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Günümüzde, diğer bütün
sosyal hukuk devletlerinde
olduğu gibi Almanya‘da da
yasalar tüm çocukların ruh ve
beden sağlığının korunması
görevini devlete veriyor.

F. Almanya’da Koruma Altına
Alınan Türk Çocukları Sorunu
Yüksel AL

Çalışma Uzmanı

yuksel.al@csgb.gov.tr

Almanya Federal Cumhuriyeti Anayasası’nın 6. maddesi[1] ebeveynler,
çocuklar ve devlet arasındaki davranışları düzenlemekte; çocukların bakımını
ve eğitimini, ana ve babanın doğal hakkı ve en önde gelen yükümlülüğü
olarak tanımlıyor.
1
Ancak, çocuğun ruh ve beden sağlığının olumlu yönde gelişiminin tehlike
altına girdiği ve ebeveynin bu tehlikeyi çeşitli nedenlerle ortadan
2
kaldıramadığı ya da tehlikeyi ortadan kaldırmak için bilerek müdahale

etmediği durumlarda, devlet kurumları Anayasa’nın 6. maddesi ve bu maddeye uygun olarak hazırlanmış
kanunlar[2] çerçevesinde müdahale etmek zorunda kalıyor. Almanya’da bu amaçla tüm belediye ve
kaymakamlıklarda Gençlik Daireleri (Jugendamt) kurulmuş olup, bu daireler Gençlik Yardım Kurulu ve Gençlik
Dairesi İdari Birimi olmak üzere iki kısımdan oluşuyor. Gençlik Yardım Kurulu gençlerin ve ailelerin sorunlarını
tespit edip bunlara çözüm üretmek, Gençlik Dairesi İdari Birimi de alınan kararları uygulamakla yükümlüdür.
Almanya’da 600 civarında Gençlik Dairesi bulunuyor.
Gençlik Dairelerinin çocuk, genç ve ailelere yönelik hizmetleri genel olarak şunlardır:
Danışmanlık ve kreş hizmeti, gençlere yönelik eğitim ve sosyo-kültürel etkinliklerin organize edilmesi, gençlerin
korunması, evlat edinmede aracılık, vasilik, çocuk yetiştirme yardımları, sosyal-pedagojik aile yardımı, aile
danışmanlığı, çocukların korunması, çocukların koruyucu aile veya gençlik yurtlarında (Jugendheim) bakımı.
Almanya’da çocuklar ekonomik nedenlerden dolayı iyi bakılmadıkları, şiddetli geçimsizlik, ebeveynin ölümü,
boşanma, eşlerin velayet konusunda anlaşamamaları, ebeveynin uyuşturucu kullanımı, cinsel taciz ve benzeri
nedenlerle çocuğun refahı tehdit altına girdiğinde mahkeme kararıyla ailelerinden alınıyor. Koruma altına alınan
çocuktan Gençlik Dairesi sorumludur. Ayrıca, tedavi edilen çocukların aile içinde şiddete, cinsel istismara, ağır
ihmale maruz kaldığından kuşkulanan doktorlar; bunlara benzer gözlemlerde bulunan çocuk yuvalarındaki bakıcılar,
okullarda öğretmenler ve ailenin komşuları da Gençlik idarelerine ihbarda bulunabiliyor.
Almanya’da yaşayan vatandaşlarımız, çocuklarıyla yaşadıkları birçok problemi genel olarak aile içinde kendi
yöntemleriyle çözmeye çalışmakta ya da hiç yokmuş gibi davranabilmektedir. Bu durumda da çocuğun ruh, beden
ve zihin sağlığının tehlikeye girmesi ve ebeveynlerin çocuğa yönelik tehdidi ortadan kaldıramaması veya kaldırmak
istememesi durumunda Gençlik İdaresi yetkisini kullanarak, çocuğu bir koruyucu aile yanına ya da yurtlara
yerleştirebilmektedir.

