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Raporda, 17 Ağustos 2021 tarihinde yapılan Mali ve Ekonomik İşler Merkez
Komitesi toplantısına atıfta bulunularak, anılan toplantıda Çin’in yeni
hedefinin “ortak refah” olarak belirlendiği ifade edildi.
Raporda, ülke hedefi inşaat, sağlık, madencilik, hizmet gibi farklı sektörler
açısından ele alınarak refah, işçi hakları ve işçi eylemleri, eşit işe eşit ücret,
çalışma mevzuatı, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal güvenlik ve güvenceli iş
konuları sendikalar bağlamında değerlendirildi. Raporun sonunda ayrıca bazı
tavsiyelerde de bulunuldu.
Gelir dağılımı
Raporda, Çin Ulusal İstatistik Bürosu verileri dikkate alınarak yapılan
değerlendirmede, şehirlerdeki gelir eşitsizliğinin son on yılda sürekli olarak
kötüleştiği; en zengin %20'nin yıllık ortalama harcanabilir geliri 2013'ten
2019'a kadar yedi yılda yaklaşık 34.000 yuan (5.336 ABD doları) artarken,
kentsel alandaki en fakir %20'nin harcanabilir gelirinin aynı dönemde 5.500
yuanın (863 ABD doları) biraz üzerinde arttığı kaydedildi.
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Ç�n’de Yaşanan Ekonom�k
Değ�ş�m�n Yansımaları

Salih Vecdi SEÇKİN Çalışma Uzmanı

salih.seckin@csgb.gov.tr

Merkezi Hong Kong’da bulunan China Labour Bulletin adlı kuruluş tarafından hazırlanan
(https://clb.org.hk/content/clb-report-reimagining-workers%E2%80%99-rights-china) ve Çin’in
ekonomik ve çalışma hayatının son 10 yılının incelendiği Çin’de İşçi Haklarının Yeniden Şekillenmesi
(Reimagining of Workers’ Rights in China) konulu araştırma raporu 2022 Mart ayında yayımlandı. 

Kırsal kesimde yaşayanların hesaba katılması halinde ise, servet farkının daha da açıldığı görüldü. Nitekim 2019'da
kentsel alanlardaki en zengin %20'nin kişi başına harcanabilir yıllık geliri 91.683 yuan (14.391 ABD doları) iken,
kırsal alanlarda en yoksul %20'nin kişi başına düşen harcanabilir yıllık geliri 4.263 yuana (669 ABD doları) kadar
düştü. İki grup arasında şu anda mevcut olan 87.420 yuanlık (13.721 ABD doları) farkın, 2010 yılında yarı yarıya
olduğu, yani 39.288 yuan (6.166 ABD doları) olduğu hatırlatılıyor. 2007 ilâ 2017 yılları arası hane halkı tüketim
rakamları ABD ile karşılaştırıldığında, 2007 yılında ABD hane halkı tüketiminin %13’ü oranında olan Çin hane halkı
tüketim oranı, 2017 yılında ABD’nin %34’üne yükseliyor. Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) resmi kayıtlarında,
2016 yılı itibarıyla Çin’de kentsel alanda tam zamanlı çalışan bir kişinin ortalama ücreti 5.630,56 yuan (883 ABD
doları) olarak açıklanırken, kayıtlı işsizlik oranı ise %3,8 olarak kayıtlarda yer alıyor.[1]
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[1]  https://www.�lo.org/gateway/faces/home/ctryHome?locale=EN&countryCode=CHN&_adf.ctrl-state=ojutu5eqp_9

https://clb.org.hk/content/clb-report-reimagining-workers%E2%80%99-rights-china
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[2] https://labordoc.�lo.org/d�scovery/fulld�splay/alma995052493302676/41ILO_INST:41ILO_V1; 
       https://www.�lo.org/gateway/faces/home/publ�cat�ons/pubdeta�l?c�d=CHN&pub�d=52259&_adf.ctrl-state=19lq59rkvl_81
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İş sağlığı ve güvenliği
Çin resmi istatistiklerine göre, 2011 yılında Çin'de üretim sektöründe yaşanan ölümlerin sayısının 75.572 olduğu,
2020'de bu rakamın 27.412’e düştüğü bir başka ifadeyle %60'dan fazla bir azalma olduğu ifade ediliyor. Ancak bu
azalmanın gerçeği yansıtmadığı ve düşüşün ekonomik yönden değişim yaşayan Çin’de, ekonominin özellikle
imalattan hizmet sektörüne doğru kaymasından kaynaklandığına işaret ediliyor. Ayrıca, resmi istatistiklerde işle ilgili
kazaların tanımlanmasında 2015 yılında yapılan bir mevzuat değişikliği nedeniyle "trafik kazaları" ya da "üretim dışı
kazaların" her zaman resmi istatistiklere dâhil edilmediği de vurgulandı. Öte yandan, resmi Tüm Çin Sendikalar
Federasyonunun (the All-China Federation of Trade Unions/ACFTU) Çin'de işçilerin karşı karşıya olduğu iş sağlığı
ve güvenliği ile diğer birçok soruna karşı yeterli düzeyde etkili olmadığına da işaret edildi.
İstihdam ve sosyal güvenlik
Son 10 yılda Çin ekonomisinin imalattan hizmet sektörüne kaydığı belirtilen raporda, Çin Bilgi ve İletişim
Teknolojileri Akademisinin (China Academy of Information and Communications Technology /CAICT) bir raporuna
dayanılarak açıklanan verilerde, dijital ekonominin 2018 yılında Çin'de 190 milyondan fazla kişiyi istihdam ettiği ve
tüm işlerin dörtte birini oluşturduğu kaydedildi.
Diğer yandan, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) ülkelerle ilgili olarak yapmış olduğu çalışma hayatı ve sosyal
güvenlikle ilgili değerlendirmede, ülke içinde bir vilayetten diğerine yaşanan ekonomik iç göç nedeniyle özellikle
kırsal kesimdeki göçmen işçilerin bir eyaletten diğerine taşındıkları ve bu taşınma esnasında sosyal güvenlik
haklarını devretmede zorluklarla karşılaştıkları belirtiliyor. Bu nedenle, çalışanların sosyal güvenlikleriyle ilgili hak
kayıplarına uğradıkları vurgulanıyor.[2] Ayrıca, Çin’in onaylamış olduğu ILO sözleşmelerine bakıldığında, ILO’nun
8 temel Sözleşmesi arasından (Zorla Çalıştırma C29, Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması C87,
Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı C98, Eşit Ücret C100, Zorla Çalıştırmanın Yasaklanması C105, Ayrımcılık (İş
ve Meslek) C111, Asgari Yaş C138, En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan
Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi C182) sadece dört temel sözleşmenin (C100, C111, C138, C182)
Çin’de yürürlükte olduğu görülüyor.

Hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinden oluşan üçlü yapıda bir toplu pazarlık mekanizmasının
kurulması.
Tüm Çin Sendikalar Federasyonunun (ACFTU), Tüm Çin Kadın Federasyonu ve Çin Komünist
Gençlik Birliği gibi diğer örgütlerden ve kurumsal organlardan ayrılmasının sağlanması.
Hem toplu sözleşmelerde hem de bireysel iş sözleşmelerinde kanunda öngörülen işçi haklarına
uyulmasının sağlanması.
Çalışma hayatına ilişkin kanunların uygulanması ve işçi haklarının savunulması konusunda önceliğin
sanayi iş kolları itibarıyla kurulmuş olan sendikalarla yapılan toplu pazarlıklarda olması.

Tavsiyeler
China Labour Bulletin’in Çin’de İşçi Haklarının Yeniden Şekillenmesi (Reimagining of Workers’ Rights in
China) konulu araştırma raporunun sonunda çeşitli tavsiyeler sunuluyor. Ancak, söz konusu bu tavsiyelerin
kapsamlı bir çözüm önerisi olmadığı, ortak bir refah sağlanması için işçi odaklı bir yaklaşımın
benimsenmesinde bir başlangıç   noktası olabileceği ifade ediliyor:

1.

2.

3.

4.
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https://labordoc.ilo.org/discovery/fulldisplay/alma995052493302676/41ILO_INST:41ILO_V1
https://labordoc.ilo.org/discovery/fulldisplay/alma995052493302676/41ILO_INST:41ILO_V1
https://labordoc.ilo.org/discovery/fulldisplay/alma995052493302676/41ILO_INST:41ILO_V1
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[3] 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.

Avrupa Birliği İstatistik Bürosu (Eurostat) verilerine
göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranları
avro bölgesinde[3] 2022 Ocak ayındaki %6,9
seviyesinden 2022 Şubat ayında %6,8’e gerilerken, 2021
yılı Şubat ayındaki %8,2’lik seviyesine kıyasla oldukça
düşük gerçekleşti. Avrupa Birliği[4] (AB) genelinde ise
2022 Ocak ayındaki %6,3 seviyesinden 2022 Şubat
ayında %6,2’ye geriledi. Söz konusu oran, Şubat 2021’de
AB genelinde %7,5 olarak kaydedilmişti.
Eurostat tahminlerine göre, 11 milyon 155 bini avro
bölgesinde olmak üzere 2022 Şubat ayı itibarıyla AB
üyesi 27 ülkede toplam 13 milyon 267 bin işsiz
bulunuyor. 2022 Ocak ayı ile karşılaştırıldığında işsizlik,
AB genelinde 221 bin, avro bölgesinde ise 181 bin
azaldı. 2021 Şubat ayı ile karşılaştırıldığında işsizliğin
AB genelinde 2 milyon 568 bin, avro bölgesinde 2
milyon 150 bin azaldığı görüldü.

