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Uzaktan çalışma memnuniyeti
Economist Impact tarafından WeWork'un desteğiyle Singapur’da altı ülkeye
ilişkin olarak yapılan bir anket çalışması, Kovid-19 salgın sürecinde uzaktan
çalışma yönteminin iş dünyasında yönetim kademesindeki kişilerin işiyle
özel yaşamı arasındaki dengeyi kurmasını kolaylaştırdığını gösterdi.
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Menopoz Bir İş Yeri Sorunu mu?

Uluslararası Çalışma Örgütünün (International Labour Organization/ILO) resmi web sitesinde cinsiyet
eşitliği teması kapsamında “Menopoz Bir İş Yeri Sorunu mu?”[1] konusu bir ses dosyası (podcast)
olarak paylaşılarak mercek altına alındı.
1

Yapılan değerlendirmede, geleneksel olarak menopozun tıbbi ve kişisel bir
sorun olarak görüldüğü, ancak her geçen gün 2 bunun çalışma hayatı ile ilgili
bir iş ve ekonomik sorun olduğu hususunun öne çıktığı ve sorunu bu
kapsamda ele alan işveren, sendika ve siyasilerin sayısının her geçen gün
artmakta olduğu belirtiliyor.
Nitekim Birleşik Krallık’ta bulunan ve yaklaşık 1,3 milyon üyeye sahip
Avrupa’nın en büyük kamu görevlileri sendikası olan UNISON, kadın
çalışanlarda görülen söz konusu menopoz belirtilerinin bir mesleki sağlık
sorunu olduğunu ve aynı zamanda bir eşitlik meselesi olarak
değerlendirildiğini ifade ediyor. Bu kapsamda, kadınların işyerinde sağlık ve
güven içinde olmaları konusundaki her türlü desteği sendika olarak vermeye
hazır oldukları kaydediliyor. UNISON gerek kamu, gerekse özel sektörde
istihdam edilen tam ve yarı zamanlı kamu hizmetinde çalışanları temsil eden
bir sendika olup, sendika üyelerinin yaklaşık %70’ini kadınlar oluşturuyor.
İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) Ağustos 2019 rakamlarına göre,
sadece Birleşik Krallık'ta 50-64 yaş arası yaklaşık 4,5 milyon kadın iş
hayatında aktif olarak yer alıyor.
İstatistikler, her üç kadından birinin menopozda olduğunu gösteriyor. Ayrıca, her on kadından yaklaşık sekizinin ise
belirgin semptomlara sahip olduğu ve %45'inin söz konusu belirtilerle başa çıkmakta zorlandığı kaydediliyor.
Günümüzde menopoz çağındaki kadınların, örneğin G7 ülkeleri iş gücünün %11'ini oluşturması ve nüfus
yaşlandıkça menopozdan etkilenenlerin sayısının küresel olarak artmasından dolayı menopozun sadece kadınları
ilgilendiren ve aileler için tıbbi veya kişisel bir mesele olarak kabul edilmesi anlayışı değişime uğruyor. Son
araştırmalar, menopozun etkilerinin, anksiyete, depresyon, beyin sisi, uykusuzluk, bitkinlik ve kalp çarpıntısı dâhil
olmak üzere önceden bilinenlerden çok daha kapsamlı olduğunu gösteriyor.
İngiliz Resmi Eşitlik Ofisi’nin menopoz döneminde iken çalışan kadınlar üzerinde menopozun yarattığı etkilere
ilişkin 2017 yılında yayımladığı incelemesinde, kadınların dönem itibarıyla yaşadıkları kişisel sıkıntılar nedeniyle
işyerinde cinsiyet ayrımcılığına uğradığını ve kendilerine karşı olumsuz davranışlara maruz kaldıklarının
belirlendiğini vurguluyor. Benzer şekilde, kısaca STUC olarak bilinen İskoçya Sendika Merkezinin (Scotland’s
Trade Union Center) Kadın Komitesi tarafından 2018 yılında yapılan bir araştırmada da, araştırmaya katılanların
%32’inin menopoza karşı olumsuz yaklaşıldığını, %63’ünün ise menopozun çoğu zaman bir şaka gibi
değerlendirildiğini belirttiği kaydedildi.
1

https://voices.ilo.org/podcast/is-the-menopause-a-workplace-issue#headline (Erişim tarihi: 21/01/2022.).
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Newson Sağlık ve Refah Merkezi’nin 2019 yılında yaptığı bir araştırmada, araştırmaya katılanların %90’ının
menopoz ve öncesi dönemde iş hayatlarının etkilendiği, performans düşüklüğü nedeniyle %9’unun disiplin
soruşturmasına maruz kaldığı, %19’unun yaklaşık 8 hafta işten ayrı kalmak zorunda kaldığı, toplam olarak
%37’sinin doktor raporu aldığı ve bunların %52’sine stres ve anksiyete tanısı konulduğu, %7’sinin ise menopoz
nedeniyle hastalık izni kullandığı kaydedildi.[2] Diğer yandan, yalnızca Birleşik Krallık'ta, 900 binden fazla kadının,
yetenek, beceri ve deneyimlerinin en değerli olduğu bir yaşta menopoz nedeniyle işini erken terk ettiği belirtiliyor.
Kadının menopoz nedeniyle işinden ayrılması işyeri üretkenliği ve verimliliği ile emeklilikte erkeklerle olan emekli
aylığı farkının doğması gibi zincirleme sonuçları olduğu da yapılan değerlendirmeler arasında yer alıyor. Yapılan
başka bir çalışmada ise, menopoza bağlı küresel üretkenlik kayıplarının yılda 150 milyar ABD dolarından fazla
olduğu hesaplanıyor.
UNISON’a göre, kadın işçiler üzerindeki menopoz semptomlarının etkisi bir iş sağlığı sorunu olup aynı zamanda bir
eşitlik sorununu oluşturuyor. Diğer yandan, menopoz iş yerini ilgilendirmesi nedeniyle iş yeri sorunu olup bu
yönüyle de bir sendika sorunu olarak değerlendiriliyor.

2

Menopause, “The menopause is a workplace issue: guidance and model policy”, UNISON, October 2019, S.11-12.

5

SAYI 53 • MART 2022

e-bülten

DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

www.csgb.gov.tr/digm

Avrupa Komisyonu Ocak 2022 Aylık
İstatistik Bülteni Yayımlandı
Avrupa Birliği İstatistik Bürosu (Eurostat) verilerine
göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranları
avro bölgesinde[3] 2021 Aralık ayındaki %7
seviyesinden 2022 Ocak ayında %6,8’e gerilerken, 2021
yılı Ocak ayındaki %8,3’lik seviyesine kıyasla oldukça
düşük gerçekleşti. Avrupa Birliği[4] (AB) genelinde ise
2021 Aralık ayındaki %6,3 seviyesinden 2022 Ocak
ayında %6,2’ye geriledi. Söz konusu oran, Ocak 2021’de
AB genelinde %7,5 olarak kaydedilmişti.
Eurostat tahminlerine göre, 11 milyon 225 bini avro
bölgesinde olmak üzere 2022 Ocak ayı itibarıyla AB
üyesi 27 ülkede toplam 13 milyon 346 bin işsiz
bulunuyor. 2021 Aralık ayı ile karşılaştırıldığında
işsizlik, AB genelinde 216 bin, avro bölgesinde ise 214
bin azaldı. 2021 Ocak ayı ile karşılaştırıldığında
işsizliğin AB genelinde 2 milyon 522 bin, avro
bölgesinde 2 milyon 117 bin azaldığı görüldü.

