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Günümüzde iş etiği kavramı sağlıkta, eğitimde, hukukta, bilimde ve internette olduğu gibi birçok mesleki alanda
genişleyerek meslek etikleri olarak karşımıza çıkıyor. Etik, kişinin davranışlarını temel alması itibarıyla ahlaki
değerlerin yanı sıra, yasal kuralları da içeren bütüncül bir kavram.
Bu nedenle, ülkemizde özellikle kurumsal düzeyde etik değerlerin etkin olarak yerleşmesi amacıyla 2004 yılında
5176 sayılı kanun çıkarılarak, kamusal alanda etik ilkeler somutlaştırıldı ve yasal hale getirildi. Söz konusu kanun ile
Kamu Görevlileri Etik Kurulu oluşturuldu. Kurul, kamuda etik kültürünün yerleşmesi amacıyla çalışmalar yapmak,
yapılacak çalışmalara destek olmak ve etik uygulamaları gözetmek ile görevlendirildi. Kanunun ilgili maddeleri
gereğince çıkarılan “Yönetmelik” kapsamında ise kurumların bünyelerinde en az üç üyeli “Etik Komisyonları”
oluşturmaları öngörüldü. Buna dayanarak, Bakanlığımız bünyesinde de yedi üyeli bir “Etik Komisyonu” oluşturuldu.
Yönetmelikte, kurumların bünyesinde kurulacak etik komisyonlarının görevleri, kurum ve kuruluşlarda, etik
kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili
tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek olarak açıklandı.
Kamu Görevlileri Etik Kurulu, 2008 yılından itibaren kanunun kabul edildiği tarih olan 25 Mayıs gününü ülke
genelinde “Etik Günü”, aynı günün yer aldığı haftayı da “Etik Haftası” olarak kararlaştırdı. 

Kamu Görevlileri Etik Kurulu,  kamuda etik kültürünün yerleşmesi
amacıyla ayrıca bir etik rehberi de yayımlayarak etik davranış
ilkelerine ilişkin çeşitli örnekler verip, açıklamalarda bulunuyor.
Rehberde, yönetimde yozlaşma olgusunun halkın yönetime olan
güvenini sarstığı belirterek, kamu hizmetinin bir emanet olduğu, kamu
görevlilerinin kamu hizmetini etkin, verimli ve dürüst bir şekilde
yürütmesi gerektiği açıklanıyor. Ayrıca, görevlerini yerine getirirken
ve takdir yetkilerini kullanırken özellikle yöneticilerin mesleki etik
ilke ve standartlara bağlı kalmaları gerektiği ifade ediliyor.  
Kurumsal birçok işletme tarafından mesleki etik kurallarının
belirlendiği günümüzde, uluslararası düzlemde de özellikle etik
değerlerin en başında yer alan yolsuzluk ve rüşvet gibi toplumsal
çürümeye yol açan unsurlar 2012 yılından itibaren ülkeler düzeyinde
değerlendirilmeye başlandı. 
Uluslararası Şeffaflık Örgütü (Transparency International) tarafından
ilki 2012 yılında yayımlanan Yolsuzluk Algıları Endeksinin en
sonuncusu (Corruption Perceptions Index 2021) yayımlandı.

1

25 Mayıs “Et�k Günü”
Salih Vecdi SEÇKİN Çalışma Uzmanı salih.seckin@csgb.gov.tr

Bir ahlak felsefesi olan etik, toplumda bireylerin karşılıklı olarak birbirine güven duyarak yaşamasını
sağlayan en önemli unsurlardan biri. Bu nedenle, adil ve dürüst olma, hak ve haklının yanında yer
alma gibi genel kabul gören ilkelerin ya da etik değerlerin herkes tarafından iyi bilinmesi gerekiyor. 
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https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/etik
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Buna göre rüşvet ve yolsuzluğun en alt düzeyde olduğu ilk beş ülke sırasıyla Danimarka, Finlandiya, Yeni Zelanda,
Norveç ve Singapur olurken, en alt sıradaki son beş ülke Yemen, Venezuela, Somali, Suriye ve Güney Sudan oldu.
Puanlamanın 10 üzerinden yapıldığı değerlendirmede, 180 ülkenin 2/3’ü 50 puanın altında kaldı. Küresel düzeyde
ortalama yolsuzluk algısı endeksinin 43 olduğu 2021 yılında, dünya genelinde yozlaşmanın hâkim olduğu kaydedildi. 

S A Y I  5 5  •  M A Y I S  2 0 2 2

Bölgeler itibarıyla Batı Avrupa ve Avrupa Birliği 66, Asya Pasifik 45, Amerika kıtası 43, Orta Doğu ve Kuzey
Afrika 39, Doğu Avrupa ve Orta Asya 36, Sahra-Altı Afrika 33 ortalama puanla sıralandı. 
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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[1] 2022 Şubat ayındaki %6,9
seviyesinden 2022 Mart ayında %6,8’e gerilerken, 2021
yılı Mart ayındaki %8,2’lik seviyesine kıyasla oldukça
düşük gerçekleşti. Avrupa Birliği[2] (AB) genelinde ise
2022 Şubat ayındaki %6,3 seviyesinden 2022 Mart
ayında %6,2’ye geriledi. Söz konusu oran, Mart 2021’de
AB genelinde %7,5 olarak kaydedilmişti.
Eurostat tahminlerine göre, 11 milyon 274 bini avro
bölgesinde olmak üzere 2022 Mart ayı itibarıyla AB
üyesi 27 ülkede toplam 13 milyon 374 bin işsiz
bulunuyor. 2022 Şubat ayı ile karşılaştırıldığında işsizlik,
AB genelinde 85 bin, avro bölgesinde ise 76 bin azaldı.
2021 Mart ayı ile karşılaştırıldığında işsizliğin AB
genelinde 2 milyon 359 bin, avro bölgesinde 1 milyon
931 bin azaldığı görüldü.

2022 Mart ayında 2 milyon 98 bini avro bölgesinde
olmak üzere tüm AB üyesi ülkelerde toplam 2 milyon
579 bin 25 yaş altı gencin işsiz olduğu kaydedildi. Genç
işsiz oranları 2022 Şubat ayında hem AB genelinde hem
de avro bölgesinde %14 iken, 2022 Mart ayında her iki
bölgede de %13.9’a geriledi. 2021 Mart ayı ile
karşılaştırıldığında ise genç işsiz sayısının AB genelinde
623 bin, avro bölgesinde 507 bin azaldığı görüldü.
AB genelinde kadın işsizlik oranı 2022 Şubat ayındaki
%6,6 seviyesini Mart ayında da korurken, erkek işsizlik
oranı aynı dönemde %6’dan %5,9’a geriledi. Avro
bölgesinde 2022 Şubat ayında %7,3 olan kadın işsizlik
oranı 2022 Mart ayında %7,2’ye gerilerken, erkek
işsizlik oranı 2022 Mart ayında sabit kalarak %6,5 olarak
gerçekleşti.