2022 Şubat ayında 2 milyon 101 bini avro bölgesinde
olmak üzere tüm AB üyesi ülkelerde toplam 2 milyon
581 bin 25 yaş altı gencin işsiz olduğu kaydedildi. Genç
işsizlik oranları 2022 Ocak ayında hem AB genelinde
hem de avro bölgesinde %14,3 oranında iken, 2022
Şubat ayında her iki bölgede de %14 oranında
gerçekleşti. Sayısal olarak 2022 Ocak ayı ile
karşılaştırıldığında genç işsiz sayısı AB genelinde 38 bin,
avro bölgesinde 26 bin düşüş kaydetti. 2021 Şubat ayı ile
karşılaştırıldığında ise genç işsizlerin sayısının AB
genelinde 602 bin, avro bölgesinde 512 bin azaldığı
görüldü.
AB genelinde kadın işsizlik oranı 2022 Ocak ayındaki
%6,6 seviyesinden 2022 Şubat ayında %6,5’e düşerken,
erkek işsizlik oranı aynı dönemde %6 seviyesinden
%5,9’a geriledi. Avro bölgesinde 2022 Ocak ayında
%7,2 olan kadın işsizlik oranı 2022 Şubat ayında sabit
kalırken, erkek işsizlik oranı 2022 Ocak ayında %6,6’dan
2022 Şubat ayında %6,4’e düştü.

Avrupa Kom�syonu Şubat 2022Avrupa Kom�syonu Şubat 2022Avrupa Kom�syonu Şubat 2022
Aylık İstat�st�k Bülten� YayımlandıAylık İstat�st�k Bülten� YayımlandıAylık İstat�st�k Bülten� Yayımlandı

S A Y I  5 4  •  N İ S A N  2 0 2 2



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

7

Kaynak: “Euro area unemployment at 6.8%”, Eurostat Newsrelease
Euroindicators, 36/2022, 31 March 2022; (Erişim tarihi:11/04/2022).

2022 Şubat itibarıyla seçili bazı AB üyesi ülkelerde
mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

Eurostat'ın tahminlerine göre, Ocak 2022'de üretici
fiyatları bir önceki aya göre avro bölgesinde %5,2 ve
AB'de %4,9 oranında arttı. Ocak 2022'de, Ocak 2021'e
kıyasla, üretici fiyatları avro bölgesinde %30,6 artarken,
AB'de %30,3 oranında artış kaydetti.
Avro bölgesi yıllık tüketici enflasyon oranı, 2022 Şubat
ayında %5,9 iken 2022 Mart ayında %7,4'e yükseldi. Bir
yıl önce, yıllık enflasyon oranı avro bölgesinde %1,3 idi.
Avrupa Birliği yıllık tüketici enflasyon oranı ise, 2022
Şubat ayındaki %6,2 seviyesinden 2022 Mart ayında
%7,8'e yükseldi. Geçen yıl bir yıl öncesine göre
gerçekleşen enflasyon oranı AB’de %1,7 idi.

S A Y I  5 4  •  N İ S A N  2 0 2 2
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[5] The Economist, “Labour Shortages, Help Wanted”, September 4th,2 2021.
Kaynak:” ABB Robotics advances construction industry automation to enable safer and sustainable building”, Group press release, Zurich, Switzerland, 2021-
05-20 (Erişim tairhi: 29/03/2022); The Economist, “Labour Shortages, Help Wanted”, September 4th,2 2021, s.54-55.

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.

Küresel bir teknoloji şirketi olan ABB, inşaat sektöründe robot kullanımı ile ilgili yapmış olduğu araştırma
sonucunu açıkladı. 

Robot Teknoloj�s� İnşaat Sektöründe KüreselRobot Teknoloj�s� İnşaat Sektöründe KüreselRobot Teknoloj�s� İnşaat Sektöründe Küresel
İş Gücü Açığını Kapatab�lecek m�?İş Gücü Açığını Kapatab�lecek m�?İş Gücü Açığını Kapatab�lecek m�?

Buna göre, 2021 Mayıs ayı itibarıyla Avrupa, ABD ve Çin'deki küçük ve büyük 1.900 inşaat firmasıyla yapılan
küresel araştırmada, katılımcıların %91’i önümüzdeki 10 yıl içinde inşaat sektöründe nitelikli işçi sıkıntısı
çekileceğini, %44’ü ise inşaatlarda çalışacak kişi bulmakta zorlanacaklarını belirtti. İnşaatlarda iş sağlığı ve
güvenliğinin sağlanmasının önemli bir unsur olduğunu beyan edenlerin oranı %42 olurken, katılımcıların bazıları,
çevreye duyarlılığın ve daha uygun maliyetli binalara duyulan ihtiyacın inşaat iş kolunun değişim yaşamasında rolü
olacağını ifade etti. Bu kapsamda, Kanadalı modüler fabrikasyon şirketi Intelligent City’nin, robotları kullanarak
toplam yapım maliyetinde %10-15'lik bir tasarruf elde ettiği, ayrıca üretim verimliliğinde %15, hızda %38 artma,
atıkta ise %30 azalma sağladığı kaydedildi.

Araştırmaya göre, inşaatçıların %81’i gelecek 10 yıl içinde robotların kullanılacağını ve otomasyona geçilebileceğini
kaydediyor. Robot kullanım oranı otomotiv sektöründe %84, imalat sanayiinde %79 iken, inşaat sektöründe
firmaların sadece %55’i hali hazırda robot kullanıyor. 
2020 yılı ikinci çeyreği itibarıyla yalnızca AB'de düşük ve yüksek nitelikli inşaat işçisi açığının yaklaşık olarak 200
bin civarında olduğu ifade edilirken, gençlerin tehlikeli bir meslek olduğu algısıyla inşaatçılık mesleğine
yönelmedikleri açıklandı. Nitekim işyeri yaralanmalarının yaklaşık %30’u inşaat sektöründe yaşanmakta olup, diğer
sektörlere kıyasla ölümcül bir kazanın olma ihtimali inşaat sektöründe dört kat daha yüksek gerçekleşiyor. Dünya
ölçeğinde sektörde her yıl tahmini olarak 108 bin ölümle sonuçlanan kaza yaşanıyor. Bu tehlikenin en aza indirilmesi
için robot kullanımı ve otomasyonun önemli olduğu vurgulanıyor.
Diğer yandan ABD’deki inşaat işçilerinin %45’inin önümüzdeki 10 yıl içinde emekliye ayrılacakları, Birleşik
Krallık’taki her 5 inşaat işçisinden birisinin ise 55 yaş ve üzerinde olduğu kaydediliyor. Birleşik Krallık’ın AB’den
çıkışıyla birlikte, ülkede çalışan AB vatandaşı inşaat işçilerinin yaklaşık %42’sinin ülkeden ayrıldığı belirtiliyor.
İngiliz hükümetinin ise her yıl için öngördüğü 300 bin dolayındaki konut yapımı için 2025 yılına kadar 217 bin inşaat
işçisine ihtiyaç duyduğu kaydediliyor.[5]
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Kaynak: Staff Shortages, World Travel&Turism Council, December 2021.
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Tur�zm Sektöründe Yet�şm�ş İş Gücü Açığı YaşanıyorTur�zm Sektöründe Yet�şm�ş İş Gücü Açığı YaşanıyorTur�zm Sektöründe Yet�şm�ş İş Gücü Açığı Yaşanıyor
Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (World Travel&Tourism Council/WTTC) Aralık 2021'de
sektörde iş gücü açığını ele alan bir rapor yayımladı. 
Raporda, 2019 yılında dünya genelinde 334 milyon kişi söz konusu sektörde istihdam edilmiş olmasına karşın, 2020
yılında bu sayının %18,5’lik bir düşüşle yaklaşık 62 milyon azaldığı ve toplam istihdam sayısının 272 milyona
gerilediği kaydedildi.
Rapora göre, 2019 yılında istihdam edilen her 10 kişiden biri bu sektörde istihdam edildi. Ayrıca, 2015-2019 yılları
arasında her 4 yeni iş pozisyonundan birisi seyahat ve turizm alanında açıldı. 2011-2019 yıllarını kapsayan dönemde
küresel ekonomideki büyüme dikkate alındığında sektörün daha hızlı bir büyüme kaydettiği belirtildi. Ancak, Kovid-
19 salgını öncesi istihdam için yapılan tahminlerde, gelecek 10 yıl için sektörün en az 100 milyonluk yeni iş imkânı
yaratması öngörülürken, şu anda bu beklentinin tehlikeye düştüğü ifade edildi.
Ancak, WTTC'nin Ekim 2021'deki son ekonomik tahminlerinde, sektörde istihdamın 2021 yılında yaklaşık 2 milyon
iş, oransal olarak ise %0,7’lik bir artış göstermesinin ve söz konusu bu artışın 2022'de %18 oranına çıkarak 324
milyon işe ulaşmasının beklendiği de kaydedildi. 