[1] Çocukların bakımı ve eğitimi, ana ve babanın doğal hakkı ve en önde gelen yükümlülüğüdür. Devlet, ebeveynlerin bu görevi yerine getirmelerini gözetir. Velilerin
iradesine aykırı olarak çocukları ailelerinden ayırmak, ancak bir yasaya dayanarak ve velilerin yükümlülüklerini yerine getirmemeleri veya başka nedenlerle çocukların
bakımsız kalmaları durumunda olanaklıdır.

[2] Federal Çocuk ve Gençlere Yardım Kanunu/Bundes Kinder- und Jugendhilfegesetz,
-Sosyal Kanunlar Külliyatı’nın VIII. Kitabı/Sozialgesetzbuch VIII
-Çocukların Korunmasına İlişkin İşbirliği ve Bilgilendirme Kanunu/Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG)
-Federal Çocukları Koruma Kanunu/Das Bundeskinderschutzgesetz
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Alman mevzuatına göre, anne ve babanın anayasal hakkı olan “çocuklarını yetiştirme ve eğitme hakkı” ancak
çocukların her türlü korku, endişe ve tehlike içinde olması ve güven içinde bulunmaması durumlarında
kısıtlanabiliyor. Söz konusu bu durum bazı Türk aileleri tarafından çocukların kendi aileleriyle bağının kopartılarak
asimile edilmeye çalışılması olarak değerlendirilmektedir.
Çocukların ailelerinden alınması için nihai kararı Aile Mahkemeleri (Familiengericht) vermekte olup, alınacak
kararlarda bilirkişi raporları ve özel eğitim almış çocuk avukatlarının ifadeleri özellikle önemsenmektedir. Bu
nedenle, raporların, kültürlerarası farklılıklardan kaynaklanabilecek hassasiyetleri de dikkate alan uzmanlar
tarafından hazırlanması da önem arz ediyor. Bu bağlamda, kültürlerarası yetkinliğe sahip bilirkişilerin azlığı,
psikiyatri uzmanlarının eksikliği, hatalı kararlar alınmasına sebep olabiliyor. Bu husus, Gençlik Dairelerinin en çok
eleştirilen ve vatandaşlarımızın da haklı olarak eleştirdiği hususların başında geliyor.
Diğer taraftan, çocuklarıyla problem yaşayan Türk kökenli ailelerde, çocuklarının hemen ellerinden alınacağı önyargısı, sosyal yardım ve danışmanlık hizmetlerinden faydalanmak için sorunun başlangıcında Gençlik Dairesiyle
iletişim kurulması halinde önlenebilecek bir durumdur. Bu nedenle, Gençlik Dairelerinde Türk kültürü ve aile
yapısını bilen Türk kökenli sosyal hizmet uzmanlarının, danışmanların, pedagogların ve psikologların istihdam
edilmesi, Türk aile yapısı, gelenek ve göreneklerinin yeterince bilinmemesinden kaynaklanan sorunlara kısmen de
olsa çözüm getirebilecektir.
Gençlik Dairelerinin görevlerinden biri de ailelerinden alınan çocukların ruh sağlığı açısından ve kendi kültürüne
yabancı büyümemesi için kendi ailelerine uygun bakıcı ailelere verilmesidir. Öncelik, bakıcı aile şartlarını yerine
getiren yakın akraba ya da Türk kökenli koruyucu ailelerdedir. Ancak, yeterli Türk bakıcı aile olmadığı için Türk