Avrupa Kom�syonu Mart 2022 AylıkAvrupa Kom�syonu Mart 2022 AylıkAvrupa Kom�syonu Mart 2022 Aylık
İstat�st�k Bülten� Yayımlandıİstat�st�k Bülten� Yayımlandıİstat�st�k Bülten� Yayımlandı
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Kaynak: “Euro area unemployment at 6.8%”, Eurostat Newsrelease Euroindicators, 53/2022, 3 May 2022; “Household real consumption per
capita decreases in both euro area and EU”, Eurostat Newsrelease Euro indicators, 50/2022, 28 April 2022; “Euro area annual inflation up to
7.5%”, Eurostat Newsrelease Euro indicators, 51/2022, 29 April 2022 (Erişim tarihleri:05/05/2022).

Eurostat'ın tahminlerine göre, avro bölgesinde kişi
başına düşen hane halkı reel tüketim 2021 üçüncü
çeyreğinde %4,2 oranında artmasına karşın, dördüncü
çeyrekte %0,8 oranında azaldı. Kişi başına düşen hane
halkı reel geliri ise, 2021'in üçüncü çeyreğinde %0,2'lik
düşüşün ardından, 2021'in dördüncü çeyreğinde %1,8
oranında azaldı.
Avro bölgesi yıllık enflasyon oranı, 2022 Mart ayında
%7,4 iken 2022 Nisan ayında %7,5'e yükseldi. Avro
bölgesi enflasyonunun ana bileşenlerine bakıldığında,
Mart ayı itibarıyla yıllık %44,4 olan enerjinin Nisan
ayında %38 ile yine en yüksek yıllık fiyat artışına sahip
olduğu görüldü. Enerjiyi sırasıyla Mart ayında %5,
Nisan ayında %6,4 oranıyla gıda, alkol ve tütün, izledi.

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

S A Y I  5 5  •  M A Y I S  2 0 2 2



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

8

Kaynak:” EU seeks to attract workers with new ong-term residence rules”, dutchnews, Web. May 3 2022 (Erişim tarihi: 06/05/2022).

Mevcut uygulamaya göre, yeterli ekonomik kaynağa ve sağlığa
sahip bir kişi eğer, AB’ye üye bir ülkede beş yıl yasal olarak
yaşayıp, bu süreçte ardışık olarak 6 ay ve toplamda 10 aydan fazla
ülkeden ayrı kalmadıysa uzun süreli ikamet statüsü kazanılabiliyor.
Uzun süreli ikamet statüsüne sahip kişiler de Avrupa Birliğini bir
yıldan fazla terk etmeleri halinde statülerini kaybedebiliyor.Ancak,
başvuru sahiplerinden Hollanda örneğinde olduğu gibi dil sınavını
geçmek gibi entegrasyon koşullarını da karşılamaları gerekebiliyor. 

Avrupa Komisyonu, AB'yi daha çekici hale getirmek ve mevcut nitelikli iş gücü açığını gidermek için üçüncü ülke
vatandaşlarının çalışma ve oturma izinlerinin alınmasında değişiklik önerisinde bulundu. 

Avrupa Kom�syonu Uzun-Sürel� OturumAvrupa Kom�syonu Uzun-Sürel� OturumAvrupa Kom�syonu Uzun-Sürel� Oturum
Kurallarında Değ�ş�kl�k Önerd�Kurallarında Değ�ş�kl�k Önerd�Kurallarında Değ�ş�kl�k Önerd�

Önerilerin odak noktasını uzun süreli oturum hakkına ilişkin kurallar oluşturdu. Komisyon, aralarında turizm,
konaklama, bilişim, sağlık ve lojistik sektörlerinin de bulunduğu 28 farklı meslekte işverenlerin nitelikli iş gücüne
ihtiyaç duyduğunu belirtti.
Şu anda, AB'de birkaç yıldır yaşayan AB üyesi olmayan ülke vatandaşları, hem yaşadıkları ülkede hem de AB
düzeyinde uzun süreli ikamet statüsü için başvurabiliyor. Bu statü onlara istihdam ve serbest girişimcilik, eğitim,
sosyal yardımlar ve vergilendirme gibi konularda eşit haklar sağlarken, belirli koşullar altında diğer AB ülkelerine
taşınma imkânını da veriyor. 

Avrupa Komisyonu: AB’de yeni yasaları
planlamak, hazırlamak ve önermekten
sorumlu bir AB kurumu olan Komisyon,
hazırladığı mevzuat metinlerinin AB yasası
haline gelmesi için üzerinde anlaşmaya
varılmak üzere Avrupa Parlamentosu ve
AB Konseyine gönderir.

S A Y I  5 5  •  M A Y I S  2 0 2 2

Avrupa Komisyonu, mevcut uzun süreli ikamet statüsünün uygulama prosedürü üzerinde bir inceleme yaptı.
İnceleme sonrasında yaptığı değerlendirmede, şu ana kadar çok az sayıda AB üyesi olmayan ülke vatandaşının uzun
süreli oturum hakkından yararlanabildiği sonucuna ulaştı. Mevcut durumda AB’deki işverenlerin iş gücünü üçüncü
ülkelerden temin edebilmesi için AB iç piyasasından temin etme imkânının olmadığını kanıtlamaları gerektiği
belirtilerek, ayrıca uzun süreli ikamet edenlere ve aile üyelerine yönelik kurallarda da tutarsızlık bulunduğunu
kaydetti. 
AB İçişleri Komisyonu, AB'de yaşayan 23 milyon AB üyesi olmayan ülke vatandaşından yaklaşık 10 milyonunun
uzun süreden beri ikamet ettiğini, bunlardan sadece 3 milyonunun AB uzun süreli oturum iznine, kalan yedi
milyonunun ise ulusal oturum iznine sahip olduğunu açıkladı.
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Kaynak: Court of Justice of the European Union PRESS RELEASE No 10/22 Luxembourg, 20 January 2022 Judgment in Case C-432/20 Landeshauptmann
von Wien (Loss of long-term resident status.)
[3] Council Directive 2003/109/EC of 25 November 2003 concerning the status of third-country nationals who are long-term residents (OJ 2004 L 16, p. 44).

9

ABAD: ABAD: ABAD: Uzun Sürel� Oturum Sah�b� Üçüncü ÜlkeUzun Sürel� Oturum Sah�b� Üçüncü ÜlkeUzun Sürel� Oturum Sah�b� Üçüncü Ülke
Vatandaşları AB İç�nde B�rkaç Gün B�le KalsaVatandaşları AB İç�nde B�rkaç Gün B�le KalsaVatandaşları AB İç�nde B�rkaç Gün B�le Kalsa
Oturum Hakkını KaybetmezOturum Hakkını KaybetmezOturum Hakkını Kaybetmez
Avrupa Birliği Adalet Divanı (Court of Justice of the European Union) uzun süreli oturum hakkı
konusundaki C-432/20 dava numaralı başvuruyu karara bağladı. 