Öngörülen işlerin geri kazanılmasının yeterli sayıda bir iş
gücünü gerektirdiği ve özellikle gelişmiş ülkelerde, seyahat ve
turizm sektörünün karşı karşıya olduğu mevcut yetişmiş iş gücü
açığının kapatılmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi. Bu
bağlamda, söz konusu sektörde İspanya, Fransa, İtalya, Portekiz
ile Birleşik Krallık ve ABD’de yaşanan sıkıntılara değinilerek,
ulusal düzeyde olduğu gibi uluslararası düzeyde de tecrübeli
çalışanların sınır ötesi dolaşım serbestliğinin sağlanmasının
etkili bir mekanizma olacağı ve sıkıntıyı hafifleteceği
vurgulandı. 
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Kaynak: https://www.forbes.com/billionaires/; “Three Million Years to Become the Next Elon Musk” Statista, Web. 6 April 2022 (Erişim tarihi: 11/04/2022).

10

Forbes dergisinin yıllık milyarderler listesine göre dünya çapında milyarderlerin sayısı düşerken,
listede yer alanlardan %40'ının zenginlikleri daha da arttı.

Zeng�nler�n Servet�ne Ulaşmak �ç�nZeng�nler�n Servet�ne Ulaşmak �ç�nZeng�nler�n Servet�ne Ulaşmak �ç�n
M�lyonlarca Yıl Çalışmak Gerek�yorM�lyonlarca Yıl Çalışmak Gerek�yorM�lyonlarca Yıl Çalışmak Gerek�yor

Listede, dünyanın en yüksek net değerine sahip milyarderi Tesla’nın kurucusu Elon Musk 219 milyar ABD doları ile
birinci sırada yer alırken, 171 milyar ABD dolarlık serveti ile Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ikinci sıraya yerleşti.
Hesaplamalar, düzenli işte çalışan bir kişinin kendi ülkesindeki en zengin kişinin servetine çalışarak ulaşmasının
mümkün olmadığını gösteriyor. Yapılan değerlendirmelere göre, İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatının
(Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) 2020 yılı için belirlediği 69.392 ABD doları
yıllık ortalama ücret esas alındığında, ABD’deki bir kişinin Musk’ın servetine erişmesi için 3 milyon yıl çalışması
gerekiyor. Benzer şekilde Kaufland ve Lidl gibi market zinciri sahibi Dieter Schwarz’ın servetine erişmek için bir
Alman vatandaşının yıllık 53.475 ABD doları ücretle 900 bin sene çalışması gerekiyor.
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Kaynak: “Brain waste: The skilled workers who can’t get jobs,” BBC, 4th February 2022.
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Bürokratik ve yasal engeller bunun en önemli nedenlerini oluşturuyor. Bunlar arasında dil sorunu, ayrımcılık ve

diploma denkliğinin tanınmaması sayılıyor. “Beyin israfı” olarak tanımlanan bu duruma ilişkin olarak ABD’de

kurulu Göç Politikaları Enstitüsü/Migration Policy Institute tarafından yapılan bir analize göre, üniversite eğitimi

almış göçmenlerin %20-25 kadarında eksik istihdam söz konusu oluyor. Uluslararası tıp eğitimi almış mezunların

%15’i istihdam edilmezken, ABD’de eğitim almış tıp mezunları arasında istihdam edilmeyenlerin oranının %9

dolayında olduğu kaydediliyor.

Analizlere göre, bir taraftan yüksek niteliklere sahip göçmenlerin sayısı artarken diğer taraftan derece ve sertifika

gerektiren işlerin sayısı da artıyor. Bu nedenle, diploma gerektiren mesleklerin uluslararası düzeyde tanınması ve

denkliği önem kazanıyor. Arjantin’de yaşayan Venezuelalı katılımcılarla yapılan bir anket çalışmasında ise

Venezuelalı eğitimli ve orta sınıf kişilerin %36’sının işsiz olduğu ve %52’sinin niteliklerinin altında ve düşük ücretle

çalıştığı belirlendi. 

“Beyin israfı” ile nasıl mücadele edilmeli?

Bunun için, göç politikası ve uzun vadeli entegrasyonla ilgili politikaların incelenerek, istihdamın nitelikli yabancı

işçiler için daha uygulanabilir bir hale getirilmesi gerekiyor. Buna örnek olarak AB ülkelerinde derecelerin karşılıklı

olarak tanınması ve mesleki gerekliliklerin uyumlu hale getirilmesi gösteriliyor. Diğer yandan, yetkili kurumlar

arasında ulusal düzeyde sağlanacak koordinasyonun nitelikli yabancıların istihdam sorununu çözmede yardımcı

olacağı ifade ediliyor. 

Nitelikli göçmenler, geldikleri yeni ülkelerde geçimlerini sağlayabilmek için eğitim düzeylerine
uygun işlerden ziyade, niteliksiz ve düşük ücretli işlerde çalışmak zorunda kalıyor. 

N�tel�kl� Göçmenler�n Karşılaştıkları Başlıca Sorun:
Eks�k İst�hdam
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Böylece, istihdam yaratan firma sahibi kadınların
oranı tüm firmalar arasında %19,9’luk bir paya
sahip oldu.
Amerikan Küçük İşletmeler İdaresine (Small
Business Administration) göre, 1980'de kadınlar
2,5 milyon işletmeye sahip iken, bu sayı 2019
yılında 13 milyona yükseldi. 1980 yılında bu
işletmeler erkeklere ait işletmelerin kazandığının
%31,5'ini kazanırken, 2019 yılında erkeklere ait
işletme gelirlerinin %51'ini elde etti. Kadınların
sahibi olduğu işveren firmaların satış, sevkiyat ve
diğer gelir getirici faaliyetlerden yaklaşık 1,8
trilyon ABD doları gelir elde ettikleri bildirildi.
Kadın işverenler tarafından 2018'de yıllık 388,1
milyar ABD dolarlık ücret hacmiyle yaklaşık 10.1
milyonun üzerinde işçi istihdam edildi. 
Kadınlara ait firmalar, genel olarak belirli
sektörlerde yoğunlaşma eğilimi gösteriyor. ABS'e
göre, 2018 yılı itibarıyla yaklaşık 191.230, bir
başka ifadeyle sahibi kadın olan toplam 1,1
milyon işletmenin %16,8’i uzmanlık gerektiren
bilimsel ve teknik hizmetler alanlarında faaliyet
gösterdi. Ancak, bu oranın tüm firmalar dikkate
alındığında %14,3'e düştüğü görülüyor. 2018'de
kadınlara ait firmalardaki yaklaşık 10,1 milyon
çalışanın 2 milyonu (%19,4), sağlık ve sosyal
yardım sektörlerinde istihdam edilirken, bu oran
ile kadınlar tüm firmaların çalışanları içinde
%14,9’luk bir paya sahip oldu.

ABD Ulusal Nüfus Sayım Bürosu (US Bureau of the Census) ile Bilim ve Mühendislik Ulusal
İstatistik Merkezi ( National Center for Science and Engineering Statistics) tarafından sürdürülen
Yıllık İşletme Araştırmasına (Annual Business Survey/ABS) göre, 2018'de kadınların sahip
olduğu firma sayısı 2017'ye göre onda altı oranında (6.861) arttı. 
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ABD’de Küçük İşletme Sah�b� Kadınların
Sayısı Hızla Artıyor

S A Y I  5 4  •  N İ S A N  2 0 2 2



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

Kaynak: “International Women’s Day and small business: What’s changed in the past 30 years,” USA Today, March 8, 2022; “Ownership in America
on the rise,” Los Angeles Times, 5.12.2021 (Erişim tarihleri: 18/04/2022).
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Kaynak: https://www.stat.gov.az/news/index.php?id=5155; 
              https://www.stat.gov.az/news/index.php?id=5165.
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Azerbaycan İst�hdam ve Sosyal Güvenl�k Ver�ler�
1 Şubat 2022 tarihi itibarıyla ülkede ücretli bir işte çalışanların toplam sayısı 1.679.100 olup,
bunların 901.000’i kamu sektöründe, 778.100’ü özel sektörde istihdam edildi.
Ücretli çalışanların %19,8'i eğitim, %18,7'si ticaret ve araç onarım-bakım hizmetleri, %12,8’i sanayi, %8,1’i sağlık
ve sosyal hizmetler, %7,1’i inşaat, %6,7’si sosyal güvenlik ve kamu yönetimi ile savunma, %4,3’ü ulaşım ve
depolama, %3,5’i tarım-balıkçılık ve ormancılık, %3,4’ü mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler, %1,9’u finans ve
sigortacılık faaliyetleri ile %13,7’si ekonominin diğer sektörlerinde yer aldı.
1 Ocak 2022 itibarıyla, Çalışma ve Halkın Sosyal Korunması Bakanlığı'na bağlı Devlet Sosyal Koruma Fonu'na
kayıtlı 1.200.500 emekli (1 Ocak 2021 itibarıyla 1.228.800), ülke nüfusunun %12'sini oluşturdu. Emeklilerin
%58,9'una yaşlılık, %28,9'u malullük, %12,2'sine ise dul ve yetim aylığı bağlandı. Bağlanan aylıkların ortalama tutarı
geçen yılın aynı dönemine göre %9,8 artırılarak 331,8 manata (195 ABD doları) yükseltildi. Söz konusu tutar
ortalama aylık ücretin %45,3'üne karşılık gelirken, Emekli Aylıkları Hakkındaki Kanun’da yapılan değişiklikle, 1
Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere asgari emekli aylık miktarı %20 artırıldı ve 240 manata (141 ABD
doları) yükseltildi.
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Dan�marka’da İst�hdamdak� Yaşlı
Sayısı Artıyor

Kaynak: https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2022/02/nye-regler-
for-hjemmearbejde-paa-plads/; https://nordjyske.dk/nyheder/erhverv/markant-
flere-aeldre-danskere-er-i-job/2663342.

