşma imzaladı.

17

Fransa’da Son İst�hdam Ver�ler�Fransa’da Son İst�hdam Ver�ler�Fransa’da Son İst�hdam Ver�ler�
Fransa İstatistik Araştırma Dairesinin en son açıklanan 21
Mayıs 2021 tarihli verilerine göre, nüfusu yaklaşık 68
milyon olan ülkede iş gücüne katılım oranı %71,7 olup,
toplam olarak 26 milyon 800 bin kişi istihdama katıldı. 
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Kaynak: https://www.thelocal.es/20220103/new-laws-ten-
things-that-change-about-life-in-spain-in-january-2022/.

Kaynak: https://www.swissinfo.ch/eng/swiss-job-market-continues-to-defy-
pandemic/47245066; https://www.swissinfo.ch/eng/businesses-concerned-
about-covid-related-staff-shortages/47239704

1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla İspanya’da emekli maaşının %100'üne sahip olabilmek için gerekli şartlar değişti. Buna
göre, 65 yaşında emekli olmak isteyen bir çalışanın, 2021 yılında 37 yıl 3 ay olan prim ödeme süresi 3 ay daha artarak
37 yıl 6 aya yükseldi. Bu şartı yerine getirmeyen bir sigortalının, tam emekli maaşı almak istemesi halinde 66 yaşında
(+2 ay) emekli olması gerekiyor. İspanya’da emeklilik yaşı 2027'ye kadar yükselmeye devam edecek. Bu sürenin
sonuna kadar olan zamanda en az 38 yıl 9 ay prim ödenmemesi halinde ise kişiler ancak 67 yaşında emekli olabilecek.

İsviçre istihdam piyasası, 2021'de yeni Kovid-19 dalgaları karşısında istikrarını korudu ve yıl içerisinde işsizlik oranı
düştü. Ekonomik İşlerden Sorumlu Devlet Müsteşarlığı'nın (Seco) son rakamları, yıllık işsizlik oranının 2020'de
%3,1'den 2021 yılında %3'e düştüğünü gösteriyor. İşsiz olarak kayıtlı kişi sayısı 2021 Aralık ayında 2020'nin aynı
ayına göre %25 oranında azaldı.
İş dünyası, salgının neden olduğu sıkıntıyı zor durumdaki şirketlere verilen kredi ve hibeleri içeren devlet yardımları,
işsizlik yardımı ödemelerinin uzatılması, kısa çalışma saatleri için ödenen ücretlerin büyük bir kısmının sosyal
sigortacılık sistemince karşılanması sayesinde büyük ölçüde atlattı. Ekonomide yaşanan toparlanmayla birlikte geçen
sene Şubat ayında 523.687 kişi kısa süreli çalışma yapmış iken, 2021 Ekim ayında bu sayı 48.264’e geriledi.
İş gücü açısından şu anda şirketler için sıkıntı oluşturan en büyük tehlikenin, diğer çalışanların Kovid-19'a
yakalanmaması için karantina altına alınan personel sayısı oluşturuyor. Nitekim, İsviçre’nin güney doğusunda kış
turizmi faaliyetini yürüten bazı otel ve restoranların, personel sıkıntısı nedeniyle kapanmak zorunda kaldığı
bildiriliyor. Birçok kanton karantina süresini on günden yediye indirirken, İsviçre İş Federasyonu bu sürenin beş güne
düşürülmesini talep ediyor.
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İsv�çre’de İşs�zl�k Azalıyorİsv�çre’de İşs�zl�k Azalıyorİsv�çre’de İşs�zl�k Azalıyor