2022 Ocak ayında 2 milyon 38 bini avro bölgesinde
olmak üzere tüm AB üyesi ülkelerde toplam 2 milyon
546 bin 25 yaş altı gencin işsiz olduğu kaydedildi. Genç
işsiz oranları 2021 Aralık ayında AB’de %14,3, avro
bölgesinde %14,2 iken, 2022 Ocak ayında AB genelinde
%14, avro bölgesinde %13,9 oranında gerçekleşti.
Sayısal olarak 2021 Aralık ayı ile karşılaştırıldığında
genç işsiz sayısı AB genelinde 62 bin, avro bölgesinde
52 bin düşüş kaydetti. 2021 Ocak ayı ile
karşılaştırıldığında ise genç işsizlerin sayısı AB
genelinde 680 bin, avro bölgesinde 589 bin azaldı.
AB genelinde kadın işsizlik oranı 2021 Aralık ayındaki
%6,6 seviyesinden 2022 Ocak ayında %6,5’e düşerken,
erkek işsizlik oranı %6,1 seviyesinden %6’ya geriledi.
Avro bölgesinde 2021 Aralık ayında %7,2 olan kadın
işsizlik oranı 2022 Ocak ayında %7,1’e inerken, erkek
işsizlik oranı %6,7’den %6,6’ya düştü.

3

Avro bölgesi (EA19) ülkeleri: Belçika, Almanya, Estonya, İrlanda, Yunanistan, İspanya, Fransa, İtalya, G.K.R.Y., Litvanya, Letonya, Lüksemburg, Malta, Hollanda,
Avusturya, Portekiz, Slovenya, Slovakya ve Finlandiya.

4

EU27: Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Almanya, Estonya, İrlanda, Yunanistan, İspanya, Fransa, Hırvatistan, İtalya, G.K.R.Y., Letonya, Litvanya, Lüksemburg,
Macaristan, Malta, Hollanda, Avusturya, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya, Slovakya, Finlandiya ve İsveç.
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2022 Ocak itibarıyla seçili bazı AB üyesi ülkelerde
mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

Eurostat tarafından yayımlanan rakamlara göre, avro
bölgesinde 2021’in üçüncü çeyreğinde %2,6 ve 2020'nin
dördüncü çeyreğinde %1,9 olan açık iş pozisyonu oranı
2021’in dördüncü çeyreğinde %2,8 oldu. AB'deki açık
iş pozisyonu oranı ise, 2021’in üçüncü çeyreğindeki
%2,4 ve 2020'nin dördüncü çeyreğindeki %1,8
seviyesinden 2021'in dördüncü çeyreğinde %2,6'ya
yükseldi. Avro bölgesinde, 2021'in dördüncü
çeyreğindeki açık iş oranı sanayi ve inşaatta %2,6 ve
hizmetlerde %3,1 iken, bu oranlar AB'de sırasıyla %2,5
ve %2,9 olarak gerçekleşti.

Kaynak: “Euro area unemployment at 6.8%”, Eurostat Newsrelease Euroindicators, 27/2022, 3 March 2022; “Euro area job vacancy rate at 2.8%”, Eurostat
Newsrelease Euroindicators 32/2022-17 March 2022; “Industrial producer prices up by 5.2% in the euro area and by 4.9% in the EU”, Eurostat Newsrelease
Euroindicators, 26/2022, 3 March 2022 (Erişim tarihi:04/03/2022).
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AB Daha Güvenli Bir Çalışma
Ortamı İçin Yasa Hazırlıyor
AB Komisyonu, 2030 yılına kadar Üye Devletlerde iş sağlığı ve güvenliğini geliştirecek temel öncelikleri ve
yapılacak eylemleri belirlediği 2021-2027 için İş Sağlığı ve Güvenliği Stratejik Çerçeve’yi 8 Haziran 2021
tarihinde kabul etti. Söz konusu Stratejik Çerçeve, 2030 yılına kadar Üye Devletlerde işle ilgili ölümleri
sıfırlayacak bir “Sıfır Vizyon” hedefi belirliyor.
Avrupa Komisyonu, AB’de yeni
yasaları planlamak, hazırlamak ve
önermekten
sorumlu
bir
AB
kurumudur. Komisyon, hazırladığı
mevzuat metinlerinin AB yasası haline
gelmesi için üzerinde anlaşmaya
varılmak üzere Avrupa Parlamentosu
ve AB Konseyi'ne göndererek yasama
önerisinde bulunur.

AB'deki yaklaşık 170 milyon işçinin korunmasına yardımcı olacak
bu belge ile AB, salgın, dijital ve yeşil dönüşümle birlikte ortaya
çıkacak yeni çalışma biçimlerine uyumlu daha güvenli ve insana
yaraşır bir çalışma ortamı ve koşulları sağlamayı hedefliyor.
Belgede, 1994-2018 yılları arasında iş yerindeki ölümcül kazaların
%70 oranında azaltılmış olmasına rağmen, 2020 yılında 27 AB
ülkesinde 4,6 milyon iş kazasının rapor edildiği, 2018 yılında 3 bin
300 ölümcül ve 3,1 milyon ölümcül olmayan iş kazasının
yaşandığı ve her yıl 200 bin kişinin meslek hastalığı yüzünden
hayatını kaybettiği kaydediliyor.

Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansının/AİSGA (European Agency for Safety and Health at Work) iş kazası ve
meslek hastalıklarının topluma yansıyan maliyeti konusunda bir araştırmaya dayalı olarak yaptığı açıklamasında, iş
kazası ve meslek hastalıklarının AB'ye her yıl en az 476 milyar avroya, iş yerinden kaynaklanan sadece kanser
hastalığının ise 119,5 milyar avroya mal olduğunun hesaplandığını belirtiyor. Bu çerçevede AİSGA ve ILO’ya göre,
iş kazası ve meslek hastalıkları AB Gayri Safi Yurt İçi Hasılasının (GSYİH) %3,3’ünün kaybına neden oluyor.
Komisyonun kabul ettiği “Stratejik Çerçeve” belgesinin yanı sıra AB içinde iş sağlığı ve güvenliği zaman içerisinde
çıkarılan 24 direktifle belirlenmiş bulunuyor. 1989 tarihli Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Çerçeve Direktifi ise, AB
kapsamındaki genel ilkeler ve asgari standartlar için temel oluşturan asıl belge niteliğini taşıyor.

Kaynak:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0323&qid=1626089672913#PP1Contents;
https://osha.europa.eu/en/publications/international-comparison-cost-work-related-accidents-and-illnesses;
“The EU legislation for health and safety at work aims to eliminate work-related deaths in Member States by 2030 and to improve workers’ conditions”, The
Parliament Magazine, Web. 01 March 2022 (Erişim tarihleri: 02/03/2022); :“The EU is legislating for a safer work environment”, The Parliament Magazin, Web.
01 March 2022; https://www.theparliamentmagazine.eu/news/article/a-safer-working-environment (Erişim tarihi: 16/03/2022).
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ILO: İnşaatta İş Sağlığı ve Güvenliği Revize Uygulama
Yönetmeliği Kabul Edildi
ILO uzmanları, İnşaatta İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Yönetmeliği’ni (ILO 1992) gözden
geçirerek revize etmek amacıyla 21-25 Şubat 2022 tarihleri arasında Cenevre’de toplandı.
1992 tarihli inşaatta iş sağlığı ve güvenliğine yönelik ILO uygulama yönetmeliğinin (Code of Practice on Safety and
Health in Construction) amacı, inşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliği için yasal, idari, teknik ve eğitimsel bir
çerçeveye ilişkin pratik rehberlik sağlamak ve bu amaçla inşaatta istihdamdan kaynaklanan kaza, hastalık ve işçilerin
sağlığı üzerindeki zararlı etkileri önlemektir.
ILO Yönetim Kurulunun Mart 2019’da yapılan 335. Oturumunda alınan karara dayanarak gerçekleştirilen ILO
Uzmanlar Toplantısı’nda, 1992 tarihli yönetmelik revize edildi ve İnşaatta İş Sağlığı ve Güvenliği Revize Uygulama
Yönetmeliği (Revised Code of Practice on Safety and Health in Construction) kabul edildi. Söz konusu yönetmelik
hükümleri, son yıllarda inşaat sektöründe değişen çalışma koşul ve şekillerini dikkate alarak sektörde iş sağlığı ve
güvenliğini sağlayacak uygulamaları ve koruyucu önlemleri kapsamı altına alacak şekilde düzenlendi. İnşaat
sektöründe faaliyet gösteren işveren ve çalışan işçilere öncelikli olarak risk değerlendirmesi yapma ve riskleri
önlemeye yönelik yeni tedbirler alma konusunda rehber niteliğini taşıyan uygulama yönetmeliğinin nihai metni, ILO
Yönetim Kuruluna sunulacak olup, prosedür gereği kurul tarafından onaylandıktan sonra yayımlanacak.