Brezilya’da mikro ve küçük işletmelerin gelişmesi ve rekabet edebilirliği ile iç ve dış piyasalara katılımını
yükselterek Gayri Safi Yurt İçi Hasıladaki payını artırmayı hedefleyen Brezilya Mikro ve Küçük İşletmeler Destek
Kuruluşu (Brazilian Support Service for Micro and Small Businesses/SEBRAE) tarafından yapılan bir araştırmaya
göre, Brezilya'da kadın girişimciliği, Kovid-19 salgınının ilk aylarındaki düşüşün ardından geçen yılın (2021) son
çeyreğinde toparlanmaya başladı. 2020 yılının ikinci çeyreğinde 8,6 milyona kadar gerileyen işletme sahibi kadın
sayısı salgın öncesi seviyeye yaklaşarak 2021'in dördüncü çeyreğinde 10,1 milyona yükseldi. Bu gelişmeye karşın,
Brezilya'daki işletme sahipleri arasında %34 olan kadın girişimcilerin payı, 2019'un dördüncü çeyreğindeki
%34,8’lik payın gerisinde kaldı. 
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Brez�lya’da M�kro ve Küçük İşletmelerdek�
G�r�ş�mc�ler�n 1/3’ünü Kadınlar Oluşturuyor

Diğer yandan, istihdam sağlayan Brezilyalı kadın sayısı tüm
işletme sahipleri arasında %13,6’lık payla 2019 yılının sonunda
1,3 milyon iken, 2021 yılı sonunda 1,1 milyona gerileyerek
%11,4’lük bir payın sahibi oldu. Verilere göre, kadın işletme
sahiplerinin %50'si hizmet sektöründe faaliyet gösterirken,
%21'i inşaat sektöründe yer alıyor. Erkek işletme sahiplerinin
ise %35’i hizmet sektöründe, %21’i inşaat sektöründe faaliyet
gösteriyor.

Kaynak:“Women lead 10.1 million businesses in Brazil, study finds,” Agêcia
Brasil, 08.03.2022 (Erişim tarihi:01/04/2022).

Danimarka Çalışma Bakanlığı’na bağlı İş Gücü
Piyasası ve İş Bulma Kurumunun (Styrelsen for
Arbejdsmarked og Rekruttering er en Styrelse
under Beskæftigelsesministeriet) son verilerine
göre, son on yılda çalışan yaşlı Danimarkalıların
oranı %10 arttı. Buna göre, 65-69 yaş aralığında
olup, çalışan Danimarkalıların oranı 2018 Aralık
ayında %19’dan 2019 Aralık ayında %22’ye,
2021 Aralık ayı itibarıyla ise %25'e yükseldi. Bir
başka ifadeyle şu anda her dört yaşlıdan birisi
çalışmaya devam ediyor. Aralık 2021'de toplam
323.221 olan 65-69 yaş arası 80.899 kişi
çalışmaya devam etti.
Diğer yandan, Danimarka’da home-office olarak
ev ya da başka bir yerden yapılan ekran
çalışmasında yeni kuralların uygulanacağı ve
uygulamanın 2022 Nisan’dan itibaren geçerli
olacağı Çalışma Bakanlığı tarafından duyuruldu.
Nisan ayı sonunda yürürlüğe girmesi beklenen
kural değişikliği ile uzaktan çalışan kişilere daha
fazla esneklik sağlanması amaçlanıyor. Ayrıca,
evden veya başka bir yerden yapılan çalışmanın
süresi bir ay içinde haftada en az 2 gün ve daha
fazla olması halinde, işveren tarafından ekrandan
gerçekleştirilen işin yapılmasına uygun ergonomik
sandalye, bilgisayar, monitör, klavye, fare ve
lamba gibi gerekli malzemenin sağlanması
öngörülüyor.
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Kaynak: https://bm.dk/arbejdsomraader/aktuelle-fokusomraader/ny-orlovsmodel-oeremaerket-orlov/, 
https://www.thelocal.dk/20220303/danish-parliament-passes-new-law-for-earmarked-parental-leave/ ; 
“Parental leave in Denmark:What are the new rules and when they take effect?”, Web. Thelocal.com, 28 October 2021 (Erişim tarihi:24/03/2022);
[6] Directive (EU) 2019/1158 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on work-life balance for parents and carers and 
repealing Council Directive 2010/18/EU.
[7] Beskæftigelsesministeriet (Danimarka Çalışma Bakanlığı)

Danimarka’da yeni doğan çocukları için ana-babanın her birine 11 haftalık ebeveyn izin hakkı
tanıyan yeni yasa kabul edildi. 2 Ağustos 2022 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni yasaya göre,
2 Ağustos’tan sonra doğacak çocuklar için her ebeveyn, doğum sonrasında 11 hafta ebeveyn izni
(øremærket) kullanabilecek. Ancak, ana-babaların her birine tanınan 11 haftalık ebeveyn izin
süresi eşler arasında birbirine devredilemeyecek ve kullanılmadığında zaman aşımına uğrayacak.
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Dan�marka’da Ebeveyn İzn� AB
D�rekt�f�ne Uyumlu Hale Get�r�ld�

Aile sorumluluklarının paylaşılması amacıyla her bir ebeveyn için devredilemeyecek en az 9 haftalık ana-babalık izin
hakkının tanınmasını öngören AB direktifi,[6] AB ülkeleri tarafından 2019 yılında kabul edilmiş olup, Direktif 2022
yılı itibarıyla üye ülkelere gerekli yasal düzenlemeleri yapmalarını öngörmüştü. Buna uygun olarak Danimarka
mevzuatında yapılan değişikliklere göre, 11 haftalık ebeveyn izni devredilmemek üzere, çocuk 9. yaşına bastığı tarihe
kadar toplamda 26 hafta ebeveyn izni kullanılabilecek. 11 hafta dışında geriye kalan 13 haftalık izin süresi 13-13 ya
da 26-0 hafta olarak eşler arasında paylaşılabilecek. Ayrıca, ebeveynler, çocuğun doğumundan sonra müştereken 48
haftalık analık parası alma hakkına sahip olacak ve anneler doğum parasının yanı sıra doğum yapmadan önce dört
haftalık izin hakkına da sahip olmaya devam edecekler. Şu an geçerli olan uygulama, mevcut 32 haftalık ebeveyn
izninin (forældreorlov) ebeveynler arasında paylaşılarak kullanılabilmesine imkân sağlıyor.
Yeni kurallar, bekâr anne ve babalar arasında izin süresi açısından eşitliği de sağlayarak, tek ebeveynlere 46 haftalık
izin hakkı tanıyor. 1 Ocak 2024'ten itibaren, bekâr ebeveynlerin ebeveyn iznini yakın bir aile üyesine devretmelerine
de izin verilecek.[7] 
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Kaynak: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/fb958d50-en/index.html?itemId=/content/component/fb958d50-en;https://www.oecd.org/els/public-pensions/PAG2021-
country-profile-Korea.pdf , “Share of senior households living alone in South Korea from 2000 to 2020 / Statista, 2022; “S. Korea ranks worst in OECD for poverty
in old age,” Hankyoreh Daily News Paper, September 30, 2021; “The cost of oppressing women,” The Economist, September 11th 2021

Kore İstatistik Kurumunun 2022 Mart ayı itibarıyla yayımladığı verilere göre, nüfusu 52 milyon
olan Güney Kore’de 15 yaş ve üzeri kişi sayısı 45 milyon 219 bin olup, iş gücüne katılım oranı
%63,3, aktif iş gücü sayısı ise 28 milyon 627 bin olarak kaydedildi. Diğer yandan, 65 yaş ve
üstünü oluşturan 8,5 milyon kişinin toplam nüfus içindeki payı ise %16,5 seviyesinde. 
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Güney Kore’de Yaşlı Nüfus YoksulGüney Kore’de Yaşlı Nüfus YoksulGüney Kore’de Yaşlı Nüfus Yoksul   

BM tarafından bir ülkede 65 yaş ve üstü

nüfus toplam nüfusun %7’sinden fazla ise

yaşlanan toplum (aging society),

%14’ünden fazla ise yaşlı toplum (aged

society) ve %20’sinden fazla ise süper-

yaşlı toplum (süper-aged society) olarak

tanımlanıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kabul edilen
tanımlamaya göre, nüfusun %14'ünden fazlasının 65 yaş
ve üzeri olduğu bir toplum yaşlı toplum olarak
adlandırılıyor. 2017 yılından beri yaşlanan bir topluma
sahip Güney Kore’de 2025 yılına kadar, yaşlı nüfusun
toplam nüfusa oranının %20,3’e ulaşacağı tahmin
edildiğinden, birkaç sene içinde Güney Kore’nin süper
yaşlı bir toplum olması bekleniyor.