Divan, 20 Ocak 2022 tarihinde verdiği kararında, AB mukimi bir üçüncü ülke vatandaşının, birbirini takip eden 12
ay boyunca sadece birkaç günle sınırlı olacak şekilde dahi olsa Avrupa Birliği içinde kalması halinde uzun süreli
ikamet statüsünü kaybetmeyeceğini belirtti.
Viyana Eyaleti, AB'de ikamet eden bir Kazak vatandaşının uzun süreli oturum izninin yenilenmesi için yaptığı
başvuruyu, başvurudan önceki 5 yıl içinde yılda sadece birkaç gün Avrupa Birliği içinde kaldığı ve bunun da
statüsünü kaybetmesine yeterli bir gerekçe oluşturduğu sebebiyle reddetti. Viyana İdare Mahkemesine intikal eden
davada, İdari Mahkeme üçüncü ülke vatandaşlarının uzun süreli oturum statüsüne ilişkin AB Direktifini[3]
yorumlaması için Avrupa Birliği Adalet Divanına (ABAD) başvuruda bulundu. 
ABAD, üçüncü ülke vatandaşlarının birbirini takip eden 12 ay boyunca AB alanı dışında kalması durumunda uzun
süreli oturum hakkının kaybolmasına ilişkin hükümleri içeren söz konusu direktifi yorumladı. ABAD yorumunda,
oturumları nedeniyle o üye devlette yerleşik olduklarını kanıtlamış olan üçüncü ülke vatandaşlarının, art arda 12 ay
içinde uzun süreli ikamet statülerini kaybetmelerini gerektirecek ölçüde AB dışında bulunmamak şartıyla, ilke olarak
AB vatandaşları gibi, Avrupa Birliği alanı dışında daha uzun süre seyahat etmek ve ikamet etmekte özgür olduklarını
ifade etti. Bu çerçevede, 12 ay boyunca sadece birkaç günle sınırlı da olsa Avrupa Birliği içinde kalması halinde
uzun süreli ikamet statüsüne sahip üçüncü ülke vatandaşlarının bu statüsünü kaybetmeyeceğini belirtti. Direktifin
amacı, üye devletlerde yasal ve uzun süreli olarak yerleşik üçüncü ülke vatandaşlarının entegrasyonunun sağlanması
olduğu açıklanırken, en az 5 yıllık bir süreden sonra uzun süreli mukim statüsünün kazanıldığı ve bu hakkı elde
etmiş kişilerin, AB vatandaşları gibi eğitim ve mesleki eğitim, sosyal güvenlik, vergi avantajları ve konut edinme
gibi eşit haklara kavuştuğu da kaydedildi. 

S A Y I  5 5  •  M A Y I S  2 0 2 2
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Kaynak: https://www.etiasvisa.com/etias-news/digital-nomad-visas-eu-countries;
resident.gov.ee/nomadvisa/#:~:text=Estonia%20is%20launching%20a%20new,their%20own%20company%20registered%20abroad;
“Italy Plans To Introduce Digital Nomad Visa For Remote Workers; Here’s What It Means”, The Indian Express, Web.April 8, 2022.

Herhangi bir çalışma ortamına bağlı kalmaksızın akıllı telefon, tablet, veya diz üstü cihazlardan yararlanarak sürekli
seyahat halinde çalışanlar, dijital göçmenler olarak tanımlanıyor. Kovid-19 salgını sonrası yaygınlaşan tele-work ya
da uzaktan çalışma yöntemi ile birlikte yeni bir vize uygulaması da yaygınlaşıyor. Digital nomad visa (dijital göçebe
vizesi) olarak adlandırılan yeni bir tür vize ile dünyanın birçok ülkesinde bir yıl ya da daha fazla kalarak yasal olarak
çalışabilmek mümkün hale geliyor. Turistik vizenin sunduğu imkânlardan daha fazlasına sahip olan digital nomad
visa ile başka bir ülkede yerleşik firma adına birçok ülkede 6 aydan başlamak üzere, bir yıldan daha uzun süre
kalarak çalışmak mümkün oluyor. Avrupa Birliğine üye birçok ülkede de gerekli yasal düzenlemeler yapılarak bir
üçüncü ülke vatandaşının yasal olarak ülkelerinde çalışmasına imkân tanınıyor.
Ancak, bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Öncelikle, dijital göçebe vize başvuru sahiplerinin birer uzaktan
çalışan olduklarını kanıtlamaları gerekiyor. Ayrıca, kalış süreleri boyunca mali yönden kendilerini geçindirebilecek
durumda olduklarını banka hesapları ve maaş bordroları gibi belgelerle kanıtlamaları öncelikler arasında. Öte
yandan, uzaktan çalıştıklarını kanıtlasalar bile, tüm bireyler dijital göçebe vizesi almaya uygun olamayabiliyor.
Uygunluk ise başvuranın uyruğuna, başvuru sahibinin vize geçmişine ve kalacağı ülkenin güvenliği ve sağlığı için bir
tehdit oluşturup oluşturmamasına bağlı bulunuyor.
Estonya bu vize uygulamasına başlayan ülkelerden biri. Estonya resmi makamlarınca yapılan açıklamalarda, başkent
Talinn, dijital göçebeler için en iyi şehir olarak duyuruluyor. Bu ülkeden dijital göçebe vizesi alabilmek için Estonya
dışında kayıtlı bir şirketle geçerli bir iş sözleşmesinin olması, ya da kişinin başka bir ülkede kendi şirketi adına
çalışıyor olması, ya da çoğunlukla Estonya dışında başka bir şirket için serbest çalışan (freelancer) olunması
gerekiyor. Ayrıca, başvurudan önceki altı ay boyunca gelirin asgari ücret tutarının üstünde, bir başka ifadeyle, şu
anda brüt 3.504 avronun üstünde olduğunun belgelenmesi gerekiyor.
Macaristan, Almanya, Hırvatistan, Portekiz, Norveç, Malta, İspanya, Çekya, Romanya, Meksika, Gürcistan, Çin
dijital göçebe vize uygulamasına geçen ülkeler arasında sayılıyor. 
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“D�g�tal Nomad V�sa” �le Avrupa’da“D�g�tal Nomad V�sa” �le Avrupa’da“D�g�tal Nomad V�sa” �le Avrupa’da
Uzaktan Çalışmak MümkünUzaktan Çalışmak MümkünUzaktan Çalışmak Mümkün
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https://www.etiasvisa.com/etias-news/digital-nomad-visas-eu-countries
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Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından Kovid-19 salgın sonuçlarının değerlendirildiği
analiz serisinin dokuzuncusu 23 Mayıs 2022 tarihinde yayımlandı. İş gücü piyasasındaki
gelişmeler; enflasyon, ücret ve istihdam; insan merkezli bir ekonomik gelişmeye doğru birden
fazla krizi yönetme temalarından oluşan konular bu dizideki ana başlıkları oluşturdu.

Uluslararası Çalışma Örgütü Kov�d-19 Dokuzuncu
Anal�z� Yayımlandı
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İş gücü piyasasındaki en son gelişmeler
Çalışma hayatı birden çok krizle sarsılırken, ekonomi
dünyasında belirsizlikler sürüyor. 2022 yılında küresel
büyüme %3,6 olarak tahmin edilirken, 2022'nin ilk
çeyreğinde küresel düzeyde çalışılan saatler 2019'un
dördüncü çeyreğindeki (kriz öncesi kriter) seviyenin
%3,8 altında gerçekleşti. Söz konusu bu oran, 112
milyon tam zamanlı işe eşdeğer bir açığı ifade ediyor.
2021 yılının son çeyreğindeki seviyenin de (%3,2)
gerisinde gerçekleşen bu azalma, küresel çalışma
saatlerindeki düşüşün %86’sını teşkil eden Çin'de 

uygulanan son kısıtlama önlemlerinden kaynaklanıyor. Ayrıca, Ukrayna ve Rusya arasındaki kriz de iş gücü
piyasalarını olumsuz etkilerken, çalışılan saatlerdeki azalmanın 2022’nin ikinci çeyreğinde de devam etmesi
bekleniyor.