çocukları Alman veya diğer etnik kökenli ailelerin yanına yerleştirilmektedir. Türk koruyucu aile sayısının
arttırılması bu sorunun çözümünde etkili olabilecektir. Nitekim bakıcı aileler, öz ailesi yanında bakımları bir süre
için sağlanamayan çocukların/gençlerin eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak
ücretli veya gönüllü statüde ve devlet denetiminde üstlenirler.
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Alman vatandaşlığına geçmiş Türk kökenliler Alman asıllı kabul edildiği için Almanya’da kaç Türk çocuğunun
ailelerinden alındığı hususunda kesin bir bilgi bulunmuyor. Ancak, Federal İstatistik Dairesinin 28.06.2021 tarihli
verilerine göre 2020 yılında Gençlik Daireleri 45.400 çocuğu koruma altına almıştır. Bunların ne kadarının Alman
asıllı, ne kadarının yabancı olduğu bilgisi bulunmuyor. Almanya’da 2.900.000 Türk kökenlinin yaşadığı, Alman ve
diğer etnik kökenlilerle aynı oranda Türk çocuğunun Gençlik Daireleri tarafından koruma altına alındığı
düşünüldüğünde, yaklaşık 1.550 civarında Türk kökenli çocuğun koruma altına alındığı söylenebilir.
Almanya’da ikamet eden ve koruma altına alınan Türk çocuklarına devletimiz tarafından müdahale edilebilmesi
hususu ise uluslararası hukukun kapsamında olan bir konudur. Ülkemiz 19 Ekim 1996 tarihinde Lahey’de imzaya
açılan, Velayet Sorumluluğu ve Çocukların Korunması Hakkında Tedbirler Yönünden Yetki, Uygulanacak Hukuk,
Tanıma, Tenfiz ve İşbirliğine Dair Sözleşme’ye taraf bir ülkedir. Almanya’nın da taraf olduğu bu Sözleşmenin 5.
Maddesi, istisnalar olsa da “Çocuğun mutat meskeni olan Akit Devletin adli veya idari makamları, çocuğun
kişiliğinin veya mallarının korunmasına yönelik tedbirleri almaya yetkilidir” şeklindedir. Bu çerçevede, Almanya’da
ikamet eden Türk çocuklarının Gençlik Daireleri tarafından koruma altına alınması işleminde ikamet ettikleri
Almanya yasalarının geçerli olduğunu söylemek mümkündür.
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Avrupa Komisyonu Mayıs 2022
Aylık İstatistik Bülteni Yayımlandı
Avrupa Birliği İstatistik Bürosu (Eurostat) verilerine
göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranları
avro bölgesinde[3] 2022 Mayıs ayında 2022 Nisan
ayındaki %6,7’lik seviyesinin 0,1 puan gerisinde %6,6
olarak gerçekleşirken, 2021 Mayıs ayındaki %8,1’lik
seviyenin oldukça altında gerçekleşti. Avrupa Birliği[4]
(AB) genelinde ise 2022 Nisan ayındaki %6,1’lik
seviyesini korurken, 2021 Mayıs ayındaki %7,3
seviyesine göre önemli oranda geriledi.
Eurostat tahminlerine göre, 11 milyon 4 bini avro
bölgesinde olmak üzere 2022 Mayıs ayı itibarıyla AB
üyesi 27 ülkede toplam 13 milyon 66 bin işsiz bulunuyor.
2021 Mayıs ayı ile karşılaştırıldığında işsizliğin AB
genelinde 2 milyon 515 bin, avro bölgesinde 2 milyon
165 bin azaldığı görüldü.