Kaynak:
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_838390/lang--en/index.htm;
https://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_824056/lang--en/index.htm (Erişim tarihi: 04/03/2022).
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ILO Yönetim Kurulu, İş Teftişinde
Rehber İlkeler Belgesini Onayladı
İş teftişine ilişkin mevcut ILO Sözleşmelerini tamamlayacak ve çalışma dünyasında çalışanların
haklarına saygıyı geliştirecek yeni rehber ilkeler ILO Yönetim Kurulu tarafından kabul edildi.
Rehber
ilkeler,
iş
teftiş
kurullarının
organizasyon, yapı, yetkinlik ve işleyişleri ile
ilgili olup iş teftişlerinin iyileştirilmesi
hususunda kilometre taşını oluşturuyor. Söz
konusu
ilkelerin
yerine
getirilmesinin
uluslararası
çalışma
standartlarının
uygulanması üzerinde olumlu bir etkisi olacağı
değerlendirilirken, nihai hedefin, 81 No’lu İş
Teftişi Sözleşmesi (1947) ile 129 Sayılı
Tarımda İş Teftişi (1969)[5] Sözleşmesi’nin
uygulanmasında üye ülkelere yardımcı olmak
ve günümüz çalışma hayatında çalışma
haklarına karşı saygıyı geliştirmek olduğu ifade
ediliyor.
Rehber ilkelerin onaylaması, 13-16 Aralık
2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen üç
taraflı uzmanlar toplantısında alınan karara
dayanmakta olup, söz konusu rehber ilkeler,
hükümet, işveren ve işçiler tarafından
onaylanan, bu nitelikteki ilk uluslararası
bağlayıcılığı olmayan belge niteliğini taşıyor.

[5] Ülkemiz tarafından onaylanmamıştır.
Kaynak:https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_839865/lang--en/index.htm.
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ABD’de Öncelik Ekonomide
Politika önceliklerinin belirlenmesine yönelik olarak Pew Araştırma Merkezi (PEW) tarafından
yapılan bir araştırmada, 2021 yılında araştırmaya katılanların %78’i, Kovid-19’u ele alınması
gerekli birincil öncelikli sorun olarak gördüğünü belirtirken, bu oran bu yıl %60’a geriledi.
Şu anda, ABD'li yetişkinlerin %71'i ekonominin güçlendirilmesini en önemli politika önceliği olarak görüyor. Bunu,
%61 oranı ile sağlık bakım maliyetlerinin düşürülmesi, %60 ile Kovid-19 salgını tedbirleri, %58 ile eğitimin
iyileştirilmesi ve %57 ile sosyal güvenliğin güvence altına alınması konuları izliyor.
Diğer yandan, PEW tarafından 10-17 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılan bir başka araştırmaya göre ise, uzun
süredir sendikalı işçilerin payında yaşanan düşüş Amerikalılar tarafından olumsuz bir gelişme olarak değerlendirildi.
Araştırmada, ABD'li yetişkinlerin %58'i, son 30-40 yıl içerisinde sendikalar tarafından temsil edilen işçi oranındaki
düşüşün ülke için “çok kötü” olduğunu belirtirken, çalışan kesim arasında “çok kötü” olduğunu düşünenlerin payı
artarak %61 olarak kaydedildi. Bir sendikaya üye olan ABD'li işçilerin payı, 1983 yılında %20 düzeyinde iken,
zaman içinde azalarak 2021 itibarıyla %10,3’e kadar geriledi.

Kaynak: Allocation of competences in policy sectors key to migrant
entegration, In a sample of ten OECD countries, OECD 2022.
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Almanya İş Hayatında Cinsiyet Eşitliği
Konusunda İlerleme Sağlamakta Zorlanıyor
Münih Üniversitesi Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü, iş hayatında kadın erkek eşitliği
konusunda Mart 2022’de yayımladığı raporunda; Almanya’da son yıllarda iş hayatında cinsiyet
eşitliği konusunda olumlu bir gelişme olmadığı ve uluslararası karşılaştırmalarda da ülkenin
birkaç sıra geriye düştüğü tespitlerine yer verdi.
Nitekim hali hazırda Almanya’da tam zamanlı istihdam edilen çalışanlar arasında kadınlar, erkelere göre %13,9
oranında daha az ücretle çalıştırılıyor. Söz konusu oran gelişmiş ülke ortalaması %12,5’lik farkın da üzerinde
kalıyor. Aynı rapora göre kendi nam ve hesabına çalışanların gelirlerinde ortaya çıkan fark ise %25’leri buluyor.
Şirket kuran erkeklerin sayısı ise kadınlara nazaran 3 kat daha fazla. Zira raporun yaptığı tespite göre bu rakam 2007
yılından bu yana sürekli düşmüş görünüyor. Patent başvurusunda bulunanlar arasında kadınların oranı ise %7’lerde
seyrediyor.
Ayrıca istihdamda olan her 10 kadından 6’sı yarı zamanlı işlerde çalışırken, erkeklerde her 10 çalışana 3 yarı
zamanlı çalışan düşüyor.
Diğer taraftan Dünya Ekonomik Forumu vesilesi ile her sene yayımlanan Küresel Cinsiyet Eşitliği sıralamasında
Almanya 2006’da 156 ülke arasında 6. sırada yer alırken, 2021 yılına gelindiğinde 11. sırada kendisine yer
bulabiliyor.

Kaynak: https: Münih Üniversitesi Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü, Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München
e.V.,//www.ifo.de/node/68332, (Erişim: 08.03.2022), https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2021/in-full, Global Gender Gap
Report 2021, (Erişim: 08.03.2022).
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Almanya’da Kadınlar Yüzde 18 Daha Az Kazanıyor
Alman Federal İstatistik Dairesi’nin (Destatis) 07 Mart 2022 tarihinde yayımladığı rakamlara
göre 2021 yılında Almanya'daki kadınlar erkeklerden saat başına ortalama %18 daha az kazandı.
Kadın-erkek arasındaki söz konusu kazanç farkı geçen yıldan bu yana değişmedi.
Destatis tarafından açıklanan verilerde kadınlar ortalama brüt AB ülkelerinde kadın-erkek ücret farkı:
19,12 avro kazanırken erkeklerin kazancı kadınlardan 4,08
avro fazla gerçekleşti ve 23,20 avro oldu. Bir önceki yıl
erkekler ile kadınlar arasındaki kazanç farkı 4,16 avro idi.
Son 15 yılda, Almanya'da mevcut olan ücret farkı azalmakla
birlikte devam etti. 2006 yılında %23 olan ücret farkı 2021'de
5 puan gerileyerek %18 olarak gerçekleşti. Doğu Almanya'da
ise 2021’de kadınlar erkeklere göre saatlik %6 daha az ücret
kazandı.
Kadın-erkek arasındaki kazanç farkının nedenleri dört yılda
yapılan kazanç yapısı anketi temelinde analiz ediliyor.
Yapılan analize göre kazanç farkının %71’i, diğer unsurların
yanı sıra, kadınların daha düşük ücretlerin geçerli olduğu
sektör ve mesleklerde çalışıyor olması ve az sayıda kadının
yönetici pozisyonlarına ulaşabilmelerinden kaynaklanıyor.
Geriye kalan %29’luk payın ise ücretlerde eşitliği sağlayıcı
ayarlamaları ifade ettiği belirtiliyor.
2018 yılı son analiz sonuçları ile karşılaştırıldığında, 2018
yılında kadın çalışanların, karşılaştırılabilir iş ve niteliklere
sahip olsalar bile, erkeklere göre saat başına ortalama %6 daha
az kazandıkları görülüyor.