Ekonomik iyileşmeye rağmen kadın-erkek
arasındaki çalışılan saat farkı azalmıyor
Kovid-19 salgını öncesinde, 15-64 yaş arası
kadınlarda kişi başına haftada ortalama
19,8 saat, erkeklerde ise 34,7 olan çalışılan
saatlerdeki fark, iyileşme sonrasında da
fazla değişmedi. Kadın ve erkeklerin
çalışma saatleri arasındaki mevcut fark,
özellikle zengin ve fakir ülkeler arasında
değişim gösterdi. Söz konusu fark, yüksek
gelirli ülkelerde azalırken, düşük ve orta
gelirli ülkelerde yüksek gerçekleşti. 
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Farklı gelir grubundaki ülkeler arasında istihdamdaki ayrışma devam etti
Çalışılan saatlerdeki genel farklılığa paralel olarak, 2021'in sonunda yüksek gelirli ekonomilerin çoğunda istihdamda
toparlanma yaşanırken, orta gelir grubundaki ekonomilerin çoğunda istihdamın nüfusa oranı düşük düzeyde kaldı.
Diğer yandan, küresel düzeyde çalışma gelirlerinin %80’ini oluşturan Çin ve yüksek gelirli ekonomilerde,
destekleyici nitelikteki katkılar da dâhil tüm çalışma gelirleri salgın öncesi seviyenin %0,9 üzerine çıktı. Düşük, alt-
orta ve üst-orta gelirli ülkelerde çalışanların ise 2021 yılı gelirlerinde %1,6, %2,7 ve %3,7 gibi değişen oranlarda
azalmalar söz konusu oldu. Eşit olmayan bu küresel iyileşmenin öncesinde ise çalışma gelirlerinde yaklaşık 1,3
trilyon ABD doları küresel toplu bir kayıp yaşandı. 

Enflasyon, ücretler ve istihdam
Özellikle gıda ve enerji fiyatlarındaki artışların neden olduğu enflasyon, gıda harcamalarının gelirlerinde daha çok
pay teşkil ettiği düşük gelirli ailelerin yoksullaşmasına yol açarken, güvencesiz gıda sorunu yaşamaları ve açlığa
sürüklenmeleri ihtimalini artırdı. Verilerin mevcut olduğu 7 orta ve 18 yüksek gelirli ülke grubundaki medyan
nominal gelir artışı 2021 yılında yaklaşık %5 olurken, enflasyon nedeniyle medyan reel gelir artışı sadece %1,6
oranında gerçekleşti. 
Gelişmekte olan ekonomilerin aksine, birçok gelişmiş ekonomi istihdamda 2021 yılının başından itibaren önemli
ölçüde iyileşme gösterdi. Nitekim iş gücü piyasasında sıkılık anlamına gelen, iş arayanların sayısındaki artışa
nazaran, açık iş pozisyonlarındaki daha yüksek düzeydeki artış bunun en büyük göstergesi oldu.
Çalışma saatlerinin kriz öncesinin gerisinde kalması ise kişi başına düşen kısa süreli çalışmadan kaynaklandı.

İnsan merkezli bir ekonomik gelişme için birden fazla krizi yönetmek
Birden fazla krizin bir araya geldiği günümüzde iş gücü piyasalarının toparlanmasını sağlamak için birbiriyle
bağlantılı bu zorlukların uluslararası dayanışma yoluyla atlatılması gerekiyor. Bu yaklaşım, 2021 Haziran ayındaki
109. Uluslararası Çalışma Konferansında işveren ve işçi örgütlerine ve uluslararası topluluğa yönelik ayrıntılı bir dizi
tavsiyeyi içeren kapsayıcı, sürdürülebilir ve dirençli bir Kovid-19 Krizinden İnsan Merkezli İyileşme için Küresel
Eylem Çağrısının kabulüyle benimsenmiş idi. 
Bu yaklaşım, ILO'nun Şubat 2022'deki İnsan Merkezli İyileşme Küresel Forumunda daha da ayrıntılı hale getirildi.
Ayrıca, 27 Mayıs-11 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 110. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda bir
kez daha tartışılması öngörüldü.

Kaynak: ILO Monitor on the world of work. Ninth edition, 23 May 2022.
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Kaynak: https://www.marinelink.com/news/new-minimum-wage-seafarers-496675; 
https://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_161428/lang--en/index.htm; 
https://gcaptain.com/ilo-adopts-new-minimum-wage-for-seafarers/

Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) bir alt komitesi olan Ortak Denizcilik Komisyonu (JMC) , armatörler ve
deniz sendikaları arasındaki müzakerelerin sonuçlanmasının ardından denizciler için aylık asgari ücreti
yükseltmeyi kabul etti. 
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Den�zc�ler �ç�n Yen� Asgar� Ücrette Anlaşma Sağlandı

ILO'nun bir alt komitesi JMC tarafından kabul edilen karar uyarınca, nitelikli denizciler için asgari temel ücret, 1
Ocak 2023'ten başlayarak JMC'nin 2025'teki bir sonraki toplantısına kadar üç yıl boyunca her yıl artırılacak.
Anlaşmaya göre, asgari ücret 1 Ocak 2023'ten itibaren 658 ABD doları, 1 Ocak 2024'te 666 ABD doları ve 1 Ocak
2025'te 673 dolarına yükseltilecek. Geçen yılın (2021) Eylül ayında yapılan önceki müzakere turunda, armatörler ve
deniz sendikaları, 1 Temmuz 2022'den itibaren geçerli olacak asgari ücreti aylık 648 ABD dolar olarak belirlemişti.
Önceki müzakere sürecinde, denizcileri temsil eden Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ITF), başlangıçta
asgari ücretin, 2018’den beri yürürlükte olan 641 ABD dolar aylık asgari ücretten %6,5 veya günde 1,40 ABD dolar
artışla ayda 683 ABD dolara yükseltilmesini talep etmişti. Ancak Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) tarafından
temsil edilen armatörler sendikaları teklifi kabul etmeyerek, ücretleri üç yıl içinde sadece %3 oranında artırarak 2024
yılında aylık 660 ABD dolara ulaşacak bir plan teklifinde bulunmuştu.

ILO Denizcilik Çalışma Sözleşmesi (Maritime
Labour Convention/MLC 2006) gemilerdeki
denizcilerin çalışma ve yaşam standardını
belirleyen “denizci hakları bildirgesi” olarak
biliniyor. 20 Ağustos 2013 tarihinde yürürlüğe
giren MLC 2006, küresel nakliye tonajının
yaklaşık %96'sını temsil eden ILO üyesi 101
Devlet tarafından onaylanmış bulunuyor.

Ortak Denizcilik Komisyonu (Joint Maritime
Commission/JMC), işveren temsilcilerinin bulunduğu
Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber
of Shipping/ICS) ile deniz sendikası temsilcilerinin yer
aldığı Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonundan
(International Transport Workers’ Federation/ITF)
oluşan ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunan iki
taraflı daimi bir ILO organı. 

https://www.marinelink.com/news/new-minimum-wage-seafarers-496675
https://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_161428/lang--en/index.htm
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Kaynak: “Majority of workers who quit a job in 2021 cite low pay, no opportunities for advancement,
feeling disrespected,” PeW Research Centre, March 9, 2022 (Erişim tarihi: 17/05/2022). 