İspanya’da Emekl�l�k Yaşı Yüksel�yor
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Kuveyt Kamu İş Gücü Kurumu, 15 Ağustos 2020 tarihli karara istinaden 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren
60 yaşını doldurmuş ve lise ve altı eğitime sahip yabancıların çalışma ve oturma izinlerinin yenilenmesi
işlemini durdurmuş idi. Ancak, devletin yasal bir kurumu olan Fetva ve Mevzuat Dairesi, 2021 yılı sonunda
bir karar vererek, söz konusu uygulamanın anayasayı ihlal ettiğine ve yürürlükten kaldırılması gerektiğine
hükmetti.
Bu hüküm doğrultusunda 2022 yılında uygulama değişikliğine gidilerek, Kuveyt’te bulunan 60 yaş ve üstü
ile lise seviyesinin altında eğitimi bulunan yabancıların oturumlarını yenileyebilmeleri imkânı tekrar
sağlandı. Nüfusu 4,5 milyon olan Kuveyt’te, nüfusun yaklaşık %70’ini yabancılar oluşturmakta olup geçen
yıl uygulanan oturum yasağından yaklaşık 90 bin yabancı etkilenmişti.

19

Kuveyt’te 60+ Yaş ve Düşük Eğ�t�ml�ler�n
Çalışması �ç�n Yen� Uygulama Başladı

Kaynak: Kuveyt Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği;
http://www.xinhuanet.com/english/2021-01/12/c_139662449.htm;
https://vaxcert.moh.gov.kw/SPCMS/PH/CVD_19_Vaccine_External
_Registration.aspx.
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Kaynak:  “Poverty and widening inequality in Nigeria,” Vanguard
News Nigeria, July 21, 2021 (Erişim tarihi: 06/01/2021); “Nigeria’s
poverty profile is grim. It’s time to move beyond handouts,” The
Conversation, June 27 2021 (Erişim tarihi: 06/01/2022);“Income
inequality and poverty in Nigeria: An empirical analysis,” IOSR
Journals / Journal of Economics and Finance, May-June 2020
(Erişim tarihi: 07/01/2022).

Uluslararası Bilimsel Araştırma Örgütü (International
Organization of Scientific Research/OSR) tarafından
yayımlanan bir araştırmada, Nijerya’nın gelir
dağılımındaki eşitsizliğin, ülkedeki yoksulluğun
artışında belirgin bir etkisinin olduğunu ortaya kondu.
Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) 2019-2020
yıllarına ait Nijerya yaşam standardı araştırmasına
göre, 82,9 milyon kişi (nüfusun %40,1’i) ülkede
yoksul durumda. Nijeryalıların büyük bir çoğunluğu
kırsal alanlarda yaşarken, %40'ın biraz üzerindeki
kısım şehir merkezlerinde yaşıyor. Ülkedeki ortalama
yoksulluk oranı %40,1 iken, kırsal kesimdeki
yoksulluk oranı %52,1, kentsel alandaki yoksulluk
oranı ise %18,04 dolayında.
Araştırmalar, ülkedeki aşırı yoksulluğun sadece
uluslararası nakit yardım programları vasıtasıyla
ortadan kaldırılmasının mümkün olmadığını
gösteriyor.
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Gel�r Dağılımındak� Eş�ts�zl�k, N�jerya’daGel�r Dağılımındak� Eş�ts�zl�k, N�jerya’daGel�r Dağılımındak� Eş�ts�zl�k, N�jerya’da
Yoksulluğu ArtırıyorYoksulluğu ArtırıyorYoksulluğu Artırıyor

Çok boyutlu yoksulluk: Yoksulluk tek başına “parasızlık”
olarak b�l�nmekle b�rl�kte, çok boyutlu yoksulluk aynı
anda b�rden fazla yoksunluğa sah�p olmak anlamına
gel�yor. Yoksulluğun gel�r g�b� sadece b�r unsura
dayandırılması, gerçek yoksulluğun anlaşılması �ç�n
yeterl� olmuyor. Bu �t�barla, sağlık sorunları veya
yeters�z beslenme, elektr�k ve tem�z sudan yoksun
olmak, kal�tes� düşük �ş veya düşük eğ�t�m sev�yes�
yoksulluğun d�ğer boyutlarını oluşturuyor.