2022 Mayıs ayında 1 milyon 988 bini avro bölgesinde
olmak üzere tüm AB üyesi ülkelerde toplam 2 milyon
467 bin 25 yaş altı gencin işsiz olduğu kaydedildi. 2022
Nisan ayında her iki bölgede %13,8 olan genç işsiz oranı,
2022 Mayıs ayında AB genelinde %13,3, avro
bölgesinde %13,1 seviyelerine geriledi. 2021 Mayıs ayı
ile karşılaştırıldığında ise genç işsiz sayısının AB
genelinde 708 bin, avro bölgesinde 608 bin azaldığı
görüldü.
AB genelinde kadın işsizlik oranı bir önceki aya göre
2022 Mayıs ayında da %6,5, erkek işsizlik oranı ise %5,7
seviyesinde sabit kaldı. Avro bölgesinde kadın işsizlik
oranı, 2022 Mayıs ayında Nisan ayına göre %7,2
seviyesinden %7,1’e gerilerken, erkek işsizlik oranı
%6,3’den %6,2’ye geriledi.

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

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

Eurostat'ın tahminlerine göre, 2022 Mayıs ayında
sanayide üretici fiyatları 2022 Nisan ayına kıyasla avro
bölgesinde %0,7 ve AB'de %0,8 arttı. 2022 Nisan ayında
fiyat artışları avro bölgesinde %1,2 olurken, AB'de ise
%1,3 oranında gerçekleşti. Son sanayi ürünlerindeki
fiyat artışları karşılaştırıldığında, Mayıs 2021-2022 arası
son bir yıllık artış avro bölgesinde %36,3 AB’de %36,4
oranlarında gerçekleşti.

Kaynak: “Euro area unemployment at 6.6%”, Eurostat Newsrelease Euroindicators, 72/2022, 30 June 2022; “Industrial producer prices up by
0.7% in the euro area and by 0.8% in the EU”, Eurostat Newsrelease Euroindicators, 74/2022, 04 July 2022;”
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Asgari Ücrette Yeni Kurallar Üzerinde Anlaşma Sağlandı

İnsana yakışır bir yaşam standardının sağlanması amacıyla uygulanacak asgari ücret konusunda AB ülkelerinde
anlaşma sağlandı. Söz konusu anlaşmanın yasalaşması için önce İstihdam ve Sosyal İşler Komitesi, sonra da AB
Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor.
Avrupa Birliğine üye 27 ülkeden altısında (İsveç, Danimarka, Finlandiya, Avusturya, İtalya, GKRY) asgari ücret
uygulaması bulunmuyor. Söz konusu bu ülkelerde ücretler toplu pazarlık yöntemiyle belirleniyor. Asgari ücret
uygulayan 21 ülkenin bundan sonra ortak kurallara uyması gerekiyor. Anlaşmaya göre, üye devletler, kendi sosyoekonomik koşullarını ve satın alma güçlerini veya uzun vadeli ulusal verimlilik seviyelerini ve gelişme düzeylerini
dikkate alarak mevcut yasal asgari ücretlerinin (yasaların izin verdiği en düşük ücret), iyi bir yaşam standardı
sağlamaya yeterli olup olmadığını değerlendirmek zorunda kalacak. Bu kapsamın içine iyi ve düzgün giyinme, spor
faaliyetlerine katılma ve tatil yapabilme gibi unsurlar da dahil ediliyor.
Anlaşmaya varılan yeni taslak yönergeye göre, yasal asgari ücrete sahip üye devletlerden belirli bazı kriterlere uygun
olarak asgari ücreti belirlemek ve güncellemek için uygulama süreçlerine ilişkin bir çerçeve oluşturmaları isteniyor.
Bu kapsamda, insana yakışır bir yaşam standardının yeterliliği konusundaki değerlendirme için AB ülkelerinin gerçek
fiyatlarla bir mal ve hizmet sepetini oluşturması, ayrıca brüt medyan ücretin %60'ı veya brüt ortalama ücretin %50'si
gibi, uluslararası alanda yaygın olarak kullanılan gösterge niteliğindeki referans değerleri dikkate alması gerekiyor.
Asgari ücret uygulayan ülkelerin en az iki yılda bir, otomatik endeksleme mekanizmasına sahip ülkelerin ise en fazla
4 yılda bir güncelleme yapmaları gerekiyor. Ayrıca, işçilerin asgari ücret düzeyine erişimlerinde etkinliği artırmak
için bir dizi önlem üzerinde de anlaşmaya varıldı. Bu kapsamda iş müfettişlerince kontrolün sağlanması maksadıyla
asgari ücretle ilgili bilgilere kolayca erişimin sağlanması ve icra makamlarının haksız uygulama yapan işverenlere
karşı kapasitelerinin geliştirilmesi de bulunuyor.
AB genelinde tahmini olarak her 10 işçiden biri asgari ücret alıyor, ancak alınan asgari ücret tutarları ülkeden ülkeye
değişiklik gösteriyor. İşçiler Lüksemburg’da saat başına en az 13,05 avro alırken, Bulgaristan’da 2,19 avro alıyor.
Kaynak: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220603IPR32188/deal-reached-on-new-rules-for-adequate-minimum-wages-in-the-eu
(Erişim tarihi: 15/06/2022); “EU deal links minimum wage to decent standard of living,” BBC News, 7 June 2022.