Güney Kore’de yaşlılar için kalan ömür beklentisinin her yıl artmasına karşın, yaşlıların refah düzeylerinde benzer
gelişme söz konusu değil. Nitekim İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (Organization for Economic Co-operation
and Development/OECD) rakamlarına göre, üye ülkeler arasında en yüksek yaşlı yoksulluk oranına sahip ülke
Güney Kore. Medyan gelirin %50'sinden daha az orandaki bir gelire sahip olma olarak tanımlanan göreli yoksulluk
oranı (relative poverty rate), 66 yaş ve üstü Güney Koreliler için 2019 yılı itibarıyla %43,2 olarak gerçekleşti.
Dolayısıyla, Güney Koreli yaşlı nüfus göreli bir yoksulluk içerisinde bulunuyor. Yaşlıların yoksulluktan kurtularak
refah seviyelerinin arttırılması için son yıllarda temel emekli maaşlarında yapılan 100.000 wonluk (84 ABD doları)
artışın da yeterli olmadığı açıklanıyor. Güney Kore yaşlılık ayılığı sisteminde 450.000 wonun altında aylık alanlara
2020’den itibaren 300.000 wona kadar yardım sağlanıyor.
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Kaynak: “The world’s oldest country is searching for the secrets to healthy old
age,” The Economist, February 5th 2022; “Principles for older persons”,
General Assembly Resolution 46/91.

Kaynak:https://nltimes.nl/2022/04/17/labor-market-tightness-hindering-energy-
transition-abn-amro.

Dünyanın en yaşlı toplumuna sahip Japonya’da erkeklerin
ortalama ömrü 81,6, kadınların ise 87,7 yıl dolayında.
Japonya’da 2019 yılında yapılan en son araştırma, yaşam
süresi ile sağlıklı geçen yaşam süresi arasındaki açığın
erkeklerde 9 yıl, kadınlarda ise 12 yıl olduğunu ortaya koydu.
Bir başka ifadeyle, sağlıklı yaşam beklentisi normal ömürden
erkeklerde 9, kadınlarda ise 12 yıl daha kısa. Bu sürenin
mümkün olduğunca kısa olması ise insanların mutluluğunu
etkileyen önemli bir unsur.
İnsanların sağlıklı kalarak yaşamasını sağlayan en önemli
unsurların başında sosyal yaşam ve çevresel değerlere verilen
önem geliyor. Uzun süren bir çalışma hayatının insanları
fiziksel ve zihinsel olarak canlı tuttuğu, bunun yanı sıra
toplumdaki diğer bireyler ile de bağ kurmasını sağladığı
belirtiliyor.
Nitekim Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 16
Aralık 1991 tarihinde kabul edilen ancak, ülkemizin henüz
imzalamadığı 46/91 sayılı “Yaşlılık İlkeleri Kararı” içerisinde,  
yaşlı bireylere çalışma fırsatı tanınması ve gelir getirici bir
işte çalışabilmeleri ile kendilerinin iş gücünden ayrılma
kararını verebilmeleri prensibi de yer alıyor.
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Sağlıklı Uzun b�r Yaşamın Sırrı: Sağlıklı Uzun b�r Yaşamın Sırrı: Sağlıklı Uzun b�r Yaşamın Sırrı: ÇalışmakÇalışmakÇalışmak
Bir insanın sağlık sorunları olmadan geçireceği süre; yaşam beklentisinden, sağlık sorunları
yaşadığı sürenin çıkarılması ile elde ediliyor. Dünya Sağlık Örgütünce aradaki bu farkın yaklaşık
10 yıl olduğu kaydediliyor. Söz konusu bu süre, özellikle yaşlı toplumlarda sağlık için daha fazla
finansal destek gerektirdiğinden dolayı önem arz ediyor. 

Hollanda’da Enerj� Dönüşümünde
İş Gücü Sıkıntısı Yaşanıyor
Hollanda, karşı karşıya olduğu enerji sorununu
aşabilmek için ihtiyaç duyduğu yeterli sayıdaki
nitelikli iş gücünü sağlayamıyor. Nitekim rüzgâr
ve güneş enerjisi gibi sürdürülebilir enerji
kaynaklarıyla ilgili açık iş pozisyonlarının üçte
birinden fazlası doldurulamamış durumda.
Eksikliği hissedilenler arasında, ısı pompaları ve
güneş panellerinin montajını yapacak iş gücünün
yanı sıra, çatı, sıhhi tesisat, ısıtma, gaz ve su
boruları montajını gerçekleştirecek
teknisyenlerin de bulunduğu belirtiliyor. Ülkede
enerji dönüşümünü gerçekleştirecek
mesleklerdeki açık iş pozisyonlarının yaklaşık
%36’sı nitelikli işçi bulunamaması nedeniyle
doldurulamıyor.
İşsizlik yardımından yararlanan kişilerin
Hollanda İstihdam Kurumu (Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen /UWV) tarafından üç
ayda eğitilerek güneş panellerinin kurulumunu
yapabilecek seviyede eğitilebilecekleri ileri
sürülürken, iklim ve enerji dönüşümü için tahsis
edilen 35 milyar avro tutarındaki fonun iş gücü
eksikliğinin giderilmesi ve temiz enerji
kaynaklarının alt yapı inşası için
kullanılabileceği belirtiliyor. 
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Kaynak: Kuveyt Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği; https://www.iom.int/countries/kuwait.
[8] Dış ilişkiler e-bülteni Haziran 2020, Sayı: 32
[9] Kuveyt İstatistik Kurumu

Resmi istatistiklere göre Kuveyt iş gücü piyasasındaki yabancıların %82,5’i lise ve daha düşük eğitim seviyesine
sahip kişilerden oluşuyor.

Uluslararası Göç Örgütü (International
Organization for Migration/IOM)
kaynaklarına göre, ülke nüfusunun yaklaşık
%70’i başta Hindistan ve Mısır olmak üzere
Güney Doğu Asya ve Afrika ülkelerinden
gelen göçmenlerden oluşuyor. Ancak
yetkililerce, şu an %70’ler düzeyinde olan
göçmen nüfusun toplam nüfusa oranının yarı
yarıya azaltılarak %30’lar seviyesine
indirilmesi öngörülüyor. 

Diğer yandan, bir kota sistemi oluşturularak, yaklaşık 100 bin olduğu tahmin edilen kamu çalışanları arasındaki
göçmen sayısının Kuveytliler ile değişiminin gerçekleştirilmesi planlanıyor.[8]
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Kuveyt Kamu Kurumlarında ÇalışanKuveyt Kamu Kurumlarında ÇalışanKuveyt Kamu Kurumlarında Çalışan
Kuveytl� Sayısında Artış Kayded�ld�Kuveytl� Sayısında Artış Kayded�ld�Kuveytl� Sayısında Artış Kayded�ld�   

Kuveyt İstatistik Kurumu verilerine göre 2021 yılında kamuda çalışan Kuveytli oranı bir önceki
yıla göre %76,6’dan %78,3’e, özel sektörde çalışanların oranı ise %4,3’den %4,7’ye yükseldi. 
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Bu çerçevede, kadınların ülkenin ekonomik büyümesi ve yoksulluğun azaltılmasında önemli katkısı
bulunuyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (United Nations Development Programme/UNDP) ile
Kamboçya Kredi Garanti Kurumunun (Credit Guarantee Corporation of Cambodia/CGCC) ortaklaşa olarak
25 Mart 2022 tarihinde başkent Punom Pen’de düzenlediği konferansta, Kredi Garanti Kurumu’nun daha
fazla kadın girişimciyi finansal imkânlardan yararlandırmasının ve kadın öncülüğündeki mikro, küçük ve
orta ölçekli işletmelere (MSME) destek verilmesinin hedeflendiği bildirildi. Dünya Bankasının 2019 tarihli
raporuna göre, kadın girişimciler ülkedeki iş sahipleri içinde %61’lik bir paya sahip olmalarına karşın,
sadece %3’lük bir kısmı yasalar kapsamındaki krediden yararlanabiliyor. 
Konferansta, UNDP tarafından sunulan “Kamboçya Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler ile Kadınlara Ait
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için Kamu Kredisi Garanti Programı” raporunda, kamu kredisi garanti
programının ülkenin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYİH) ve istihdam yaratma üzerinde olumlu etkisi
olacağının tahmin edildiği belirtilerek, özellikle tarım ve konaklama sektörüne vurgu yapıldı. Rapora göre,
tarıma yatırılan her 100 milyon ABD doları için, GSYİH'ye katma değer olarak yaklaşık 221 milyon ABD
doları üretileceği ve 17.348’i kadınlara ait olmak üzere 48.737 yeni iş yaratılacağı tahmin ediliyor. KOBİ'ler
Kamboçya'daki tüm işletmelerin %99'unu oluşturuyor.
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Kamboçya'da İşletmeler�n
%60'ına Kadınlar Sah�p