3

Dünya Bankası’nın hesaplamalarına göre nüfusu 200 milyon dolayında olan Nijerya’da nüfusun %47,3’ü
bir başka ifadeyle 98 milyonu çok boyutlu yoksulluk içinde yaşıyor. Nüfusun %40’dan fazlasının kişi
başına günlük 1,90 ABD dolar olan yoksulluk sınırının altında yaşamak zorunda kaldığı belirtiliyor.

https://www.bbc.com/worklife/article/20210819-the-case-for-a-shorter-workweek
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Kaynak: ”Norwegian pensioners to be allowed to work in schools
and kindergartens without losing their pension”, Norwaytoday, Web.
24.December 2021 (Erişim tarihi:04/01/2022).

3

Norveç’te anaokulları ile diğer okullar için Kovid-19
salgını nedeniyle yeterli sayıda öğretmen bulmakta
zorluk çekiliyor. Norveç Eğitim ve Araştırma
Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 1 Ocak 2022
tarihinden itibaren emekli öğretmenlerin de yedek
öğretmen olarak okullarda görevlendirileceği ve
maaşlarından herhangi bir kesinti yapılmayacağı
bildirildi. Görevlendirilecek olan yedek öğretmenlerin
ilave masraflarının ise belediyeler tarafından
karşılanacağı kaydedildi.
Ayrıca, okullarda ve sağlık sektöründe çalışan
öğrencilerin kazançlarından gelir vergisi alınmayacağı
açıklandı.
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Norveç’te Kov�d-19’un Neden Olduğu ÖğretmenNorveç’te Kov�d-19’un Neden Olduğu ÖğretmenNorveç’te Kov�d-19’un Neden Olduğu Öğretmen
Açığı Emekl� Öğretmenlerce KapatılacakAçığı Emekl� Öğretmenlerce KapatılacakAçığı Emekl� Öğretmenlerce Kapatılacak   
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Norveç’te İşten Çıkarmalar Devam Ed�yor
Norveç Çalışma ve Refah İdaresi (Norwegian Labour and Welfare Administration/Arbeids- og
velferdsforvaltninga/NAV) tarafından yapılan açıklamaya göre, yılbaşından sonraki ilk haftada toplam bin kişiye
işten çıkarma bildirimi yapıldı. İşten çıkarmaların yaşandığı iş yerlerinin yarısını sanayi şirketleri oluştururken,
toplam 120 şirket çalışanlarına işten çıkarma bildiriminde bulunuldu. Özellikle konaklama ve inşaat sektöründe
çalışanlar bildirime muhatap oldu. Yasaya göre, on veya daha fazla kişiyi işten çıkaran veya işten çıkarmayı
planlayan şirketlerin işten çıkarmaları NAV'a bildirme yükümlülüğü bulunuyor. Bildirimde bulunanların kaçı için
uygulama yapıldığı ise tam olarak bilinmiyor. 
NAV’a son altı ayda ortalama, haftada yaklaşık 500 işten çıkarma bildiriminin verildiği bildirildi.

Yaklaşık 19 b�n çalışanı olan Norveç Çalışma ve Refah
İdares� (Arbe�ds-og velferdsforvaltn�nga/NAV)
Norveç’te �şs�zl�k parası, çalışma değerlend�rme
ödeneğ�, hastalık ödeneğ�, emekl� maaşları, çocuk
parası ve bakım �ç�n nak�t ödeneğ� g�b� sosyal güvenl�k
kapsamı �ç�nde olan ulusal bütçen�n üçte b�r�n�
yönet�yor. 

Kaynak :” NAV: 1,000 people in Norway were notified of redundancy after the turn of the
year”, Norwaytoday, Web. 10 January 2022. (Erişim tariihi: 22/01/2022).

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
https://www.bbc.com/worklife/article/20210819-the-case-for-a-shorter-workweek
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Kaynak: “Study focuses on closing the gender gaps in the world of
work,” Jamaica Observer, October 01, 2021.