14

ABD’de İşten Ayrılma Nedenler�:
Düşük Ücret, Terf� Edememe ve Saygı Görmeme 
Pew Araştırma Merkezi'nin 07-13 Şubat 2022 tarihleri arasında yapmış olduğu bir araştırma
sonucuna göre, düşük ücret, terfi fırsatlarının olmaması ve iş yerinde saygı görmeme 2021
yılında Amerikalıların işten ayrılmalarının en önemli nedenleri arasında sıralandı.

Araştırmaya göre, 2021'de işten ayrılanların %63’ü düşük ücreti, yine aynı oranda (%63) terfi imkânının olmamasını
ve %57’si yeterli saygı görmemeyi işinden ayrılma nedeni olarak gösterirken, en az üçte biri, bunların her birinin
işten ayrılmalarının ana nedenleri olduğunu ifade etti. Araştırmaya katılanlardan evde 18 yaşından küçük çocuğu
olanların yarıya yakını (%48) ise çocuk bakımından dolayı işini bırakmak zorunda olduğunu, %45’i çalışma
saatlerinde esnekliğin sağlanmamasını, %43’ü ücretli izin hakkının tanınmamasını nedenler arasında gösterdi.
Geçen yıl işini bırakan yaklaşık on yetişkinden dördü (%39), ayrılma nedeninin fazla çalışma saati olduğunu ifade
ederken, on kişiden üçü çok az saat çalıştıklarını belirtti. Yaklaşık üçte biri (%35) farklı bir bölgeye taşınmak
istediğinden ayrıldığını, %18’lik kesim ise işverenlerinin Kovid-19 aşısını zorunlu tutması nedeniyle işi bıraktığını
ifade etti.
Araştırma ayrıca, işten ayrıldıktan sonra şu anda başka bir işte çalışanların da daha iyi bir ücretle çalışmadığını, daha
fazla yükselme şansının bulunmadığını ve daha fazla iş-yaşam dengesi ve esnekliğe sahip olmadığını ortaya koydu.
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Kaynak: Düsseldorf Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği.

Bundan 29 yıl önce Almanya’nın Solingen kentinde yaşanan saldırıda aynı aileden kaybettiğimiz
beş vatandaşımız (Saime Genç, Hülya Genç, Hatice Genç, Gülistan Öztürk ve Gürsün İnce)
düzenlenen bir törenle anıldı. 
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Sol�ngen’de 29 Yıl Önce Irkçı Saldırıda Hayatını
Kaybedenler Anıldı
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Almanya`nın Solingen kentinde, 29 Mayıs 1993 tarihinde yabancı düşmanları tarafından evlerinin kundaklanması
sonucu hayatlarını kaybeden Genç ailesinden beş vatandaşımız için düzenlenen törene aile üyelerini yitiren anne
Mevlüde Genç ile baba Durmuş Genç’in yanı sıra T.C. Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan ile
Solingen Belediye Başkanı Tim Kurzbach ve vatandaşlarımız katıldı.
Başkonsolos Karaarslan, yangında 2 kızı, 2 torunu ve bir yeğenini kaybeden Mevlüde anne kundaklamanın ilk
gününde acıları çok tazeyken dahi sevgi ve saygı dilini kullandığını; yüreklerinde asla nefret ve düşmanlığa yer
vermediğini; şiddeti değil barışı teşvik ettiğini belirterek, hoşgörü içinde bir arada yaşama çağrısında bulunduklarını
ifade etti. 
Solingen Belediye Başkanı Tim Kurzbach ise 1993’te Solingen’de 5 kişinin katledilmesiyle büyük bir suç
işlendiğini, bu vahim olayın üzüntüsünü yakından hissettiklerini belirterek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
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Kaynak: https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/noticias-e-conteudo/trabalho/2022/marco/ministerio-do-trabalho-e-previdencia-anuncia-a-
abertura-de-328-mil-postos-formais-de-trabalho-no-mes-fevereiro; 
https://agenciabrasil.ebc.com.br/en/economia/noticia/2022-03/brazil-creates-328-thousand-formal-jobs-february.

Kayıtlı işsizlik ve istihdam verilerine ilişkin olarak Brezilya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
tarafından 28 Nisan 2022 tarihinde yapılan son açıklamaya göre, Mart 2022 itibarıyla 1 milyon
953 bin kişi işe yerleştirilirken 1 milyon 816 bin kişi işten ayrıldı. Böylece, 136.189 kişiye yeni
istihdam sağlandı. 
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Brez�lya’da 328 B�n Kayıtlı Yen� İş İmkânı Sağlandı

Şubat ayı resmi rakamlarına göre ise yeni istihdam edilen kişi
sayısı 328.507 olup, 215 bin 421 yeni iş imkânının sunulduğu;
özellikle hizmet sektörü olmak üzere beş sektörde -kamu
yönetimi, savunma ve sosyal güvenlik, eğitim, sağlık ve sosyal
hizmetlerde- istihdamda artış sağlandığı belirtilmişti. Şubat
verilerine göre, sanayide 43.000, inşaat sektöründe 39.453,
tarım sektöründe 17.415 kişi istihdama kazandırıldı. 
Kayıtlı toplam istihdam sayısı Şubat ayında bir önceki aya göre
%0,8’lik artış göstererek 41.157.217’ye ulaştı. Veriler, Şubat
ayında ilk işe başlama ortalama ücretinin Ocak ayına göre
61,14 Brezilya reali (183 TL/12 ABD doları) veya %3,15
düşüşle 1,878,66 Brezilya reali (5.607 TL/378 ABD doları)
olduğunu gösterdi.
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1 Mayıs “Emek ve Dayanışma Günü”
Ülkemizde 1 Mayıs’ın “Emek ve Dayanışma
Günü” olarak ilanı 2429 sayılı Ulusal Bayram
ve Tatiller Hakkındaki Kanununa “1 Mayıs
günü” ibaresini ekleyen 5892 sayılı kanunla
gerçekleşti. 1 Mayıs günü, dünyanın birçok
ülkesinde işçi bayramı olarak kutlanan bir gün.
Bu günün amacı işçileri ve emekçileri hakları
konusunda eğiterek bilgi sahibi olmalarını
sağlamak; toplumsal kalkınmanın ve çalışma
barışının değeri konusunda farkındalığı
artırmak. 
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Kaynak: “Canada’s unemployment rate falls to all-time low of 5.2%”, CIC News, Web, May 9th, 2022 (Erişim tarihi: 27/05/2022).