Kamboçyalı Kadın Girişimciler Derneği (Cambodian Women Entrepreneurs Association/CWEA)
tarafından yapılan açıklamaya göre, Kamboçya'daki 500 binden fazla girişimcinin 300 binini
kadınlar oluşturuyor. 
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Kaynak: https://www.ohchr.org/en/statements/2021/12/statement-professor-olivier-de-schutter-united-nations-special-rapporteur
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BM: Nepal’de Çocuk İşç�l�ğ�n�n
Temel Neden� Yoksulluk 

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından insan haklarına ilişkin olarak hazırlanan Nepal raporunda
ülke, yoksulluk ve eşitsizlik, yasal ve kurumsal çerçeve, arazi sahipliği, istihdam, kadın, çocuk,
göçmen ve mülteci, sosyal koruma ve mali konular açısından ele alınıyor. 

Rapora göre, istihdam alanında Nepal üç büyük zorlukla karşı karşıya. Bunlardan birincisi kayıt dışı istihdam.
Nepalli iş gücünün %84,6'sı, bir başka ifadeyle erkeklerin %81'i, kadınların ise %91'i kayıt dışı çalışıyor. Kayıt
dışılık ise eğitim düzeyi ile yakından ilişkili. Nitekim tarım dışı işlerde, sadece ilkokul seviyesinde eğitim almış
işçilerin %92,9'u kayıt dışı iken, ortaöğrenime sahip işçilerin %23,9'u, yükseköğrenim görmüş olanların ise %8,4'ü
kayıt dışı çalışıyor. İstihdam alanındaki ikinci zorluk, çalışma mevzuatının yasal çalışanlar için bile tam olarak
denetlememesi. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından gelişmekte olan ülkeler için her 40.000 işçiye 1
müfettiş olması gerektiği tavsiye edilirken, Nepal’de tüm ülkedeki müfettiş sayısı sadece 11'dir. ILO'ya göre
Nepal'de en az 275 müfettiş olması gerekiyor. 
Üçüncü zorluk ise asgari ücretin belirlenmesiyle ilgili. Son olarak asgari ücret 15.000 Nepal rupisi (122 ABD
doları/1.783 TL) olarak tespit edilerek kayıt dışı çalışanlar da kapsama dâhil edildi. Ancak Nepal, ILO’nun asgari
ücretin belirlenmesine ilişkin 131 no.lu Sözleşmeyi onaylamasına karşın, ülkede hâlâ asgari ücret belirlenmesine
ilişkin üzerinde uzlaşmaya varılmış yasal bir yöntem bulunmuyor.
Nepal’de çocuk işçiliği özellikle çocukların beşte birinden fazlasının (%20,4) çalıştığı kırsal alanlarda oldukça
yaygın. Tarımla uğraşan ailelerde, çocukların on yaşından itibaren charuwa sistemi altında sığır ve keçilere bakmak,
yem için ot biçmek veya ev işleri yapmaları gerekiyor. Dolayısıyla, çocuk işçiliğinin varlığı, yoksulluğun bir
sonucu. Servet arttıkça, çocuk işçi olma olasılığı azalıyor. Nitekim ülkenin refah endeksinin en düşük beşte birlik
dilimindeki çocukların dörtte biri çalışırken, en üstteki beşte birlik diliminde sadece %5 çocuğun çalışıyor olması
bu gerçeği açıklıyor.
Nepal, Dünya Ekonomik Forumu'nun Kapsayıcı Kalkınma Endeksi'nde yükselen ekonomiler arasında 22. sırada yer
alıyor.
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Kaynak: “Nigeria’s micro pensions struggle to make it big,” Financial Times, February 15, 2022 (Erişim tarihi: 20/04/2022);
“The struggle to get informal workers to save for retirement,” The Economist, September 11th 2021.

İşçi ve işveren tarafından çalışan maaşının %7,5’i oranında bir prim ödenen sistemde, katkı payı artırılarak, %10’u
işverenlerce ödenmek üzere 2014 yılında %18’e yükseltildi.
Ancak, yaklaşık 200 milyon nüfusuyla Afrika'nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya’da çalışanlar arasında sosyal
güvenlik primi ödeme oranı oldukça düşük. Bu nedenle, çalışanların sosyal güvence altına alınması amacıyla 2019
yılında, Ulusal Emeklilik Komisyonu tarafından öncelikle iş gücünün %80'ini oluşturan kayıt dışını hedef alan bir
mikro-emeklilik planı uygulamaya konuldu. 
Mikro-emeklilik planı, yüksek katkı payı ve ödenmeyen primler nedeniyle ceza öngören emeklilik sistemlerinden
farklı olarak, daha düşük miktarlardaki düzensiz ödemelere imkân sağlayacak şekilde düzenlendi. Bu sistemde,
Nijerya’da 2024 yılına kadar çalışma çağındaki kişilerin %30’unun emeklilik sistemine dâhil edilmesi öngörüldü.
İnsanların tasarruf sağlamaktan ziyade gelir ve beslenme sorunu yaşadığı bir ortamda kazançlarının bir kısmını sosyal
güvenceye ayırmaları oldukça zor olduğundan, en son verilere göre sisteme ancak 73.600 kişi dâhil olabildi. Benzer
bir sistem 2011 yılından itibaren Kenya’da uygulandı. Günlük 20 şilin (0,19 sent) olan katkı payları ile 2018 yılına
kadar 100.000 kişinin sisteme girmesi sağlandı.
Ulusal Emeklilik Komisyonuna göre Nijerya'nın şu anda yönetimi altında 30 milyar ABD dolarlık bir varlık
bulunuyor. Komisyondan yapılan açıklamada, iş gücünün yaklaşık %15’ini oluşturan 9,6 milyon Nijeryalı'nın bugün
sistem içinde olduğu belirtiliyor.

Nijerya’da ilk olarak 2004 yılında Emeklilik Reform Yasası çerçevesinde prime dayalı bir
emeklilik sistemi yürürlüğe konarak, en az üç çalışanı olan firmaların sisteme katılımı öngörüldü. 
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N�jerya’da M�kro-Emekl�l�k S�stem� Kayıt
Dışı İst�hdam �ç�n Çözüm Olacak mı? 
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Kaynak: https://www.fao.org/3/cb6869en/cb6869en.pdf; https://data.unicef.org/resources/child-labour-2020-global-
estimates-trends-and-the-road-forward/; https://www.unicef.org/press-releases/child-labour-rises-160-million-first-increase-
two-decades#:~:text=NEW%20YORK%2FGENEVA%2C%2010%20June,Organization%20(ILO)%20and%20UNICEF.
[10] https://data.unicef.org/resources/child-labour-2020-global-estimates-trends-and-the-road-forward/
[11] Nisan 2018, dış ilişkiler e-bülteni Sayı:6. [Uluslararası Çalışma Örgütünün, 2017 yılında yayımladığı Rapora - ILO
“Global Estimates of Child Labour: Results and Trends” 2012-2016, International Labour Office (ILO), Geneva 2017- göre
5-17 yaş arasında, çalışmasına yasal izin verilenler de dâhil 218 milyon çocuk, işçi olarak çalıştırılıyor.]
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Sahra-Altı Afr�ka’da Çocuk İşç�l�ğ� C�dd� BoyutlardaSahra-Altı Afr�ka’da Çocuk İşç�l�ğ� C�dd� BoyutlardaSahra-Altı Afr�ka’da Çocuk İşç�l�ğ� C�dd� Boyutlarda
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (Food and Agriculture Organization of the United Natios/FAO) tarafından
hazırlanan 29 Eylül 2021 tarihli “Afrika'da Tarımda Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Eyleminin Hızlandırılması”
başlıklı raporda, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (United Nations International Children's Emergency
Fund/UNICEF) ve ILO’nun Haziran 2021 tarihli ortak çalışmasına[10] (Child Labour: Global estimates 2020, trends
and the road forward) atıfta bulunularak, Sahra-Altı Afrika’da sayıları 86.6 milyonu bulan çocuk işçiliğinin dünyanın
geri kalan kısmından daha yüksek olduğu vurgulanıyor. 