Kadınların sosyo-ekonomik yönden kalkınmasında, iş gücüne katılımlarındaki her türlü
ayrımcılığın yok edilmesi büyük önem taşıyor. Kadınların, analık vb. sosyal yardımlardan
yararlanma ve eşit ücret hakkı, bu bağlamdaki hakların en önemlileri arasında bulunuyor.
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Orta Amer�ka Ülkeler�nde Sosyo-Ekonom�k KalkınmanınOrta Amer�ka Ülkeler�nde Sosyo-Ekonom�k KalkınmanınOrta Amer�ka Ülkeler�nde Sosyo-Ekonom�k Kalkınmanın
Anahtarı: Kadınların İst�hdama Katılımının ArtırılmasıAnahtarı: Kadınların İst�hdama Katılımının ArtırılmasıAnahtarı: Kadınların İst�hdama Katılımının Artırılması

Ancak kadınların yasalar karşısında eşitliği, sosyo-ekonomik dezavantajları nedeniyle iş gücü piyasasında tam
anlamıyla eşitliğin sağlanması için yeterli olmuyor. Dolayısıyla sosyal eşitlik, ancak kadınların istihdamını
destekleyici politikaların uygulanmasıyla mümkün olabiliyor. 
Inter-Amerikan Kalkınma Bankası (IDB) tarafından 30 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan “Çalışma Yaşamında
Cinsiyet Farklılıklarının Azaltılması: Orta Amerika, Meksika, Panama ve Dominik Cumhuriyeti” temalı araştırma, bu
bölgelerde kadınların istidama katılım oranının son 20 yılda artış göstermesine karşın, Latin Amerika ve Karayipler
ortalamasının altında kaldığını gösterdi. Orta Amerika ülkelerinde kadınların iş gücü piyasasına katılımda yaşadıkları
bu kısır döngünün başlıca nedenleri arasında kadınların bilim ve teknoloji alanlarında kariyer yapmaya yeterince
yönelmemeleri ve erken çocuk sahibi olmaları gösterildi.
Öte yandan, kadınların istihdama katılımının artırılması politikası, ülkemizin de aralarında bulunduğu G20 ülkeleri
tarafından toplumsal refah düzeyinin yükseltilmesi bakımından benimsenen bir husus oldu. Bu kapsamda G20
liderleri, 2014 yılında aldıkları bir karar ile çalışma çağındaki kadınların, erkeklerle olan istihdama katılım oranları
arasındaki farkın 2025 yılına kadar %25 oranında azaltılmasını hedefledi. 

https://www.bbc.com/worklife/article/20210819-the-case-for-a-shorter-workweek
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Kaynak: “Easing of restrictions for migrant workers in dormitories in stabilisation phase,” Singapore Government Agency
Website, 15 November 2021 (Erişim tarihi: 13/01/2022); “Up to 500 vaccinated migrant workers in S’pore allowed into
community each week as part of pilot programme, The Straits Times – Singapore, 9 September 2021 (Erişim tarihi: 13/01/2022);
https://www.channelnewsasia.com/singapore/covid-19-migrant-workers-community-visits-recreation-centres-2314641; Kaynak:
https://www.gov.sg/article/workplace-vaccination-measures-from-1-january-2022.(Erişim tarihi: 14/01/20222).

Singapur İş Gücü Bakanlığı, yatakhanelerde kalan göçmen işçilere yönelik kısıtlamaların
hafifletilmesi amacıyla 3 Aralık 2021 tarihinden itibaren denetim programını genişletti.
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S�ngapur Göçmen İşç�lere Uygulanan
Kov�d-19 Kısıtlamalarını Haf�flett�

Bu kapsamda yapılan resmi açıklamalara göre, 3 Aralık'tan itibaren aşı olmuş 3 bin göçmen işçinin, gün içinde sekiz
saate kadar bölgedeki herhangi bir yere gitmesine izin veriliyor. Resmi kaynaklarca, yatakhanelerde kalan göçmen
işçilerin %98’inin Kovid-19 aşılarının yapıldığı duyuruldu. Bakanlığın uygulamasına göre, yatakhanelerdeki güvenlik
koşullarının sağlanması bakımından aşılama oranının en az %90 oranına ulaşması öngörülüyor. Ayrıca,
yatakhanelerden ayrılmadan önce göçmen işçilerin hızlı antijen testi yaptırması da ilave bir önlem olarak
değerlendiriliyor. 
Bakanlık, enfekte olan işçilerin büyük bir çoğunluğunun belirti göstermediğini, enfekte olanlar arasında ise hastaneye
yatma oranının sadece %0,1-0,2 oranında görüldüğünü kaydetti. 