Kaynak:“Unemployment rate rises to 7.83% in April; joblessness highest in
Haryana, Rajasthan: CMIE”, Financial Express, Web. May 2, 2022 (Erişim
tarihi: 09/05/2022).
(https://www.financialexpress.com/economy/unemployment-rate-rises-to-7-
83-in-april-joblessness-highest-in-haryana-rajasthan-cmie/2509927/).
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H�nd�stan’da İş Bulmak Zorlaşırken İş Gücü Kal�tes� DüştüH�nd�stan’da İş Bulmak Zorlaşırken İş Gücü Kal�tes� DüştüH�nd�stan’da İş Bulmak Zorlaşırken İş Gücü Kal�tes� Düştü

Hindistan Ekonomisini İzleme Merkezi (CMIE) tarafından
yayımlanan aylık istatistik verilerine göre, Hindistan'da
işsizlik oranı Nisan 2022'de Mart ayında gerçekleşen
%7,60’lık seviyenin üzerine çıkarak %7,83'e yükseldi.
İşsizlik kentsel ve kırsal alanlarda farklılık gösterirken,
Mart ayında %8,28 olan kentsel işsizlik oranı Nisan ayında
%9,22’ye yükseldi. Kırsal alanda ise işsizlik %7,29’dan
%7,18’e geriledi.
CMIE’ye göre, milyonlarca kişi iş bulamadıklarından veya
uygun iş olmadığı gerekçesiyle iş aramayı bırakarak iş
gücü piyasasından çekildi. Ancak, resmi yetkililer çalışma
çağındaki nüfusun büyük bir kısmının eğitime devam
etmesi veya bakım gibi ücretsiz faaliyetlerde bulunması
nedeniyle iş gücü dışında kaldığını ifade etti. Uzmanlar,
Kovid-19 salgınının Hindistan iş gücü kalitesini
düşürdüğünü ifade ediyor. 

Kanada iş gücü verilerine göre hem Kanada doğumlularda hem de göçmen işçilerde istihdam oranı yüksek olup,
ortalama işsizlik oranı Mart ayındaki %5,3’lük seviyesinden Nisan ayında %5,2’ye düştü. Göçmenler arasındaki
işsizlik oranı ise Mart ayında %5,8 iken, Nisan ayında %5,5'e geriledi. 
25 ila 54 yaşları arasındaki iş gücü için işsizlik oranı Nisan ayında 0,2 puan düşüşle, karşılaştırılabilir verilerin
kullanıma sunulduğu 1976 yılından bu yana kaydedilen en düşük oran olan %4,3'e geriledi. Uzun süreli işsizlik, Nisan
2022'deki toplam işsizliğin %20,6'sını oluştururken, salgın öncesi Şubat 2020'deki %15,6’ya göre yüksek gerçekleşti.
Hem 15-24 yaş arası gençler, hem de 55 ve daha büyük yaş grubu iş gücü için istihdam Nisan ayında sabit kaldı. Ülke
genelinde istihdam oranı Nisan ayı için %61,9 olarak açıklandı. 
Ülkede, açık iş pozisyonu sayısı 800.000 olarak belirlenirken, ülke genelinde Geçici Yabancı İşçi Programının
(Temporary Foreign Worker Program/TFWP) şartlarının hafifletilmesinin açık iş pozisyonlarının doldurulması
açısından yararlı olacağı değerlendiriliyor. Nitekim daha fazla iş gücüne ihtiyaç duyulan Kanada’da 2022-2024
Göçmen Seviye Planı çerçevesinde çoğu ekonomik sınıflama kapsamında olan 430.000 göçmenin her yıl ülkeye
ekspres giriş (Express entry) yoluyla giriş yapması öngörülüyor. 
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Kaynak: “Has Latin America achieved universal coverage yet: Lessons from four
countries,” BMC Health Services Research Newsletter, 21 January 2022; “As Mexico
ages, public services are not keeping up,” The Economist, October 23rd 2021.

Nijerya’da doktorların önemli bir kısmı daha iyi
çalışma koşullarının olduğu ülkelerde çalışmak
amacıyla ülkeden ayrılırken, 2020 yılı itibarıyla
Nijerya’da doktor başına düşen hasta oranının
1/2.753 gibi son derece düşük bir düzeyde
olduğu belirtiliyor. Dünya Sağlık Örgütü (World
Health Organization/WHO) ise doktor/hasta
oranının duruma göre 1/400 ya da 1/600
aralığında olması gerektiğini ifade ediyor.
Nijerya Tıp ve Diş Hekimliği Uzmanları
Derneği’nin (The Medical and Dental
Consultants Association of Nigeria/MDCAN)
bildirdiğine göre, son 24 ay içerisinde Derneğe
üye 100 uzman doktor ve diş hekimi ülkeyi terk
etti. Diğer yandan, Birleşik Krallık Hemşirelik ve
Ebelik Konseyinin (The Nursing and Midwifery
Council of the United Kingdom) 19 Mayıs 2022
tarihinde yayımladığı verilere göre, 2021-2022
Mart ayları arasında 7.256 Nijeryalı hemşire bu
ülkeye göç etti.
Davos’ta 22-26 Mayıs 2022 tarihlerinde
gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu
(WEF) toplantısı kapsamında Küresel İş
Görünümü (The World Economic Forum’s
Global Jobs Outlook session) oturumunda bir
konuşma yapan Nijerya Maliye, Bütçe ve Devlet
Planlama Bakanı, ülkeyi terk eden çok sayıda
sağlık çalışanını elde tutmanın yollarını
aradıklarını belirterek, sorunun aşılması için
sağlık çalışanlarının olanaklar ölçüsünde
ücretlerinin yükseltilmesi ve daha iyi teknolojik
araç ve gereçler kullanabilmelerinin sağlanması
da dâhil olmak üzere çalışma ortamlarının
iyileştirilmesine gayret edildiğini ifade etti. 

Kaynak: “Davos 2022: Upskilling workers necessary to overcome business
challenges, “Personnel Today, 26 May 2022; “Over 7,256 Nigerian nurses lost to
UK in 1 year,” Health Digest, May 20, 2022; “Brain Drain: Over 100 medical
consultants left Nigeria in the last two years – Official,” Premium Times, January 24,
2022; “Nigeria’s medical brain drain: Healthcare woes as doctors flee,” The Global
Herald (Based on Al Jazeera English You Tube Channel), May 23, 2022

Nüfusun %12’sinin 60 yaşın üzerinde olduğu Meksika’da
hızla yaşlanan toplum sağlık açısından büyük bir sorun
oluşturuyor. Meksika Ulusal İstatistik Ajansı (The National
Statistical Agency) verilerine göre, Meksika’da 1995 yılında
elli yaş üzeri nüfusun 1/5’i obez iken, bugün bu oran 1/3’e
yükseldi. Yaşlılıkla birlikte artan demans rahatsızlığı giderek
daha yaygın hale geliyor. 
İstihdamdakilerin çoğunun kayıt dışı çalıştığı ülkede, nüfusun
yarıdan fazlası sosyal güvenlik sistemi dışında bulunuyor.
2018 yılında yapılan bir araştırma sonucuna göre, yaşlı
nüfusun yaklaşık %12’si kamu ya da özel sağlık hizmetine
erişemiyor. 129 milyonluk ülkede sadece 700 civarında
geriatri dalında uzman doktor var. Bu sayı, nüfusu
Meksika’dan üç kat daha fazla olan ABD’de on kat daha
yüksek.
Meksika’da genel bir sağlık sigorta sistemi bulunmuyor.
Ancak, 2004 yılında kayıt dışı çalışanlar ile yoksul kimseleri
de kapsayan Seguro Popular (SP) adlı sosyal sigorta
sisteminin kurulması ile yaşlı bireylerin de kamu sağlık
hizmetlerine erişim imkânı büyük ölçüde sağlandı. Böylece,
kamu hastaneleri SP kapsamında sigortasız kişilere sağlık
hizmeti sunmaya başladı.
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N�jerya’da Sağlık Çalışanları
Ülkeden Ayrılıyor 
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Sağlığa erişim: Bir sağlık sisteminin, zamanında
ve kaliteli ilaç, tıbbi teknoloji (cihaz, teşhis, kan
ve kan ürünlerine) ve aşılara erişebilirliği ve
karşılanabilirliği garanti etmesi.
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Kaynak: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_844625/lang--en/index.htm; “Ukrainian refugee doctors to be accepted into SNS “,
Daily News from Portugal, 29th March 2022; https://www.portugalresident.com/22700-ukrainians-already-given-protection-by-portugal/ (Erişim tarihleri:
18/05/2022).