Kaynak: Stuttgart Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği;
Pressemitteilung Nr. 088 vom 7.März 2022.
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Azerbaycan İşsizlik Sigortası Ödemelerinin
Koşullarını Yumuşattı
Azerbaycan İşsizlik Sigortası Kanununda 17.01.2022 tarihinde onaylanan değişikliklere göre,
işsizlik sigortası işsizlerin sosyal güvencesini güçlendiren bir destek olarak kabul edildi ve
işsizlik sigortası ödemelerinin belirlenmesine ilişkin koşullar yumuşatıldı.
Değişikliğe göre, belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle işten çıkarılanlar için gereken hizmet süresi
35 aydan 30 aya indirildi. İşsizlik sigorta ödeneğinin bağlanabilmesi için kişinin işsiz olarak kaydedildiği tarihten
itibaren gerekli 3 aylık bekleme süresi kaldırıldı.
Buna göre, sigorta ödemesi, sigortalı kaydının yapıldığı tarihten itibaren hesaplanacak ve başvuruda bulunulan
aydan itibaren işsizlik sigortası almaya hak kazanılacak.
Avusturya’da Turizm ve Sanayide Daha Az,
Azerbaycan’da İşsizlik sigortası 3 durumda ödeniyor:
İnşaat ve Ticarette Daha Fazla İflas
- İşyeri tasfiye edildiğinde.
- Personel sayısı azaltıldığında.
- Belirli süreli iş sözleşmesi sona erdiğinde.
İşsizlik sigortasından yararlanma hakkının olup olmadığının
kontrol edilmesi için önce DOST (Dayanıglı ve Sosial Teminat
Agentliyi) merkezlerine ya da bölgesel istihdam bürolarına
başvuruda bulunarak kayıt yaptırılması gerekiyor. Kişiye uygun
iş bulmak mümkün olmadığında, kişi işsiz olarak kabul ediliyor
ve kaydı gerçekleştirildikten sonra ödenek hakkı olup olmadığı
konusunda bilgilendiriliyor. 2020 yılında mevzuatta yapılan
değişiklik neticesinde işsizlik sigorta ödemesi belirli süreli iş
sözleşmesinin feshi sonucu işsiz kalanlara da uygulanmaya
başlanmıştı.

Avusturya’da 2021 yılında yaşanan toplam
iflas sayısı bir önceki yıla yakın düzeyde
gerçekleşirken,
2022
yılı
itibarıyla
rakamların Kovid-19 öncesi seviyelere
inmesi bekleniyor. Ayrıca iş piyasası ve
salgından kaynaklı tam kapanma ile alakalı
siyasi kararların net olması gerektiği, olası
yeni bir tam kapanma kararının iflas
oranlarını arttıracağı bildirildi.
Güncel sayısal verilere bakıldığında iflas
oranları 2021 yılında %3,1 azalarak
10.733’e düştü. Turizm ve sanayi
sektörlerindeki iflasların düşük seviyede
olduğu gözlemlenirken, inşaat sektöründe
%3,4 (612), ticaret sektöründe %4 (516)
oranlarında artış kaydedildi. Son dönemde
yaşanan teslimat ve tedarik zincirlerindeki
zorlukların yanında yükselen fiyatların söz
konusu sektörlerdeki iflas artışlarının sebebi
olduğu görüldü. Otel ve gastronomi
sektöründe %13,3 lük azalma ile 319 iflas
görülürken bu sektörlere verilen salgın
desteklerinin
rakamları
düşürdüğü
kaydedildi.

Kaynak: Salzburg Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği;
(Weniger Pleiten in Tourismus und Industrie, mehr am Bau
und im Handel, kurier.at, 04.01.2022)

Kaynak: Bakü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği;
https://www.sosial.gov.az/post_521132 (Erişim tarihi 10/03/2022).
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Bangladeş Rangpur Tıp Fakültesi Hemşirelik Mesleğinde
Motivasyon-Mesleki Tatmin İlişkisini Araştırdı
İngiltere’de yayımlanan “Archives of Business Research (ABR)” adlı derginin 25 Şubat 2022
tarihli sayısında yer alan akademik bir çalışmada, hemşirelik mesleğinde motivasyon ve mesleki
tatmin ilişkisi, Kuzey Bangladeş’teki Rangpur Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli 102 hemşire
örnek alınarak incelendi.
Somut bir sonuca ulaşılabilmesi için Açıklayıcı Faktör
Analizi (Exploratory Factor Analysis) ve Yapısal
Denklik Modeli (Structural Equation Model)
kullanıldı.
Araştırmanın amacını, hemşirelik mesleğinde mesleki
tatmin sağlayan motivasyon unsurlarının araştırılması
oluştururken, bu amaca yönelik aşağıdaki hedefler
belirlendi:
• Motivasyon faktörleri ile iş tatmini arasındaki ilişkiyi
bulmak.
• Altta yatan faktörleri bularak, bunların iş tatmini
üzerindeki etki derecesini araştırmak.
• Araştırmaya uygun bir yapısal denklik modeli
geliştirmek.
Araştırma, hemşirelerin terfi, eğitim, kariyer gelişimi ve iş yükleriyle ilgili temel bazı sorunlarla karşı karşıya
kaldıklarını ortaya koyarken, içsel faktörlerin hemşirelerin iş tatminini yansıtan davranış şekilleri ve eylemleri
üzerinde etkili olduğunu gösterdi. Bunun yanı sıra, hemşirelerin performansını, verimliliğini ve etkinliğini artırmak
için hastane yönetiminin hemşireleri motive edici unsurlar üzerinde yoğunlaşmaları gerektiğini ortaya çıkardı.
Motivasyon ile mesleki tatmin arasında sıkı bir ilişkinin belirlendiği araştırmada elde edilen sonuçlar şunlar oldu:
1.Terfi durumunda yetkililer hakkaniyetli ve adil olmalı.
2.Hemşireler, sağlıklarını korumaları ve devamsızlıktan kaçınmaları için zamanında uygun tedavi olanaklarına sahip
olmalı.
3.Mesleki tatmin ve motivasyonları açısından başarılı çalışmalar ödüllendirilmeli.
4.Haklar, sorumluluklar ve diğer ilgili konularda meslek birlikleri daha aktif olmalı; siyasi faaliyetler ve
yolsuzluklardan arındırılmalı.