Sahra-Altı Afrika’da çalışan çocukların %82’sinin tarım ve
çoğunlukla da aile çevresi içinde çalıştığı belirtilen raporda,
ILO tarafından yürütülen bir araştırmada, Fildişi Sahili’nde
çocukların %82’sinin kakao çiftliklerinde kesme işi, aşırı yük
ve ağırlık taşıma ve ayrıca kimyasallarla ilgili tehlikeli işlerde
çalıştığına işaret ediliyor. 
Diğer yandan, UNICEF ve ILO’nun ortak çalışmasında, çocuk
işçi sayısının son dört yılda 8,4 milyon artarak dünya ölçeğinde
160 milyona yükseldiği ifade ediliyor.[11] 2020'nin başında
dünya genelinde 63 milyon kız ve 97 milyon erkek, çocuk işçi
olarak çalışırken, dünyadaki tüm çocukların yaklaşık 1/10’unu
oluşturdu. Sahra-Altı Afrika'da nüfus artışı, aşırı yoksulluk ve
yetersiz sosyal koruma nedeniyle son dört yılda 16,6 milyon
çocuk daha çocuk işçi olarak çalışmak zorunda kaldı. ILO ve
UNICEF’in ortak çalışması, sağlıklarına, güvenliklerine veya
ahlaklarına zarar verebilecek işler olarak tanımlanan tehlikeli
işlerde çalışan 5-17 yaş arası çocuk sayısının 2016'dan bu yana
6,5 milyon artarak 79 milyona yükseldiğini gösteriyor. 
Diğer yandan, FAO’nun raporunda, Kovid-19 salgınının neden
olduğu yoksulluk nedeniyle 2022 yılı itibarıyla 8,9 milyon
çocuğun daha çocuk işçi olarak çalışacağı tahmin ediliyor.
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Aynı dönemde, göçle gelenler dikkate alındığında her 10.000 kişiye Yunanistan’da 24, AB’de 13, Avrupa genelinde
ise 46 kişi ilave oldu. 2021 Ekim ayında, Avrupa İstatistik Bürosu (Eurostat) tarafından yapılan tahminlerde, 2030
yılına kadar Yunanistan'ın Avrupa'daki diğer tüm ülkelerden orantılı olarak daha fazla yaşlıya sahip olacağı ve yaşlı
oranının İtalya'yı geride bırakacağı öngörülüyor. Sosyal sigorta sistemi açısından ise daha az sayıdaki çalışan, fazla
sayıdaki kişinin aylığını karşılamak zorunda kalacağından, ülkenin özellikle emeklilik sistemini sıkıntıya sokacağı
tahmin ediliyor.
Yunanistan’da doğan her çocuk için 2.000 avro ikramiye ödenmesine karşın, veriler nüfusun yarısından fazlasının 50
yaşın üzerinde olan ülkede, nüfusun 2050'ye kadar yaklaşık bir milyon, 2070'e kadar ise 2 milyon azalacağına işaret
ediyor.

Yunan�stan’da Akt�f İş Gücü Sayısındak� Azalma
Neden�yle Sosyal Güvenl�k S�stem� Zorlanıyor

Atina Panteion Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Yunanistan’da yaşanan
krizler sonucu 2014-2019 yılları arasında ortalama 10.000 kişiye düşen çocuk sayısı 37 olarak
gerçekleşti. 

Kaynak: The shrinking country: Greece’s population just
keeps dropping,” The National Herald, December 15, 2021.
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Göçün Bölgesel Kalkınmaya KatkısıGöçün Bölgesel Kalkınmaya KatkısıGöçün Bölgesel Kalkınmaya Katkısı
Çev�renler: 

Sal�h Vecd� SEÇKİN - Nurdan Özge KARABULUT
s a l � h . s e c k � n @ c s g b . g o v . t r  -   n u r d a n . k a r a b u l u t @ c s g b . g o v . t r

OECD Bölgesel Kalkınma Politika Komitesi tarafından Çalışma Programı kapsamında hazırlanan
“Göçün Bölgesel Kalkınmaya Katkısı” (The Contribution of Migration to Regional Development) başlıklı
rapor yayımlandı. 

Rapor, İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) ülkelerinde bölge ve şehirlerdeki göçle ilgili en son ve
ayrıntılı verileri değerlendirerek analizler sunarken, aynı zamanda göçün bölgesel kalkınmadaki rolüne
odaklanarak incelemede bulunuyor. Ancak incelemede, göçün boyutuna, yerel düzeydeki etkisine ve siyasi ilgiye
karşın göçle bağlantılı yerel sorunlar ve fırsatlar konusunda ayrıntılı analiz eksikliğinin devam ettiği belirleniyor. 
 İnceleme dört başlık altında, göçmenlerin bölgelere ve şehirlere göre dağılımları, bölgesel iş gücü piyasasına
uyumları, Kovid-19’un göçmenler üzerindeki etkisi ve göçün bölgesel ekonomik gelişmedeki rolü esas alınarak
yapılıyor. 

Göçmenlerin bölgelere ve şehirlere göre dağılımı
Rapora göre, 2019 yılında OECD ülkelerine 5,3 milyon kalıcı yeni
göçmen yerleşti. Yerli nüfusun sadece %40’ı anakent bölgesinde
yaşıyorken, yabancı doğumluların yarıdan fazlası, yaklaşık %53’ü
anakent bölgesinde yaşamayı tercih etti. Daha önceki araştırmalarda
tespit edildiği gibi, yabancı ülke doğumlu nüfus, yaşamayı seçtikleri
yer açısından yerli nüfustan farklılık gösteriyor. Ortalama olarak
göçmenler OECD ülkelerinde nüfusun %13'ünü ve 27 AB üyesi
ülkede ise nüfusun yaklaşık %12'sini oluşturuyor. Lüksemburg
OECD ülkeleri arasında %47 olan göçmen oranıyla göçmenlerin en
fazla yaşadığı ülke olarak ilk sırada yer alırken, onu %30 oranıyla
İsviçre, %29 ve %27 ile sırasıyla Avustralya ve Yeni Zelanda
izliyor. Göçmenlerin genel nüfus içindeki payının en az olduğu
ülkeler ise %1 ile Meksika ve %2 oranıyla Polonya oldu.
Göçmenlerin payları ülkeden ülkeye farklılık gösterdiği gibi ülke
içinde bölgesel olarak da farklılıklar gösteriyor. 