Diğer yandan, ‘Singapur Bakanlıklar Arası Görev
Gücü’, iş gücünün güvenliğinin korunması amacıyla tam
aşılarını yaptırmış veya 180 gün içinde Kovid-19
geçirerek iyileşen çalışanların işlerine dönebileceğine
dair kararın verildiğini resmi olarak duyurdu. 

https://www.channelnewsasia.com/singapore/covid-19-migrant-workers-community-visits-recreation-centres-2314641
https://www.gov.sg/article/workplace-vaccination-measures-from-1-january-2022.(Eri%C5%9Fim
https://www.bbc.com/worklife/article/20210819-the-case-for-a-shorter-workweek
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Kovid-19 ve emekli aylıkları
Raporda, birçok ülkede mevcut emekliler için
emekli aylıklarının güvence altına alındığı ve
emeklilere yönelik gelir desteği önlemlerinin
artırıldığı, istihdamı koruma önlemlerinin
uygulandığı, emeklilik katkı paylarının
desteklenmesi ve serbest meslek sahiplerinin ve
finansal piyasaların yararlandığı özel önlemlerin
kullanımının yaygınlaşması sayesinde, krizin
gelecekteki emekli aylıkları üzerindeki etkisinin
sınırlı olacağının öngörüldüğü belirtildi.
Emeklilik sistemlerinin finansmanında, kayıp katkı
payları nedeniyle aksamaların yaşandığına
değinilerek, eksikliklerin büyük ölçüde devlet
bütçelerinden karşılandığına vurgu yapıldı. Kovid-
19’a bağlı çok sayıda ölüm nedeniyle, 65 yaş
üstünün OECD ülkelerinde ortalama %0,8 oranında
azaldığı ve bu durumun emeklilik aylık ödemelerini
oldukça düşük bir oranda etkilediği belirtildi.
Emeklilik yaşı
Araştırmada, 2020 yılında emekli olan erkekler için
emeklilik yaşı Türkiye'de 52, Kolombiya, Kosta
Rika, Yunanistan, İtalya, Kore, Lüksemburg ve
Slovenya'da 62 ile en düşükken, İzlanda ve
Norveç'te 67 olarak açıklandı. Avusturya, Kosta
Rika, Litvanya ve Türkiye'de erkekler ile kadınlar
arasındaki normal emeklilik yaş farkı zamanla 
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Kov�d-19 Salgınının Emekl�l�kKov�d-19 Salgınının Emekl�l�kKov�d-19 Salgınının Emekl�l�k
S�stemler� Üzer�ndek� Etk�s�S�stemler� Üzer�ndek� Etk�s�S�stemler� Üzer�ndek� Etk�s�

Çev�ren: H�lal GÖZÜTOK
h � l a l . gozutok@csgb .gov . t r

OECD tarafından hazırlanan “Bir Bakışta Emeklilik 2021” (Pensions at a Glance 2021)  adlı rapor
yayımlandı. Kovid-19 salgınının emekli maaşları üzerindeki etkisi ve OECD ülkelerinde Eylül 2019-2021
tarihleri arasındaki emeklilik önlemlerinin ele alındığı raporda, OECD ve G20 ülkeleri için kapsamlı
emeklilik politikası göstergeleri incelenerek, emeklilik sistemlerinde otomatik ayarlama mekanizmasının
analizi yapıldı.

ortadan kalkarken; Kolombiya, Macaristan, İsrail, Polonya ve İsviçre'de normal emeklilik yaşlarında cinsiyetlere
göre farklılığın gelecekte devam edeceği belirlendi. 
OECD ülkelerinde son yıllarda hızla artan yaşlı nüfusun çalışan nüfusa oranının 2060 yılına kadar yaklaşık 2 katına
çıkacağı öngörülmekte olup, ortalama emeklilik yaşının iki yıl kadar artarak 2020 yılında 64,2'den 2060'ların
ortalarına kadar 66,1 yaşa ulaşması bekleniyor. 