Kaynak: “Satisfaction and motivation of nursing professional: A study on Rangpur Medical
College Hospital,” Archives of Business Research, February 2022.
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Birleşik Krallık Haziran Sonuna Kadar
500 Bin Kişiyi İstihdam Edecek
Korona virüs salgını sonrasında ekonominin hızla düzelmesini sağlayacak çalışmalara katkı
sağlamak ve çalışabilecek kişileri Evrensel Kredi (Universal Credit) olarak adlandırılan yardım
sisteminden çıkarmak amacıyla Birleşik Krallıkta Çalışmaya Giden Yol kampanyası başlatıldı.
Kampanya ile 27 Ocak 2022 tarihinden itibaren Haziran ayı sonuna kadar 500 bin kişinin işe yerleştirilmesi
planlanıyor. Böylece, işe hazır kişilerin, hızla iş sahibi olmaları ve rekor seviyelere ulaşan açık iş pozisyonlarının
doldurulması amaçlanıyor. İngiliz Ulusal İstatistik Kurumunun (Office of National Statistics/ONS) verilerine göre,
artan işçi talebi salgın öncesi seviyelere göre %59 artarak 1,2 milyona ulaştı. Mevcut sisteme göre kişiler 3 ay
boyunca kendi yeteneklerine göre iş arama yönünde eğitim, mülakat gibi girişimlerine devam ederken, Çalışmaya
Giden Yol kampanyası ile farklı sektörlerdeki işleri de değerlendirmeleri ve bunu 4 hafta gibi bir süre içerisinde
yapmaları isteniyor. İş bulma yönünde makul çaba göstermeyenlerin aldıkları yardımların 4. hafta sonrasında
azaltılmaya ya da kesilmeye başlaması öngörülüyor.
Birleşik Krallık’taki 48 sendika üyesi yaklaşık 5,5
milyon çalışanı temsil eden İngiliz İşçi Sendikaları
Evrensel Kredi (Universal Credit), 18
Kongresi (Trade Unions Congress/TUC) yaptığı
yaşını dolduran ve yasal emeklilik yaşının
açıklamada, milyonlarca düşük gelirli işçinin,
altındaki düşük gelirli veya işsiz olan
yükselen enerji ve vergiler nedeniyle bu Nisan ayında
kişilere yapılan bir ödeme. Barınma, çocuk
sıkıntıya düşeceği konusunda uyardı. TUC tarafından
yardımı ve çocuk bakımı masraflarını da
yapılan resmi istatistik analizlerinde, 2020 Şubat
içine alacak şekilde engelliler, bakıcılar ve
ayında yaklaşık 1 milyon kişi evrensel krediden
çalışamayacak kadar hasta olan kişilere
yararlanıyorken, bu sayı 2021 yılında 2,3 milyona
yapılacak mali desteği de kapsıyor.
yükseldi.
Söz konusu yükselişin son iki yıl içinde %130’luk bir artışa işaret ettiğini belirten TUC, şu anda çalışan her 14
kişiden birinin (%7,2) evrensel kredi talep ettiği anlamına geldiğini kaydetti.
ONS verilerine göre ülkede 16-64 yaş arası işsizlik oranı %4,1, istihdam oranı ise %75,5 düzeyinde bulunuyor.

Kaynak: Londra Çalışma ve Sosyal Güvenlik
https://www.ons.gov.uk/ (Erişim tarihi: 10/03/2022);
tarihi:23/03/2022).

Müşavirliği; https://www.gov.uk/government/news/new-jobs-mission-to-get-500-000-into-work;
https://www.tuc.org.uk/news/number-workers-universal-credit-13-million-eve-pandemic (Erişim
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Birleşik Krallık’tan Ukraynalılara Özel
Göçmen Uygulaması
Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı, hâlihazırda Birleşik Krallık’ta bulunan veya gelmesi
muhtemel olan Ukrayna vatandaşlarının sığınma taleplerine ilişkin politikasını gözden
geçirirken, Ukraynalı göçmenler için özel bazı vize planlarını uygulamaya koyduğunu duyurdu.
Bununla ilgili olarak Hükümet, ülkesinden ayrılmak zorunda kalan ve İngiltere ile herhangi bir aile bağı olmayan
Ukraynalıların da Birleşik Krallık’taki özel sponsorlar, yerel yetkililer gibi sponsorlar tarafından ülkeye getirilmesine
izin verileceğini açıkladı. Bakanlık ayrıca, İngiliz vatandaşlarının ve Birleşik Krallık’ta yerleşik kişilerin aile
üyelerinin Birleşik Krallık'a gelmesine veya Birleşik Krallık'ta kalmasına izin veren Ukrayna Aile Planı’nın da bu
kapsamda değerlendirildiğini bildirdi.
Birleşik Krallık’a ulaşmaya çalışan çoğu Ukraynalı
için Ukrayna Aile Planı ile çerçevesi çizilen yolun
izlenmesi gerektiğini belirten yetkililer, İngiliz
vatandaşları ve Birleşik Krallık'ta yaşayan birçok
göçmenin, ana-baba, çocuk, kardeş, teyze, amca ve
kayınvalide gibi normalde aile vizesi almaya hak
kazanamayacak Ukraynalı akrabalarına sponsorluk
yapmalarına imkân tanındığını bildirdi. Ayrıca,
başvuruların ücretsiz olduğu, Göçmenlik Sağlık Ek
Ücretinin alınmadığı ve vize, çalışma, eğitim ve
yardım talep etme hakkının sağlandığı ifade edildi.
Söz konusu imkânlardan 3 yıla kadar
yararlanılabileceği, bu sürenin uzatılması olasılığı
veya yerleşim hakkının tanınmasına ilişkin ise
garantinin bulunmadığı belirtildi.
Gönüllü olarak bir kişi ya da aileye sponsor
olunmak istenmesi halinde, yetkililerle koordineli
bir çalışmanın yürütülerek, ihtiyaç halindeki
Ukraynalılarla iletişimin derhal sağlanacağı
belirtildi.

Kaynak:
https://www.gov.uk/guidance/support-for-family-members-of-british-nationals-in-ukraine-and-ukrainian-nationals-inukraine-and-the-uk;
https://www.freemovement.org.uk/can-ukrainians-take-refuge-in-the-uk-immigration-concessions-and-asylum-policy/?
mc_cid=4d24f9bc0d&mc_eid=075fe24d23.
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Birleşik Krallık’ta Enflasyon Maaş
Artışlarından Yüksek Gerçekleşecek
İnternet tabanlı piyasa araştırma şirketi YouGov Plc’nin Yeminli Personel ve Gelişim Enstitüsü
(Chartered Institute of Personnel and Development/CIPD) için yapmış olduğu araştırma sonucu
“İş Gücü Piyasası Görünümü: 2021-2020 Kış Dönemi (Labour Market Outlook: Winter 2021-22)
adlı raporda yayımlandı.
İnsan kaynakları ve karar verici konumdaki yaklaşık 1.006
kişi üzerinde 6-30 Ocak 2022 tarihleri arasında çevrimiçi
olarak yapılan araştırma sonucunda öne çıkan temel
bulgular özet olarak açıklandı:
Önümüzdeki üç ay içinde personel sayısını artırma
beklentisinde olan işverenler ile personel sayısını
düşürmeyi planlayan işverenler arasındaki farkı ölçen
net istihdam dengesi, geçen çeyrekte +38'e ulaştıktan
sonra +37'de sabit kaldı. Bu rakam 2012-13 yılından
sonraki ikinci en yüksek değer oldu. Rakamlar, ülkede
istihdamın olumlu bir seyir izlediğini gösterdi.
Araştırmaya katılan her 10 işverenden yedisi (%70),
önümüzdeki 3 aylık dönemde işçi alımına gidileceğini
bildirirken, sadece biri (%10) 2022 Mart ayına kadar
işçi çıkartabileceğini ifade etti.
İşverenler işe alımda yaşadıkları zorlukları, ücretleri
artırarak (%48), esnek çalışmayı daha çok
yaygınlaştırarak (%46) ve mevcut personelin
becerilerini artırarak (%44) aşmaya çalıştı.

Ücretleri gözden geçireceğini belirten işverenlerin
%1’i ücretleri düşüreceğini, %7’si donduracağını,
%31’i ücretin kurumsal performansa bağlı
olabileceğini, %22’si kararsız olduğunu ve %40’ı
artıracağını belirtirken, artışın ortalama olarak %3
düzeyinde olması uygun bulundu. Ancak, İngiliz
merkez bankası Bank of England tarafından 2022
yılında enflasyonun %7 olmasının beklendiği
belirtilirken, artışların enflasyonun gerisinde
kalacağı da kaydedildi.
Özellikle sağlık sektörü (%64), kamu (%52) ve
inşaat sektörü (%51) olmak üzere genel olarak %46
düzeyinde doldurulması zor açık iş pozisyonu
olduğu görüldü. İşverenlerin yaklaşık %64’ü
önümüzdeki altı aylık dönemde açık pozisyonların
doldurulmasında sorun olabileceğini, %33’lük kısmı
bunun önemli olabileceğini belirtti.
İşverenlerin sadece %6 gibi çok düşük orandaki bir
bölümü ikinci çeyrekte personel sayısında bir
indirimi öngördü.