İşini kaybeden Ukraynalıların oranı, savaş öncesi istihdamın yaklaşık %30’unu oluşturdu. Başka ülkelere sığınanların
yaklaşık 2 milyon 750 bininin çalışma çağında olduğu ve bunların %43,5’inin başka bir ifadeyle, 1,2 milyonunun
daha önce bir işi olduğu kaydedildi. Sığınmacıların büyük bir çoğunluğunu kadınlar, çocuklar ve 60 yaş üstü kişiler
oluşturdu. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından Ocak 2022 tarihinde güncellenen en son verilere göre savaş
öncesinde yaklaşık 2,5 milyon Ukraynalı ülke dışında çalışıyordu.
Ukraynalı sığınmacıları kabul eden AB ülkelerinden biri olan Portekiz, uzun bir süredir doktor sıkıntısı çekmesi
nedeniyle ülkesine kabul ettiği Ukraynalı doktorları istihdam ederek, bu alandaki iş gücü açığını kapatmayı planlıyor.
Nitekim Portekiz Genel Tıp Konseyi ('Ordem dos Médicos) tarafından yapılan açıklamada, nitelikleri bir Portekiz
Üniversitesi tarafından tanınan Ukrayna Üniversitelerinden mezun olan doktorların Portekiz’de çalışabileceği
belirtildi. Dil bilmenin şu an için sorun teşkil etmediği belirtilen açıklamada, çalışacak Ukraynalı doktorların ilk önce
kendilerine iletişim kurmada yardımcı olacak bir doktorun himayesinde çalışacağı ve Portekiz Ulusal Sağlık
Sistemine (SNS) dâhil edileceği ifade edildi. Diğer yandan, sisteme dâhil edilecek Ukraynalı doktorların aynı
zamanda ülkeye kabul edilen ve tedaviye ihtiyacı olan Ukraynalılar için de yararlı olacağı kaydedildi. 27 Mart 2022
tarihi itibarıyla 22.700 Ukraynalı sığınmacının bulunduğu Portekiz’de sadece iki kadın doktorun başvuruda
bulunduğu belirtilirken, verilecek ücretin Portekiz’deki bir stajyer doktorun ücretine eşit olacağı bildirildi. 
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Portek�z, Ukraynalı Doktorları İst�hdamPortek�z, Ukraynalı Doktorları İst�hdamPortek�z, Ukraynalı Doktorları İst�hdam
Ederek İş Gücü Açığını Kapatmayı PlanlıyorEderek İş Gücü Açığını Kapatmayı PlanlıyorEderek İş Gücü Açığını Kapatmayı Planlıyor
ILO, Ukrayna’da 24 Şubat 2022 tarihinden bu yana yaklaşık olarak 4,8 milyon Ukraynalı
çalışanın savaş nedeniyle işini kaybettiğini ve 5,2 milyon Ukraynalının ülkesinden ayrılarak
komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldığını açıkladı. 
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Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından elde edilen verilere göre 2021 yılı pamuk hasadı döneminde
Özbekistan tarafından çocuk işçi ve zorla çalıştırmaya son verildi. Özbekistan'da pamuk toplayıcılarıyla
yapılan ve 11 bin görüşmeye dayalı, ILO Üçüncü-Taraf İzleme Raporunda (2021 ILO Third-Party
Monitoring Report of the Cotton Harvest in Uzbekistan), 2021 yılında pamuk hasadına katılanların %99'u
gönüllü olarak çalıştığını bildirdi. Görüşmelere katılan pamuk toplayıcılarının çoğu, 2020'den bu yana
çalışma koşullarının iyileştiğini belirtirken, %5’i ulaşım, yemek, suya erişim ve hijyenle ilgili koşulların bir
önceki yıla göre daha kötü olduğunu ifade etti.
Dünya Bankası ile varılan anlaşma sonucunda 2015 yılından itibaren Özbekistan’daki pamuk hasadını takip
eden ILO’nun elde ettiği son bulgulara göre, çalışanların sadece %1’i doğrudan ya da zorla çalışma algısı
bildirdi. Verilere göre, araştırmaya katılanların %0,47'si sosyal yardımlardan sorumlu mahalle temsilcilerinin
(topluluk düzeyindeki yerel yetkililer) doğrudan ya da zorla çalışma algısı oluşturduğunu bildirirken,
%0,12'si işverenlerinin işine son verme veya ücret kaybı yaşayacağına ilişkin tehdit algısı oluşturduğunu
bildirdi.
Dünyanın en büyük altıncı pamuk üretici ülkesi olan Özbekistan’da her yıl yaklaşık olarak iki milyon işçi
pamuk hasadında çalışıyor. Rapora göre, Özbekistan'da çalışma çağındaki her sekiz kişiden biri mutlaka bir
pamuk hasadına katılmış olup, toplama işini yapanların %62’si kadın ve çoğunluğu kırsal kesimden
gelenlerden oluşuyor.
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Özbek�stan’da Pamuk Hasadında
Çalışanların Çoğu Gönüllü
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Kaynak: “Deal opens up job market in Saudi Arabia”, Bangkok post, Web. 29 March 2022 (Erişim tarihi: 25/05/2022).
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Tayland �le Suud� Arab�stan Arasında 
“İş Gücü Mutabakat Zaptı” İmzalandı