https://www.bbc.com/worklife/article/20210819-the-case-for-a-shorter-workweek
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Emeklilik ikame oranı, emekli olmuş bir çalışanın yaşam düzeyini ne kadar koruyabildiğini göstermekte olup, bağlanan emekli aylığının bireyin
çalışma hayatı boyunca aldığı kişisel ortalama aylığı karşılayıp karşılamadığı bağlamında hesaplanmaktadır. Emeklilik ikame oranı, net ve brüt olarak
hesaplanmasının yanı sıra ortalama, düşük ve yüksek olarak 3 farklı gelir grubuna göre de sınıflandırılmaktadır. Net ikame oranı, brüt ikame
oranından gelir vergisi ve sosyal güvenlik kesintileri çıkartılarak bulunmakta ve dolayısıyla farklı vergi düzenlemelerine tabii ülkeler arasında bu iki
oran açısından büyük farklılıklar ortaya çıkabilmektedir.

İkâme oranı
Net emeklilik ikâme oranının  OECD ortalaması %62 olup, bu oran Şili, Estonya, İrlanda, Japonya, Kore,
Litvanya’da %40'tan az; Polonya’da %90, Macaristan, Portekiz ve Türkiye’de %90’ın (Türkiye'de %103) üzerinde
bulunuyor. 
OECD genelinde, 2020 yılında tam zamanlı bir işe başlayan ortalama ücrete sahip bir çalışanın emekli olduğunda
çalışırken kazandığı gelirinin %62'sini alması bekleniyor. Ancak bu oran, Estonya ve Litvanya'da %35 ile Türkiye,
Macaristan ve Portekiz gibi ülkelerde %90’a varan oranlarda değişiyor. Ortalama bir ücretle çalışanın meslek hayatı
boyunca 5 yıl işsiz kalması halinde, emekli aylığı çalışma hayatında hiç kesinti olmadan çalışanlara nazaran
ortalama %6,4 oranında düşüyor. 