Kaynak: Labour Market Outlook: Winter 2021-22 CIPD 2022.

18

SAYI 53 • MART 2022

e-bülten

DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

www.csgb.gov.tr/digm

Kadınlar Hindistan’da
Tarımın Görünmez Gücü
Tarım sektörü, ekonomik olarak aktif kadınların %80'ini istihdam ederken, %33'ü tarımsal iş gücü olarak, %48’i
ise serbest meslek sahibi çiftçiler olarak faaliyette bulunuyor. Bir rapora göre, Hindistan'daki çiftçi ailelerin
yaklaşık %18'inin başında kadınlar var. Ancak, ülke ekonomisine %15,4 katkı sağlayan tarım sektörüne
yaptıkları önemli katkıya rağmen, kadın çiftçiler görünmez bir iş gücü olmaya devam ediyor. Diğer yandan,
tarımsal üretimin her safhasında yer almalarına rağmen karar verme sürecinde yer almıyorlar. 2011 yılında
Hindistan’da Kadın Çiftçilere Hak Kazanma Yasası adlı yeni bir düzenleme ile tarımda cinsiyet eşitliğini teşvik
etmeye yönelik bir girişim başlatılmış olsa da, gerekli siyasi desteğin sağlanmaması nedeniyle 2013 yılında
yürürlükten kaldırıldı. DowDuPont'un tarım bölümü Corteva Agriscience’in 17 ülkeyi kapsayan bir
araştırmasında, hem gelişmekte olan, hem de gelişmiş ülkelerde cinsiyet ayrımcılığının çok yaygın olduğu
görüldü. 4.160 katılımcıyı içeren araştırmada, Hindistan'daki anket katılımcılarının %78'i, ABD'deki
katılımcıların ise %52'si cinsiyet ayrımcılığının yaygın olduğunu belirtti. 2017 ve 2018 yıllarında yapılan bir
ekonomik araştırma sonucuna göre ise, erkeklerin kırsaldan kente göçünün artmasıyla birlikte, her geçen gün
daha fazla sayıdaki kadın çalışanın çiftçi, girişimci ve işçi olarak çeşitli alanlarda çalıştığını ortaya koydu.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından yapılan tahminlerde, eğer kadınlar erkeklerle aynı üretken
kaynaklara sahip olsalardı, çiftliklerindeki verim %20-30 oranında artabilirdi. Söz konusu bu tahmin, gelişmekte
olan ülkelerdeki tarımsal üretimin %4'e kadar artırılabileceğini ve küresel ölçekteki aç insanların sayısını %1217 oranında veya 100-150 milyon arasında azaltabileceğini gösteriyor.
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Hollanda, “Yönetim Kurullarında Yüzde
40 Kadın Kotası”nı Hayata Geçiriyor
Avrupa Komisyonu 2012 yılında 250’den fazla çalışanı
olan ve borsada işlem gören şirketlerin teftiş kurullarında
en az %40 ya da teftiş ve yönetim kurullarında %33
oranında kadın bulunmasına ilişkin “Şirket Yönetim
Kurullarında Kadınlar” (Women on Company Boards)
direktif önerisinde bulunmuş ancak Hollanda tarafından
benzeri düzenlemelerin ülkelerin iç mevzuatlarınca ele
alınması gerektiği ileri sürülerek benimsenmemişti.
Almanya ve İsveç gibi üye diğer ülkelerce de kabul
edilmeyen öneriye 2017 yılında Malta’nın dönem
başkanlığı sırasında bir istisna hükmü ilave edilmesi
teklif edildi.
Söz konusu teklife göre, şayet ülkelerin iç mevzuatlarında Avrupa Komisyonu'nun önerisi kadar etkili önlemler
alınmış ve ülkede bu konuda yeterli ilerleme kaydedilmiş ise ülkelerin direktife uyma zorunlulukları söz konusu
olmayacaktı.
Yaklaşık 10 yıl sonra, Ocak 2022’de Hollanda, mevzuatında bir değişiklik yaparak belli bazı şirketlerdeki üst
yönetim pozisyonlarının en az üçte birinin kadın ya da erkeklerden oluşmasını öngören bir yasayı kabul etti. “En
İyi Kadın Kotası” olarak adlandırılan “Denetim Kurulu ve Yönetim Kurulunda Kadın Erkek Oranının Daha
Dengeli Hale Getirilmesi” (Evenwichtiger Maken van de Verhouding van Mannen en Vrouwen in de Raad van
Commissarissen en Raad van Bestuur) yasası şirket üst yönetimlerinde ayrımcılıkla mücadele ve cinsiyet
eşitliğinin sağlanması gibi Avrupa değerlerinin korunması ve teşvik edilmesini hedefliyor.
Öte yandan, daha önce Avrupa Komisyonu’nun anılan direktif teklifini içişlerine müdahale olarak değerlendirerek
reddeden Almanya, büyük şirketlerin yönetim kurullarında kadınlar için kota öngören yasa tasarısını 2021 yılında
Bakanlar Kurulunda kabul etti. Kota zorunluluğu şimdiye kadar sadece büyük şirketlerin teftiş kurulları için geçerli
olup, yönetim kurullarında gönüllülük esas alınıyordu.

Kaynak: Deventer Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği;
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/02/11/nederland-na10-jaar-voor-europees-voorstel-women-on-company-boards
(Erişim tarihi: 18/03/2022).
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2021 Yılında İsveç’e Yerleşen Göçmenlerin Sayısı Arttı
2016 yılına kadar Avrupa Birliği içinde en esnek iltica yasalarına sahip olan İsveç’te 2016 yılında
yapılan yeni düzenlemelerle yasalar sıkılaştırılarak göçmen sayısında kısıtlamaya gidildi. Nitekim
İsveç İstatistik Kurumu verilerine göre, İsveç’e göç edenlerin sayısı 2016 yılında 163 bine
ulaşırken, sonraki yıllarda bu sayı azalmaya başladı.
Göç: 2020 yılında 82 bin 518’e kadar düşen göçmen sayısı
2021 yılında az da olsa bir artış kaydederek 90.631’e yükseldi.
Ülkeye gelenlerin %11’i aynı zamanda doğum yeri İsveç olan
kişilerden oluşurken, Hindistan doğumlu göçmenlerin
sayısında geçen seneye göre %48,2’lik artış yaşandı ve 6.017
Hindistanlı İsveç’e göç etti. Suriye’den gelen 3.538,
Almanya’dan 3.501 ve Pakistan’dan gelen 3.240 kişi oturum
alarak ülkeye yerleşenler arasında sırasıyla üçüncü, dördüncü
ve beşinci göçmen grubunu oluşturdu.
İsveç’teki yabancı doğumluların sayısı 2020 yılına kıyasla
2021 yılında %2,1 oranında artarak 2.090.503’e ulaştı. Suriye,
Irak ve Finlandiya, yabancı doğumlular arasında ilk üç sırada
yer alan ülkeler oldu.[6]
İstihdam: 2008 ve 2009 yıllarında yaşanan finansal kriz sonrasında %65,4’e düşen istihdam oranı 2010 yılında en
düşük seviyesine ulaştı. Ancak, son 10 yıl içinde istihdam istikrarlı bir şekilde artarak 2019 yılında %68,3’e
yükseldi. Bu artışın, kısmen de olsa aynı dönemde 15 ilâ 74 yaş arası çalışma çağındaki nüfusun artmasının bir
sonucu olduğu değerlendirildi.
2009 yılından itibaren hem kadın hem de erkeklerde artan istihdam oranı Kovid-19 nedeniyle tekrar düşerken, 2021
yılında erkeklerde %70’in, kadınlarda %64’ün biraz üzerinde gerçekleşti. Toplam istihdam oranı 2021’de %67,3
oldu.