Tayland ve Suudi Arabistan Çalışma Bakanlıkları tarafından, Suudi Arabistan’da çalışan
Tayland’lı işçiler için daha iyi koşulların sağlanmasını da kapsayan Suudi Arabistan’ın Tayland iş
gücünden yararlanmasına ilişkin İş Gücü Mutabakat Zaptı (MoU) 28 Mart 2022 tarihinde
imzalandı.
Mevcut durumda, Suudi Arabistan’da yaklaşık 1.334 Taylandlı işçinin bulunduğu bildirilirken, işçilerin çoğunlukla
fabrika, restoran mutfağında ve ev hizmetinde çalıştığı kaydedildi.
Tayland iş gücüne yönelik olarak yapılan anlaşmada, iş gücünün korunması hususunda uluslararası standartlara
uyulacağı öngörülüyor. İşçilere yapılacak ücretlerin ödeme usulünü de kapsayan anlaşmaya göre, işverenlerin
Tayland iş gücünü temin sürecindeki masrafları, yol ve seyahat giderlerini karşılamaları gerekiyor. Ayrıca, adil
ücret ve her iki tarafın (işçi ve işveren) haklarının korunması ile insan ticaretinin önlenmesi konularında işbirliği
yapılması öngörülüyor.
Suudi Arabistan Çalışma Bakanlığının ülkede çalışmak isteyen Taylandlı işçilere, mesleki yeterlilik için eğitim
verilmesine yardımcı olacağı, işçilerin nitelik kontrolü, ücretleri, imkânları ve diğer kriterlerin ise Suudi İnsan
Kaynakları ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı tarafından denetleneceği kaydediliyor.
Ayrıca Suudi Arabistan’ın, göçmen işçilerin haklarının korunması için bir elektronik sözleşme programı da dâhil
yaşam kalitesini ve refahını sürdürecek önlemler almayı, bunun yanı sıra, konaklama, sağlık ve sanayi
sektörlerindeki işçilere yardımcı olacak bir iş gücü hareketliliği girişimi oluşturmayı planladığı da belirtildi. 
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[4] KfW Research, Fokus Wirtschaft, Nr. 370, 07.03.2022, “Frauenquote im Mittelstand auf niedrigem Niveau sogar rückläufig: Sind Impulse für Zuwachs an
Cheffinnen in weiter Ferne?“ 
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Araştırmaya göre, kadın girişimciler en çok hizmet sektöründe (%89) faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 293.000 küçük
ve orta ölçekli işletmeye sahip kadınların faaliyet gösterdikleri alanların başında otel ve restoran, perakende satış,
seyahat acenteleri ve kuaför ve vücut bakım sektörü geliyor. Ancak son iki yıldır küresel çapta yaşanan Kovid-19
salgını nedeniyle söz konusu işletmeler önemli ölçüde gelir kaybı yaşadı. Bilimsel alanlarda ise kadınlar en çok
mimarlık, mühendislik, hukuk, vergi, firma danışmanlığı, bilgi işlem ve iletişim sektöründe yer aldı. 
Rapora göre, kadınların işgücüne katılım oranı zaman içinde arttı. Özellikle hukuk, tıp ya da öğretmenlik gibi
akademik mesleklerde kadın çalışan oranı yaklaşık %49 olarak kaydedildi. Dolayısıyla, akademik mesleklerde
çalışan kadın sayısı 90’lı yılların başından 2020 yılına kadar %15 oranında arttı. 
Genel istihdam piyasasındaki bu gelişmeler, akademik eğitime sahip kadınların orta ölçekli işletme kurma
eğilimlerinde de artışa neden oldu. 2021 yılı verilerine göre, kadınların sahibi oldukları orta ölçekli işletmelerin
%58’i, akademik eğitimi olan kadınlar tarafından yönetildi. Bu oran 2013 yılında %40 olarak kaydedildi. Diğer bir
ifade ile 2013 yılından 2021 yılına kadar olan süreçte akademik eğitimli kadın girişimci sayısı %18 oranında arttı. 

Almanya’dak� Küçük ve Orta Ölçekl� İşletmelerdeAlmanya’dak� Küçük ve Orta Ölçekl� İşletmelerdeAlmanya’dak� Küçük ve Orta Ölçekl� İşletmelerde
Kadın Yönet�c� Oranı Düşüş Eğ�l�m�ndeKadın Yönet�c� Oranı Düşüş Eğ�l�m�ndeKadın Yönet�c� Oranı Düşüş Eğ�l�m�nde

Çev�ren: Fat�h AYAN
f a t � h . a y a n @ c s g b . g o v . t r

Alman Kalkınma Bankası (KfW)[4], yıllık cirosu 500 milyon avroyu aşmayan 11.403 küçük ve orta ölçekli
işletmenin katılımı ile 15.02.2021 – 25.06.2021 tarihleri arasında gerçekleştirdiği araştırma sonucunu
Mart 2022 tarihinde yayımladı. Yayımlanan rapora göre, küçük ve orta ölçekli işletmelerdeki kadın
yönetici oranı, 2020 yılında en üst seviyeye ulaştıktan sonra, 2021 yılında düşüş eğilimi gösterdi.

Araştırma, kadınlar tarafından yönetilen işletme
sayısının 2020 yılında 638 binden, 2021 yılında 608
bine düştüğünü ortaya koydu. Nitekim ülkedeki toplam
işletme sayısının sadece %16’sı kadınlara ait. Bu da
kadın girişimci sayısının az olduğunun bir göstergesi. 
Kadın işletmeci sayısı 2013 yılından 2021 yılına kadar
olan süreçte yaklaşık 100.000 azalırken, son 10 yıllık
gelişmeler dikkate alındığında, gelecek dönemde de bu
sayının artması yönünde bir beklenti bulunmuyor. 
2015 yılında ilk kez yürürlüğe giren Birinci Yönetici
Pozisyonu Kanunu’na (FüPoG I) göre büyük ölçekli,
borsada işlem gören ve ortaklaşa karar alma prensibi
uygulanan işletmelerdeki kadın denetim kurulu üye
payının en az %30 olması gerekiyor. Nitekim kanunun
yürürlüğe girdiği tarihte bu oran %21,3 iken, şu anda
%35,9 olarak kaydedildi. 
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Dünyanın en önde gelen kalkınma bankalarından
olan KfW’nin merkezi Frankfurt’ta olup, federal ve
eyalet hükümetlerini ekonomik, sosyal ve ekolojik
yaşam hakkında destekleyerek kalkınmaya katkıda
bulunuyor. 
Banka, yalnızca 2021 yılında 107 milyar avro finans
desteği sağlamış, bu tutarın %33’ü çevre ve iklim
koruma amaçlı kullanılmıştır. Finans ve teşvik
hizmetleri ile banka, Birleşmiş Milletlerin 2030
Ajandasında yer alan 17 Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefi (Sustainable Development Goals – SDGs)
doğrultusunda hareket ederek küresel ölçekte katkı
sağlamaktadır. 

Diğer yandan, 2021 Ağustos ayında İkinci Yönetici Pozisyonu Kanunu (FüPoG II) yürürlüğe girdi. Buna göre,
üçten fazla yönetim kurulu üyesi olan büyük ölçekli firmalarda en az bir kadın üyenin bulundurulması şart koşuldu.
2015 yılında bu pay sadece %4,9 iken, bugün %14,1 olarak gerçekleşti. 
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Yaklaşık 3,4 milyon kişiye istihdam
(orta ölçek düzeyinde tüm çalışanlara
oranı %11) sağlandı.
Yaklaşık 100.000 kişiye meslek eğitimi
(orta ölçek düzeyinde tüm meslek
eğitimi alanlara oranı %8) verildi.
Yaklaşık 331 milyar avro ciro (orta
ölçek düzeyinde tüm Almanya içi ve
dışındaki ciroya oranı %8) elde edildi. 
Yeni tesis ve yapılar için 15 milyar avro
yatırım (orta ölçek düzeyindeki tesis
yatırımlarına oranı yaklaşık %9)
yapıldı.

Almanya genelinde kadınlar tarafından
işletilen orta ölçekli işletmelerin genel
istihdama katkısı da şu şekilde gerçekleşti
(2020): 

Araştırmanın sonucunda ise, genel olarak
kadın girişimci sayısının düşük olduğu,
buna neden olan en önemli etkenler arasında
toplum içerisinde kadınlara atfedilen
rollerin ve meslek seçimindeki farklılıkların
yer aldığı vurgulandı. Ayrıca, kadın
girişimci sayısının beklenilen düzeyde
artmasının uzun vadede gerçekleşebilecek
bir hedef olduğu ve okullarda girişimcilik
eğitimleri verilmesinin finansal okur-
yazarlığa ve girişimcilik bilincine olumlu
katkılar sağlayacağına işaret edildi. 
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