9

SAYI 56 • HAZİRAN 2022

e-bülten

DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

www.csgb.gov.tr/digm

ILO 110. Uluslararası Çalışma Konferansı
Gerçekleştirildi
Uluslararası Çalışma Konferansı’nın 110’uncu Oturumu 27 Mayıs - 11 Haziran 2022 tarihleri
arasında İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirildi.

Bu yılki Konferansa Uluslararası Çalışma Örgütüne (International Labour Organisation/ILO) üye 177 devletin
hükümet, işçi ve işveren temsilcileri; iş sağlığı ve güvenliği, çıraklık eğitimlerinin yanı sıra sosyal ve dayanışma
ekonomisi ile istihdamın stratejik hedefini tartışmak üzere katıldı. Sosyal ve dayanışma ekonomisi ilk kez
uluslararası çalışma konferansı görüşmelerinde gündemde yer aldı.
Konferans, delegelerin Cenevre'de şahsen ve sanal olarak katıldığı karma bir formatta gerçekleştirildi. Komiteler 30
Mayıs'ta çalışmalarına başlarken, genel oturum toplantıları 6-11 Haziran tarihleri arasında yapıldı.
Konferansta, Çalışma Yaşamındaki Temel İlke ve Haklara ilişkin ILO’nun dört ana prensibine ilave olarak güvenli
ve sağlıklı bir çalışma ortamı eklenmesi konusundaki bir karar kabul edildi. Böylece, iş sağlığı ve güvenliği unsuru
beşinci ilke olarak temel ilke ve haklar arasına girmiş oldu.
Ayrıca, kaliteli çıraklıkla ilgili yeni bir ILO tavsiye kararının geliştirilmesi konusundaki Standart Belirleme
Komitesinin sonuç belgesi, konferansta onaylandı.
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2006 tarihli Denizcilik Çalışma Sözleşmesinde (MLC, 2006) yapılan ve 2024 Aralık ayında yürürlüğe girmesi
beklenen sekiz değişikliğin de onaylandığı konferansta, insana yakışır iş ve sosyal ve dayanışma ekonomisine ilişkin
olarak Genel Tartışma Komitesi, bir kararla tamamlanan sonuç raporunu kabul etti.
10 Haziran 2022 tarihinde düzenlenen üst düzey Çalışma
Dünyası Zirvesinde (World of Work Summit), "Birden çok
ILO’nun çalışmaya ilişkin vazgeçilmez küresel krizle mücadele: İnsan merkezli bir toparlanma ve
direnci teşvik etmek" teması ele alındı. Kapanış oturumunda,
dört temel ilke ve hakları:
ILO standartlar sisteminin temel denetim organı olan
Çocuk işçiliği
Standartların Uygulanması Komitesi'nin (CAS) raporu
Ayrımcılık
onaylandı.
Zorla çalıştırma
Komitelerin çalışmalarına ilişkin neticelerin değerlendirilmesi
ve kabulü, 10 ve 11 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleşirken,
Örgütlenme özgürlüğü ve toplu
Uluslararası Çalışma Konferansının 111. Oturumunun 5-16
pazarlık.
Haziran 2023 tarihleri arasında yapılması planlandı.
ILO Genel Direktörü Guy Ryder, 10 yıl görev yaptıktan sonra Eylül ayında görevinden ayrılacak olup, yerine
Togo'dan Gilbert Houngbo Genel Direktörlük görevini devralacak.