Kaynak:”Country by country: Where do Sweden’s newest foreign residents come from?”, Web. The local;
[6] https://www.statista.com/statistics/522136/sweden-immigration-by-country-of-origin/#statisticContainer
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Kovid-19 Salgını Üst Düzey Yöneticilerin İş-Özel
Yaşam Memnuniyetine Olumlu Yansıdı
The Economist Group’a ait Economist Impact tarafından WeWork'un desteğiyle Singapur’da altı
ülkeye ilişkin olarak yapılan bir anket çalışması, Kovid-19 salgın sürecinde uzaktan çalışma
yönteminin iş dünyasında belli yönetim kademesinde bulunan kişilerin iş-özel yaşam dengesini
kurmasını desteklediğini gösterdi.
Araştırmaya Singapur'dan 100 üst düzey yönetici ve 400 çalışan; ABD, İngiltere, Avustralya, Fransa ve Almanya’dan
toplam 700 yönetici ve 4.000 çalışanın katılımı sağlandı. Çalışmaya göre, araştırmaya katılan direktörlerin ve C-Suite
olarak adlandırılan farklı pozisyonlardaki yöneticilerin %72’si salgın sürecinde iş-özel yaşam dengesini kurduklarını,
yaklaşık %59’u haftanın en az üç gününde uzaktan çalışma yönteminin kullanılmasını iş-özel yaşam dengesi
açısından olumlu bulduğunu belirtti.

C-Suite: Şirket üst düzey yönetim
pozisyonları arasında Chief Executive
Officer/CEO, Chief Financial Officer/CFO,
Chief Legal Officer/CLO, Chief Marketing
Officer/CMO gibi sık rastlanan yaklaşık 17
C-düzeyi pozisyon bulunuyor.

Diğer çalışanların ise sadece %25'i bu süreçte dengeyi sağladıkları görüşünü paylaşırken, %44'ü iş-özel yaşam
dengesinin etkilenmediğini ve %31'i bozulduğunu bildirdi. Yaklaşık %56 oranındaki çalışan (idareci ve altı
çalışanlar) iş ve özel yaşam sorumluluklarının ayrıştırılması gerektiğini ve bu nedenle ofise gitmeyi tercih ettiğini
ifade etti. 2021 Ağustos ve Ekim ayları arasındaki dönemde incelenen altı ülke arasında Singapur, salgının
başlangıcından bu yana iş-özel yaşam dengesinin bozulduğunu ifade eden çalışanlar arasında en düşük orana sahip
ülke olurken, dengelendiğini ifade eden en yüksek üst düzey yönetici oranına sahip oldu.
Araştırmada, lider pozisyonundaki yöneticilerin yaklaşık %99’u işlerinin tatmin edici olduğunu ifade ederken bu
oran çalışan kesimde %68 düzeyinde kaldı. Kıdeme bağlı olarak iş memnuniyetinin neden değiştiğine ilişkin olarak
İnsan Kaynakları Profesyonelleri Enstitüsü’nden yapılan açıklamada, üst düzey yöneticilerin salgın öncesinde sürekli
iş seyahatlerine çıktıkları ve aile yaşamlarının kesintiye uğradığı, Kovid-19 salgını ile birlikte seyahat
kısıtlamalarının uygulanması nedeniyle evde daha fazla zaman geçirme imkânına sahip oldukları ve bu yüzden işözel yaşam memnuniyetlerinin yükseldiği belirtildi.
Salgının olumsuz etkisi en fazla, genç ve okul çağında çocuğu olan çalışan ana-babalarda görüldü. Yapılan
açıklamada, bu grubun daha çok orta düzey yetkililerden ve çalışan kesimi oluşturan gruptan olduğu kaydedildi.
Diğer yandan, son iki yılın birçok işletme sahibi için iş-yaşam dengesini sıfırdan ayarlaması için bir fırsat olduğu
ifade edilse de, daha fazla hareket isteyenler için eski normale dönülmesinin muhtemel göründüğü kaydedildi.
Kaynak: “Business leaders in Singapore report better work-life balance after start of pandemic: Survey,” The Straits Times, 9 February 2022,
https://www.straitstimes.com/singapore/jobs/business-leaders-report-better-work-life-balance-after-start-of-pandemic-survey;
https://www.economistgroup.com/group-news/economist-impact/new-research-reveals-business-leaders-and-employees-hold-differing-views-on (Erişim
tarihleri: 17/03/2022).
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Vietnam: Yoksulluktan Zenginliğe Doğru
Merkezi Bangkok’ta bulunan “Rapid Asia” adlı uluslararası danışmanlık kuruluşunca yapılan
açıklamada, 30 yıl kadar önce dünyadaki en yoksul ülkelerden biri olan Vietnam’ın, bugün
ekonomik açıdan gösterdiği hızlı kalkınma başarısı sayesinde “düşük orta gelirli” bir ülke
konumuna geldiği belirtildi.
Ülkede son dönemde yaşanan gelişmelerin, istihdamda düşük verimli tarım sektöründen, çok daha verimli ve üretken
endüstri ve hizmetler sektörüne doğru değişim yaşanmasını sağladığı kaydedildi. Ticaret ve yabancı yatırımlarla açlık
seviyesinden kurtularak Gayri Safi Yurt İçi Hasılasını (GSYİH) 2.800 ABD dolarına çıkaran Vietnam, 2045 yılına
kadar yüksek gelirli ülkeler arasına katılmayı hedefliyor. Dünya Bankası’nın 24 Ağustos’ta yayımladığı verilere göre
2021 yılında %4,8’lik bir büyüme kaydeden Vietnam’ın hedefine ulaşabilmesi için %7’lik bir büyümeyi
gerçekleştirmesi gerekiyor.
Önemli bölümü gençlerden oluşan yaklaşık 99 milyonluk nüfusu ile Vietnam, 56 milyona yaklaşan iş gücü
potansiyeli ve %76’lık iş gücüne katılım oranıyla Güneydoğu Asya Ulusları Birliği’nin (ASEAN) en fazla iş gücü
piyasasına sahip ülkelerinden biri oldu. Bu yönüyle, yabancı yatırımcılar için çekici bir ülke haline geldi. Singapur,
2021 yılında Vietnam’a yaptığı 10,7 milyar ABD dolarlık yatırım ile en fazla yatırım yapan ülke durumuna gelirken,
Vietnam’a yapılan toplam yabancı yatırımların %34,4’ünü teşkil etti.
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Özellikle ileri dijital teknoloji gerektiren işler için nitelikli iş gücü gereksiniminin yüksek olduğu Vietnam’da emek
arzının sadece %12’sinin yüksek niteliklere sahip olması, bu nitelikleri taşıyan çalışan bulunmasında zorluk
yaşanmasına neden oluyor. Bu nedenle, özellikle, Vietnam’ın en büyük kenti olan Ho Chi Minh City’de büyük ölçüde
nitelikli iş gücü sıkıntısı yaşanıyor.
Vietnam’da, dört bölgede dört farklı asgari ücret uygulanıyor. Bunlar arasında, kentsel Hanoi ve Ho Chi Minh
şehrinin olduğu I. Bölgede 4.200.000 Vietnam dongusu (190 ABD Doları) ile en yüksek asgari ücret, IV. Bölgede
3.070.000 Vietnam dongusu (132 ABD doları) ile en düşük asgari ücret ödeniyor. Ayrıca mesleki eğitim almış
çalışanlara, geçerli asgari ücret oranından en az %7 daha yüksek ücret ödenmesi zorunlu tutuluyor.

Yetkililer, iş gücündeki zorlukların üstesinden gelinebilmesi amacıyla, sanayilerinin dijital geleceğe uyarlanmasına
ve iş başında eğitim programlarının geliştirilmesine öncelik verileceğini belirtiyor.