Otomatik ayarlama mekanizmaları
Otomatik ayarlama mekanizmaları, değişen ve kestirilemeyen durumlardan emeklilik sistemlerinin etkilenmemesi
ve değişen demografik ve ekonomik koşullara karşı emeklilik maaşı seviyelerinin korunması amacıyla kullanılıyor.
Bu mekanizmalar, çeşitli şekillerde uygulanabiliyor. OECD ülkelerinin yaklaşık üçte ikisi bir veya birden fazla
mekanizmadan yararlanıyor.
12 OECD ülkesi (Avusturalya, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Danimarka, Estonya, İzlanda, Letonya, Meksika,
Norveç, İsveç ve İngiltere) zorunlu ya da yarı-zorunlu fonlu belirlenmiş katkılı mekanizmaları kullanırken; 6 ülke
(Yunanistan, İtalya, Letonya, Norveç, Polonya, İsveç) kavramsal ya da finansal olmayan belirlenmiş katkılı
mekanizmaları kullanıyor. Yedi ülke (Danimarka, Estonya, Finlandiya, Yunanistan, İtalya, Hollanda, Portekiz)
emeklilik yaşını ömür beklentisine bağlayan mekanizmalarla, 6 ülke ise (Estonya, Finlandiya, Yunanistan Japonya,
Litvanya, Portekiz) emekli maaşlarını, ömür beklentisi, nüfus oranı, çalışan maaşları veya gayri safi yurtiçi hasılaya
bağlayan mekanizmalarla ayarlama yapıyor. Buna ek olarak, 7 ülkede (Kanada, Finlandiya, Almanya, Litvanya,
Lüksemburg, Hollanda, İsveç, ABD) finansal sürdürülebilirliğin yanı sıra emeklilik sisteminin bütçe dengesini de
sağlamayı hedefleyen dengeleyici ayarlama mekanizmaları kullanılıyor. Türkiye’nin de içinde bulunduğu 14
OECD ülkesinde ise hiçbir otomatik ayarlama mekanizması kullanılmıyor.
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Bu mekanizmalar farklı şekillerde ve farklı amaçlar
için kullanılsalar da hepsinin ortak hedefi, ileriye
dönük enflasyon, ömür beklentisi ve finansal
getiriler gibi belirsizliklerin emeklilik sistemi
üzerindeki etkilerini en aza indirmek oluyor.
Böylece emekli aylıklarının belirsizliklerden
korunmasına ve daha düzenli, daha şeffaf ve nesiller
arasında daha eşitlikçi bir emeklilik sistemi
oluşmasına olanak sağlanıyor. Bütün bunlara ek
olarak, otomatik ayarlama mekanizmaları emeklilik
reformlarına olan ihtiyacı da azaltıyor.
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Emeklilerin gelirleri
OECD ortalaması dikkate alındığında, 65 yaş üstü kişiler toplam emekli gelirleri içinde %88 oranında bir paya
sahip.Estonya, Kore, Letonya ve Litvanya'daki 65 yaş üstü kişiler ortalama harcanabilir gelirin en fazla %70’ine sahip
iken; Kosta Rika, Fransa, İsrail, İtalya, Lüksemburg ve Portekiz'de yaklaşık %100’üne sahipler. 
Ortalama bir ücretle çalışanın meslek hayatı boyunca 5 yıl işsiz kalması halinde, çalışma hayatı kesintiye uğramadan
çalışanlara nazaran emekli aylığında ortalama %6,4 oranında düşme oluyor. Türkiye, Avustralya, Şili, Macaristan,
İzlanda, Letonya, Kore, Meksika, Polonya ve Slovak Cumhuriyeti’nde düşme oranı %10'u geçiyor.
Emeklilik yaşları arasındaki fark
Bir kişinin 22 yaşında iş gücü piyasasına girdiği varsayılacak olursa, en düşük normal emeklilik yaşı Türkiye’de 52,
Kolombiya, Kosta Rika, Yunanistan, İtalya, Güney Kore, Lüksemburg ve Slovenya'da 62, İzlanda ve Norveç'te ise 67.
Geçerli mevzuata göre, OECD ülkelerinin yarıya yakınında normal emeklilik yaşının önümüzdeki yıllarda
artmayacağı öngörülüyor.
Türkiye, Avusturya, Kosta Rika, Kolombiya, Litvanya, Polonya ve İsviçre'de halen mevcut olan kadın ve erkek
arasındaki normal emeklilik yaşı arasındaki farkın, Türkiye, Avusturya, Litvanya ve Kosta Rika’da zaman içinde
kalkacağı, Kolombiya, Macaristan, İsrail, Polonya ve İsviçre'de önümüzdeki yıllarda da varlığını sürdüreceği
kaydediliyor.
Bu bulgulara ek olarak Rapor’da, 2008 ve 2018 yılları arasında, OECD'de emeklilerin sayısının ortalama olarak
%20;2000 ve 2017 yılları arasında toplam emeklilik için yapılan harcamaların Gayri Safi Yurt İçi Hasıla içindeki
payının ise %1,5 oranında arttığına işaret ediliyor. Bu kapsamda, Türkiye, Yunanistan ve Portekiz’in de içinde
bulunduğu birçok ülkede düşük istihdam oranlarının, ilave emekli harcamaları üzerindeki baskıyı artırdığı belirtiliyor.
Türkiye’nin 2022 yılından itibaren iş gücü piyasasına girecekler için zorunlu olacak yeni bir bireysel özel emekli aylık
sistemini yürürlüğe koyacağı kaydediliyor. Yeni sistemde katkı paylarının artırılması öngörülürken, söz konusu katkı
payı artışlarının, yaşlanan nüfus için bir hazırlık teşkil edeceği ifade ediliyor.
Otomatik ayarlama mekanizmalarının ise, yukarıda sayılan avantajları nedeniyle emeklilik sistemlerinde oldukça
etkili bir rol oynadığı ve ülkemizde de bu mekanizmaların önümüzdeki dönemde kullanılması konusunda çalışmalar
yürütülmesinin faydalı olacağı değerlendiriliyor.
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