Kaynak:
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_848164/lang--en/index.htm;
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_848132/lang--en/index.htm;
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/110/practical-information/WCMS_847715/lang--en/index.htm;
https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/sse/WCMS_777257/lang--en/index.htm.
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12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü
Çocuk işçiliğine ilişkin iki ILO Sözleşmesi bulunuyor. Ülkemiz tarafından da onaylanan bu sözleşmelerden biri 138
No'lu Asgari Yaş Sözleşmesi ile 182 No'lu En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan
Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi’dir. Bu Sözleşmeler “temel” Sözleşmeler olup, İşyerinde Temel İlkeler
ve Haklar Bildirgesi uyarınca, ILO’ya üye tüm devletlerin, söz konusu sözleşmeleri onaylamamış olsalar bile, çocuk
işçiliğinin ortadan kaldırılmasına saygı gösterme, teşvik etme ve gerçekleştirme yükümlülüğü bulunmaktadır.
Her yıl 12 Haziran günü “Çocuk İşçiliğine Son Vermek İçin
Evrensel Sosyal Koruma” temasıyla Dünya Çocuk
İşçiliğiyle Mücadele Günü olarak kutlanıyor.
Bugün dünyada 63 milyonu kız, 97 milyonu erkek olmak
üzere toplam 160 milyon çocuk, bir başka ifadeyle tüm
dünya çocuklarının yaklaşık onda biri, çocuk işçi olarak
çalışıyor. Çalışan çocukların yarıya yakını, 79 milyon
çocuk ise tehlikeli işlerde çalışıyor.
Dünya çocuk işçiliğiyle mücadele günü dolayısıyla ILO,
ülkelere sağlam bir sosyal koruma zemini oluşturmak ve
çocukları çocuk işçiliğinden korumak ve kurtarmak için
sosyal koruma sistemlerine daha fazla yatırım yapılması
çağrısında bulundu.

Kaynak: https://www.ilo.org/global/topics/child-labour/lang--en/index.htm
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İstihdamın İtici Gücü Olarak Kültür
İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) tarafından
kültürel ve yaratıcı sektörlerin istihdam üzerindeki etkisine yönelik hazırlanan rapor yayımlandı. Raporda, kültürel
ve yaratıcı endüstrilerin estetiği, ekonomik getirilerle birleştirerek kentlere gelir, daha fazla katma değer ve istihdam
sağladığı belirtiliyor.
Rapora göre, kültürel ve yaratıcı sektörler, içsel değerlerin ötesinde sanayi için de önemli bir iş ve gelir kaynağı
oluşturuyor. Ayrıca, bu sektörler insan sağlığı ve refahını desteklemekten, toplumsal kapsayıcılık ve toplumsal
sermayenin teşvikine kadar sosyal yönden geniş bir etkiye sahip bir faaliyet alanı olarak görülüyor. Kültürel ve
yaratıcı istihdam, bazı ülkelerde her yirmi işten biri, büyük şehirlerde ise her on işten birini teşkil ediyor. Bu sektörde
yer alan işler OECD’ye göre, yüksek otomasyon riskinden yaklaşık %10 düzeyinde etkilenirken, diğer sektörler %14
civarında etkileniyorlar.
Kültürel ve yaratıcı (kreatif) sektörlerin evrensel bir
tanımı bulunmuyor. Bu nedenle, her ülke kendi
tanımını yaparken, kültürel istihdam ve kültürel
katılım, kreatif istihdam ve diğer faktörlerle ilgili
farklı istatistiklere sahip oluyor. Tanımlama ve veri
toplamadaki mevcut tutarsızlıklar nedeniyle, kültürel
ve kreatif sektörlerin uluslararası karşılaştırmasının
yapılması zorlaşıyor.
Kültürel ve yaratıcı sektörler, OECD ülkelerindeki tüm
işletmelerin ortalama %7'sini ve çalışma ekonomisi küresel
katma değerinin %2,2’sini teşkil ediyor. Diğer yandan, söz
konusu sektörler Kovid-19 krizi öncesinde %12’ye karşılık %18
düzeyinde kaydettiği büyüme oranı ile ortalamanın üzerinde bir
büyüme sergiledi. Tüketim açısından ise, 2011 ile 2019 yılları
arasında hane halkı eğlence ve kültür harcamaları %18 oranında
artarak genel harcamaları geride bıraktı. Ancak, Kovid-19
salgınının olumsuz bir sonucu olarak 2020 yılında 2019'a nazaran
bu sektöre yapılan harcamalarda yaklaşık %30’luk bir gerileme
kaydedildi.
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Sektörde, küresel (Neflix ve Sony Records gibi) büyük firmalar bulunmakla birlikte sektörün %99’u küçük ve orta
ölçekli, %96’si ise ondan az çalışanı bulunan mikro işletmelerden oluşuyor. OECD ülkeleri genelinde, kültürel ve
yaratıcı sektörde çalışanların %29'u serbest meslek sahibi olup, bu oran tüm sektörlerde çalışan ortalamasının iki kat
üzerinde bulunuyor. Kadınların kültürel ve yaratıcı işlerdeki istihdam oranı (%50), genel istihdama nazaran (%46)
daha yüksek bir oranı temsil ediyor.
Raporda, kültürel ve yaratıcı sektörlerin getirdiği sayısız ekonomik ve sosyal faydaların kabul edilmesinde, kültürün
bir maliyet değil, bir yatırım olarak düşünülmesi gerektiği belirtiliyor.