Kaynak:“Foreign investors show growing interest in Vietnam. Here’s why,” Vietnam Insider, Web. March 22, 2022; “Assessing Vietnam’s labour market and
payroll considerations,” Vietnam Briefing, Web. March 2, 2022; “How Vietnam is handling its talent shortage,”HRO Today, Web. January 20, 2022; “The future
of labour skills in Vietnam,” Rapid Asia, Web. November 23, 2021 (Erişim tarihleri: 24/03/2022); “Trade and foreign investment helped Vietnam emerge from
extreme poverty. Can they make the country rich, The Economist, September 4th 2021”.
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Çeviren: Murat ÖZNANECİ
murat.oznaneci@csgb.gov.tr

OXFAM:
Eşitsizlik Öldürüyor

1995 yılında bir grup sivil toplum kuruluşunun birleşmesiyle oluşturulan Oxfam International adlı örgüt,
yoksullukla mücadele ve eşitsizliğin ortadan kaldırılması amacıyla faaliyet gösteriyor.
Kuruluşun 17 Ocak 2022 tarihinde yayımladığı
“Inequality Kills” başlıklı yıllık rapor, dünya
genelinde Kovid-19 salgını ile birlikte derinleşen
eşitsizlikleri inceliyor. Günümüzde milyarlarca
insan mağdur olurken, yapılan incelemede
eşitsizlik olgusu, milyarderlerin zenginliklerinin
artması; ekonomik şiddet ve çözüm önerileri
olarak üç ana başlıkta ele alınıyor.
Milyarderlerin Zenginliğinin Artması
Raporda, IMF, Dünya Bankası, Credit Suisse ve
Dünya Ekonomik Forumu’nun, salgının dünya
ülkelerinde
eşitsizliği
tetikleyeceğini
öngördüğüne işaret edilirken, hali hazırda
salgının başlangıcına kıyasla günde 5,50 ABD
dolarından daha az bir gelirle yaşamak zorunda
olduğu tahmin edilen insan sayısında 163 milyon
artış kaydedildiği belirtiliyor. Dünya Bankasınca
yapılan hesaplamalarda ise, 2021 yılında en
zengin %20'lik kesimin gelirinde artış olduğu, en
yoksul %20'lik kesimin ise bir önceki yıl elde
ettiği gelirin %5'ini kaybettiği tahmin ediliyor.
Milyarderlerin servetleri 5 trilyon dolar artarak
Mart 2021'den bu yana 8,6 trilyon dolardan 13,8
trilyon dolara yükseldi.
Dünya Ekonomik Forumuna göre, salgın şu ana
kadar cinsiyet eşitliğine ulaşmak için gereken
süreyi 99,5 yıldan 135,6 yıla çıkarmış durumda.
Salgının olumsuzluklarından etkilenenlerin başında gelen kadınlar, 2020 yılında 800 milyar ABD doları kaybetti.
Erkeklerin istihdama katılımı kadınlara nazaran daha hızlı gerçekleşirken, kadın istihdamı 2019 yılına göre 2021
yılında 13 milyon azaldı. Erkekler, çalışma zamanlarının çoğunu ücretli işlerde geçirirken, ücretsiz işlerin çoğunu
kadınlar üstlendi. Küresel düzeyde 740 milyon kadın, kayıt dışı olarak istihdamda yer aldı.
Raporda bazı ülkelerde, en yoksul kesimin en zenginlere kıyasla Kovid-19'dan ölme olasılığının yaklaşık dört kat
yüksek, düşük ve orta gelirli ülkelerde Kovid-19 kaynaklı enfeksiyon ölüm oranlarının zengin ülkelere nazaran iki
kat yüksek olduğu belirtiliyor.
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Ekonomik Şiddet
Rapora göre, düşük ve orta gelirli ülkelerde her yıl
tahmini 5,6 milyon insan, sağlık hizmetlerine erişim
eksikliği veya kalitesi düşük sağlık hizmetleri nedeniyle
ölüyor. Bu durum, yoksul ülkelerde sağlık hizmetlerine
erişim eksikliği nedeniyle her gün 15 binden fazla insanın
ölmesi anlamına geliyor. 2017 yılında insanlığın yarısının
sağlık hizmetlerine erişemediği ve sağlık harcamalarını
kendi ceplerinden karşılıyor olmaları nedeniyle her gün
270 binden fazla insanın yoksulluğa itildiği belirtiliyor.
Hindistan'da sözde üst sınıf mensubu bir kadın, sözde alt
sınıfta yer alan bir kadından 15 yıl daha uzun yaşamayı
bekleyebiliyorken, Birleşik Krallık'ta daha yoksul
bölgelerdeki insanlar, varlıklı bölgelerdekilerden
neredeyse on yıl önce ölebiliyor. Brezilya, São Paulo'da
ise en zengin bölgelerdeki insanlar, en fakir bölgelerde
yaşayanlardan 14 yıl daha uzun yaşayabiliyor.

Diğer yandan, eşitsizliğin salgının seyrini uzattığına
işaret edilerek, güvenli ve etkili aşıların mevcut olmasına
karşın, bu aşıların %80’inden fazlasının G20 ülkelerine,
sadece %1’den azının düşük gelirli ülkelere gittiği
kaydediliyor.
Dünyanın birçok ülkesinde kadınların mesleki birçok
alanda istihdamını engelleyen yasalar mevcut. Söz
konusu cinsiyetçi yasalar nedeniyle dünya ölçeğinde
yaklaşık 3 milyar kadının erkeklerle aynı iş seçeneklerine
sahip olması yasal olarak kısıtlanıyor. 2018'de Dünya
Bankası tarafından değerlendirilen 189 ekonomiden
104'ünde kadınların belirli işlerde çalışmasını engelleyen
yasalar bulunduğu belirlenirken, 18 ülkede erkekler
yasalara göre eşlerinin çalışmasını da engelleyebiliyor.
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Öneriler
Somut öneriler sıralanırken, hükümetlerin ekonomik stratejilerinin merkezine eşitliği almaları gerekliliğine vurgu
yapılarak, harcama ve vergilendirmeler vasıtasıyla, güç ve zenginliğin, çoğunluğun lehine yeniden dağıtımını
sağlayacak mekanizmaları geliştirmeleri gerektiğine işaret ediliyor. Kamu tarafından finanse edilen ve sağlanan
kaliteli evrensel bir sağlık bakım hizmetinin tesis edilmesi zorunluluğunun da ayrıca altı çiziliyor.
Temel Bulgular
Araştırmaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle insanların %99'unun geliri azalırken, en zengin 10 kişinin serveti
ikiye katlandı. Söz konusu 10 kişi, en fakir grubu oluşturan 3,1 milyar insanın toplamda sahip olduğundan daha
fazlasına sahip.
En zengin 10 kişi günde bir milyon ABD doları harcasa bile, toplam servetlerini harcamaları 414 yıl sürüyor.
Eşitsizlik, her dört saniyede en az bir kişinin ölümüne neden oluyor.
252 erkeğin serveti, Afrika, Latin Amerika ve Karayipler'deki 1 milyar kadın ve kız çocuğunun toplam
servetinden fazla.
En zengin 10 kişinin Kovid-19 sırasında elde ettikleri kazançları üzerinden alınacak %99'luk bir vergi, tüm
dünyaya yetecek kadar aşı yapılmasında, iklim tedbirleri alınmasında, evrensel sağlık ve sosyal koruma ile
80’den fazla ülkedeki toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle mücadele için gerekli mali açığın kapatılmasında
kullanılabilir. Bu kullanılsa bile söz konusu milyarderler, salgın öncesine göre hâlâ 8 milyar dolar kârda oluyor.
1995'ten bu yana, en zengin %1’lik kesim, insanların en alt %50'sinden yaklaşık 20 kat daha fazla küresel
servet sahibi oldu.
Her yıl 2.1 milyondan fazla kişi açlık nedeniyle ölüyor.
İklim krizi 2030'a kadar yoksul ülkelerde her yıl 231.000 insanın ölümüne yol açabilir.
En zengin yirmi milyarderin en yoksul bir milyar insandan ortalama 8.000 kat daha fazla karbon emisyonuna
sebep olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: “Inequality Kills, The unparalleled action needed to combat unprecedented inequality in the wake of COVID-19”, Report, Oxfam International January
2022.
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