Göçmenlerin bölgesel dağılımları açısından en fazla farkın olduğu iki ülke Belçika ve Birleşik Krallık. Nitekim söz
konusu iki ülkede özellikle Brüksel’de göçmenlerin nüfusa oranı %54 olup bu oran Londra’da %44 seviyesinde
bulunuyor. 27 AB ülkesindeki yabancı ülke doğumluların %44’ü başka bir AB üyesi ülke doğumlu iken, özellikle
AB üyesi olmayan Norveç, İsviçre ve Birleşik Krallık’taki AB doğumlu yabancıların oranı %60-66’lara kadar
yükseliyor. İsviçre ve Lüksemburg’da ise her 5 göçmenden dördü başka bir AB ülkesinden geliyor. Polonya,
Estonya ve Letonya göçmenler arasında en düşük AB doğumlu olan yabancı nüfusu barındıran ülkeler olarak öne
çıkıyor. OECD ülkeleri genelinde, göçmenler açısından başkentler, kırsaldan ziyade kentleşmenin yoğun olduğu
merkezler ve İsviçre’de Zürih, İtalya’da Lombardi (Lombardy), Avustralya’da Yeni Güney Galler (New South
Wales), İsrail’de Tel Aviv, Hollanda’da Kuzey Hollanda (North Holland) ve Türkiye’de İstanbul gibi ülkelerin en
büyük ekonomik faaliyet merkezleri, yerleşim yeri olarak çekici oluyor. 
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Bölgesel iş gücü piyasasına uyumları
Belirlemelere göre, özellikle 2015 yılından itibaren olmak üzere son beş yılda göçmenlerin istihdam oranı yerli
nüfusa oranla daha hızlı yükselerek OECD'de %4,3 oranında arttı. Ancak, istihdam oranları hâlâ yerli nüfusun
gerisinde seyrediyor. 2019 itibarıyla OECD ülkelerinde, bir taraftan göçmenlerin istihdam edilme olasılıkları yerli
nüfusa nazaran yaklaşık %4 daha düşük iken, diğer yandan işsiz kalma olasılıkları yaklaşık %5 daha fazla. Bununla
birlikte, iş gücü piyasasına bakıldığında sermaye bölgelerinde ve nispeten hizmet sektörünün yoğun olduğu yerlerde
yerli nüfusa oranla mevcut farkın azaldığı görülüyor.
İstihdamda kadınlar erkeklere nazaran iki kat dezavantaja sahip. Kadınların dezavantajlarından birincisi göçmen
olmaları, ikincisi ise kadın olmaları. Bu nedenle, çoğu bölgede erkek göçmenler ile yerli nüfus benzer istihdam
oranlarına sahip olmakla birlikte, birçok bölgede kadınların iş gücü piyasasına nispeten düşük katılımlarının sebep
olduğu düşük istihdam, başkentlerin dışında özellikle kırsal bölgelerde göçmenler ile yerli nüfus arasındaki istihdam
farkının açılmasına neden oluyor. Diğer yandan, AB dışı göçmenlerin istihdam oranlarının AB üyesi göçmenlerin
istihdamlarına nazaran yaklaşık %10 daha düşük olduğu görülüyor. Ortalama olarak OECD ülkelerinde 2019 yılında
%70 olan göçmenlerin istihdam oranı 27 AB ülkesinde %65 olarak gerçekleşti. İzlanda'da göçmenlerin istihdam
oranı %83 iken, Şili, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti ve İsviçre'de %75'in
üzerinde gerçekleşti. Buna karşılık, Türkiye'deki göçmenlerin sadece %44'ü istihdam edildi. Diğer yandan,
Finlandiya’da Åland’da %88 olan göçmen istihdamı Türkiye’de Güneydoğu Anadolu’da %23 düzeyinde kaldı.
Göçmenlerin, birkaç nedenden dolayı yerli nüfusa kıyasla girişimciliği ve serbest mesleği tercih ettikleri biliniyor.
Tercih nedenlerinden birincisini, göçmenlerin risk alma konusunda daha istekli olmaları oluştururken, ikincisini
ayrımcılık nedeniyle iş gücü piyasasına girişte karşılaşacağı güçlükler nedeniyle serbest çalışmayı tercih etmeleri
oluşturuyor.
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Kovid-19’un göçmenler üzerindeki etkisi
Göçmenler, Kovid-19 salgını sırasında anahtar konumundaki çalışanlar olarak çok önemli bir rol üstlenmelerine
karşın, Kovid-19'un sağlık ve istihdama ilişkin olumsuz etkilerine daha fazla maruz kaldı. Şehirlerde yaşayan
göçmenler, kötü barınma koşulları nedeniyle sağlık bakımından daha savunmasız duruma düştü. Yerli nüfusa
oranla göçmenlerin çoğunun sahip olduğu işler uzaktan çalışmaya müsait olmadığından uzaktan çalışmadan
yararlanamadılar. OECD ülkelerinde ortalama olarak göçmenler kilit konumundaki çalışanların %14'ünü oluşturdu.
Aslında, göçmenlerde yükseköğrenimi tamamlama oranı %40 iken, yerli nüfusta %35, ancak yüksek nitelikli
göçmenler genellikle niteliklerine uyan işlerde çalışmıyor. Salgın döneminde tüm eğitim seviyelerindeki
göçmenler, ev hizmetleri, otel ve ofis temizlikçiliği gibi düşük beceri gerektiren mesleklerde ve özellikle şehirlerde
sağlık sisteminde önemli bir rol oynadı. Göçmen doktorlar AB içindeki mevcut tıp doktorlarının %23’ünü,
hemşireler ise %14’ünü oluştururken, Avrupa Birliği içinde bölgeye dengeli bir şekilde dağılmış olarak hizmet
verdi. Ancak, AB üyesi olmayan ülkelerdeki doktor ve hemşireler daha çok büyük şehirlerde çalışma imkânı buldu.
İnsanların yaşam standartlarını belirlemede önemli rol oynayan barınma şartları, aynı zamanda göçmenlerin
toplumsal uyumu sağlamalarını etkileyen önemli bir unsur oldu. Barınma şartlarının güzel olması sosyal yönden
dışlanmışlığı önlediği gibi refahı artırarak sağlıklı kalınmasını da sağladı. Ancak, AB dışından gelen ve büyük
şehirlerde ikamet eden göçmenler özellikle kalabalık barınma imkânları ile yaşamak zorunda kaldı. Örneğin,
şehirlerdeki yerli nüfus ve AB üyesi ülke göçmenlerinin %17-18'i aşırı kalabalık bir ortamda yaşamlarını
sürdürürken, AB dışı ülkelerden gelen göçmenlerin %23'ü kalabalık bir yaşam ortamında hayatlarını sürdürmek
zorunda kaldı.
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Göçün bölgesel ekonomik gelişmedeki rolü
Yapılan bir araştırma sonucuna göre, AB vatandaşlarının
yaklaşık %55'i göçmenlerin mali bir yük olduğuna
inandığını, %40'ı göçmenlerin yerli işçilerin elinden
işlerini aldığı konusunda endişe duyduğunu belirtti.
Ancak yapılan analizler, ortalama olarak, göçmen nüfus
payındaki %10'luk bir artışın, kişi başına düşen bölgesel
gelirde %0,26 oranında bir artış sağladığı; ayrıca
yerleşim bölgelerinde yeni ticaret ağlarının kurulmasına
yardımcı olduğu ve bölgesel ihracat ve ithalatı artırdığını
gösteriyor. Göçmen sayısında %10'luk bir artışın
gözlemlendiği bölgelerde, ihracatta kullanılan ara ürünler
de dâhil olmak üzere ithalatta %3,2, ihracatta ise %1,2'lik
bir artış yaşandığı kaydediliyor. Ayrıca, göçmen sayısının
yüksek olduğu belediyelerde, patent sayısının da yüksek
olduğu belirtiliyor.
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Sonuç
Rapor, kanıta dayalı olarak yapılan inceleme
neticesinde göçmenlerin bölgesel kalkınmaya katkı
sağladığını belirtirken, şu anda verilerin sınırlı olması
nedeniyle gelecekte daha ayrıntılı araştırmalar
yapılabileceğini öngörüyor. Nitekim yapılacak
analizler, göçün bölgesel kalkınmaya katkısının,
belirli menşe ülke veya göçmenlerin kalış süresine
nasıl bağlı olabileceğini açıklığa kavuşturabilecektir. 
Diğer yandan, göçmenlerin çalıştığı sektörler
itibarıyla elde edilecek ayrıntılı bölgesel veriler
değerlendirilerek, ileride belirli meslekler için iş gücü
açığını azaltacak çözümlerin ortaya konabilmesi ve
göçün yararının yaygınlaştırılmasını sağlayacak etkili
politikaların geliştirilebilmesi mümkün olabilecektir.
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Reşat MORALI

01 Ekim 1934 tarihinde İzmir’in Dikili İlçesi’nin Bademli Köyü’nde dünyaya gelen
Erdoğan ÖZEN, İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden 1959 yılında mezun oldu.
01 Temmuz 1959 yılında yedek subaylık göreviyle birlikte kamu görevine başlayan Erdoğan
ÖZEN, Bakanlığımızdaki görevine 1966 yılında başladı. 1980 yılında Viyana Büyükelçiliği
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği’ne Sosyal Yardımcı olarak atanan şehidimiz
Erdoğan ÖZEN, şehit edildiği tarihten bir hafta sonra görevini tamamlayarak yurda
dönecekti. 20 Haziran 1984 tarihinde “Ermeni Devrimci Ordusu” adlı örgüt tarafından
aracına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdi. Şehidimiz Erdoğan
ÖZEN evli ve bir çocuk babasıydı.

Erdoğan ÖZEN

20 Ekim 1943 tarihinde Safranbolu’da dünyaya gelen ve 1966 yılında Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olan Reşat MORALI, aynı yıl Ankara Vilayet-i
Maiyet Memurluğuna atandı. Nisan 1967’de lisansüstü ve doktora eğitimi için Fransa’ya
giden MORALI, Paris’te doktorasını tamamladı. İlk görevini Paris Büyükelçiliği Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Müşavirliğinde Sosyal Yardımcı olarak tamamlayan ve daha sonra Müşavir
Yardımcısı olarak yine aynı Büyükelçilik bünyesinde görev yapan Reşat MORALI, 04 Mart
1981 Çarşamba günü Çalışma Müşavirliği binasından çıkıp aracına bineceği sırada kimliği
belirlenemeyen ASALA mensubu iki teröristin silahlı saldırısına uğrayarak olay yerinde
hayatını kaybetti. Şehidimiz Reşat MORALI, şehit edildiği tarihten iki ay sonra yurt dışı
görevini tamamlayarak Türkiye’ye dönecekti. MORALI evli ve üç çocuk babasıydı.

1946 yılında Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde dünyaya gelen Tecelli ARI, İzmir Yüksek İslam
Enstitüsünden 1973 yılında mezun oldu. Memuriyete Alaşehir Yıldız Camii’nde 1969
yılında başladı. Tecelli ARI, 1980 yılının sonunda Paris Büyükelçiliği Çalışma Müşavirliği
nezdinde Din Görevlisi olarak atandı. 04 Mart 1981 tarihinde Çalışma Müşavirliği
binasından Reşat MORALI ile birlikte çıktığı sırada silahlı saldırıya uğrayarak ağır
yaralandı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehidimiz Tecelli ARI evli ve
iki çocuk babasıydı.

Tecelli ARI
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14-20 Nisan “Şehitler Haftası”nda başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları
olmak üzere vatanı uğruna canını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve
minnetle anıyoruz.
Bu vesileyle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yurtdışındaki temsilcileri olan ve
Ermeni terör örgütlerince şehit edilen diplomatlarımız Erdoğan ÖZEN, Reşat MORALI ve
Tecelli ARI’yı unutmadık; saygıyla anıyoruz.

ŞEHİTLERİMİZ
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