Kaynak: OECD (2022), The Culture Fix: Creative People, Places and Industries, Local Economic and
Employment Development (LEED), OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/991bb520-en.
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OECD Ülkelerinde İşsizlik Azalma Eğiliminde
İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (Organisation
for Economic Co-operation and Development/OECD),
OECD ülkelerindeki güncellenmiş son işsizlik[5]
verilerini 9 Haziran 2022 tarihinde açıkladı. Buna göre
işsizlik oranı, Mart ayında %5,1’den, 2022 Nisan
ayında %5'e düştü.
Böylece, işsizlik OECD ülkelerinin dörtte üçünde Kovid-19 salgını öncesindeki seviyeye ve o seviyenin altına
gerilemiş oldu.

İşsiz sayısı ise salgın öncesi seviyeye göre 500.000 azalarak 34 milyona düştü. OECD işsizlik oranında kadınlarda
ve tüm yaş gruplarında azalma yaşanırken, erkeklerde %4,9'da sabit kaldı. Avro bölgesinde, işsizlik oranı Nisan
ayında üst üste üç ay %6,8'de sabit kaldı. Avro bölgesi dışında, işsizlik oranı Kolombiya'da belirgin bir şekilde
düşerken, Avustralya, Kanada, Danimarka, İzlanda, İsrail, Japonya ve Meksika'da düşüş daha yavaş oldu. Diğer
yandan, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan'da işsizlik artarken, ABD’de işsizlik oranı 2022 Mayıs ayına kadarki üç
aylık dönemde %3,6 seviyesinde sabit kaldı.

Kaynak: https://www.oecd.org/sdd/labour-stats/unemployment-rates-oecdupdate-june-2022.htm; Unemployment rate in the OECD declines slightly to
5% in April 2022; Paris, 9 June 2022 OECD Unemployment Rates News
Release: April 2022.
[5] İşsizlik oranı, aktif olarak iş aramadıkları veya iş için müsait olmadıkları için
iş gücü dışında kalan işsiz kişileri kapsamamaktadır.
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İyi Bir İş için Beş Engel ve Engelleri Aşma
Yöntemi (Davos 2022)
Teknolojik değişim, sosyal dönüşüm, yeşil ekonomiye geçiş ve Kovid-19 salgınının etkisiyle çalışma hayatının
yapısı değişime uğruyor. Salgınla birlikte ortaya çıkan yeni şirketler, bu süreçten ders alarak, insan kaynakları
süreçlerini ve iş uygulamalarını yeniden tasarlamaya çalıştıkça gelecek için yeni bir vizyona sahip oluyorlar.
22-26 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumunun temalarından birisini işin doğası ya da
iyi bir iş kavramı oluşturdu. Özellikle Kovid-19 salgınından sonra iyi bir iş yaratmada beş temel zorluğun söz konusu
olduğu belirtildi. Bunlar şöyle sıralandı:
1) Ücretlerde farklılaşma
Salgın, küresel olarak ücretler üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluştururken, ücret-üretkenlik dengesini değiştirdi.
Gelişmiş ekonomilerde, yeniden ücret artışları yaşansa da artan yaşam maliyeti bu kazanımları aşındırdı.
2) Esneklikte eşitsizlik
2020 yılında küresel işletmelerin %84'ü salgının başlamasıyla birlikte buna karşılık olarak iş süreçlerini dijitalleştirdi.
Uzaktan veya karma (hibrit) çalışmanın iş-yaşam dengesindeki olumlu yansımaları özellikle yüksek niteliğe sahip
çalışanlar üzerinde görüldü. Ancak, esneklik tüm çalışanlar bakımından eşitsizlik riski yaratarak farklı bir boyut
oluşturdu. Tahminler, ABD ve Avrupa Birliği'ndeki işlerin sadece %37'sinin tamamen evden yapılabileceğini ve bu
oranın gelişmekte olan ekonomilerde daha da düşük olduğunu gösterdi.
3) Akıl ve ruh sağlığında bozulma
ABD’de şirketlerin üçte ikisinden fazlası, salgın sırasında çalışanlarda tükenmişlik belirtilerinin görüldüğünü
bildirdi.
4) Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılıkta yavaş ilerleme
Salgının istihdam ve gelir üzerindeki etkisi, kadınlar ile birçok dezavantajlı grup üzerinde daha fazla oldu. Örneğin
ILO, erkeklerin %3'üne kıyasla, kadınların %4,2'sinin salgın nedeniyle işini kaybettiğini hesaplıyor. Birleşik Krallık
Ulusal İstatistik Ofisi ise, Ocak 2022'de nüfusun %2,4'ünün Kovid-19 ile alakalı devam eden belirtilere sahip
olduğunu tespit etti.
5) İnsanlar yeni beceriler edinmek zorunda
İş hayatının otomasyonu ve dijitalleşmesi, daha çeşitli bir iş gücü, yeni çalışma biçimleri ve yeşil ekonomiye geçiş
nedeniyle birçok insanın yeni beceriler edinmesini gerektiriyor.
Dünya Ekonomik Forumu'nun 2020 İşlerin Geleceği Raporuna göre, mevcut işler için gereken beceriler 2020'den
2025'e ortalama %40 oranında değişecek ve şirketler, çalışanların yarısının yeni beceriler edinmesi gerektiğini
öngörüyor. Bu nedenle, ekonominin ve işyerlerinin bu sorunları ele alarak sağlıklı bir değerlendirmesini yapmadan
başarılı olamayacakları ifade ediliyor.

Kaynak: https://www.weforum.org/agenda/2022/05/5-challenges-good-work-framework-report/ (Erişim tarihi:13/06/2022).
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Birçok Ülkede Çalışanların İstifa Eğilimi Devam Ediyor
Bağımsız denetim ve danışmanlık kuruluşu Pricewaterhouse Coopers (PwC), 2.000'i Birleşik
Krallık'ta olmak üzere toplam 44 ülkede 52.000'den fazla çalışanı kapsayan bir iş gücü umut ve
endişe araştırması yaptı.

PwC’nin araştırmasına katılan çalışanların %18'i, önümüzdeki yıl iş değiştirme ihtimallerinin yüksek ya da çok
yüksek olduğunu, %32'si ise değiştirme olasılığının orta düzeyde olduğunu belirtti. Araştırma sonucuna göre, her altı
kişiden biri (%16) iş hayatından geçici veya kalıcı olarak ayrılmayı düşünüyor.
"Büyük istifa" olarak tanımlanan bu olgunun azalma belirtisi göstermediğini ortaya koyan araştırmaya göre, küresel
olarak her beş çalışandan biri, önümüzdeki 12 ay içinde yeni bir işverenle iş bağlantısı kurma ihtimalini yüksek
görüyor.
Artan yaşam maliyetlerine rağmen, Birleşik Krallık çalışanlarının önümüzdeki 12 ay içinde ücret artışı talep etme
olasılıklarının %27 ile küresel ortalamanın (%35) altında olduğu tespit edildi. Daha yüksek bir ücretle çalışma isteği
%72 ile iş değiştirme düşüncesini tetikleyen faktörlerin başında gelirken, işin daha tatmin edici olması (%68) ikinci
sırada yer aldı. Yaptığı işte kendini bulma düşüncesi (%63) ise iş değiştirmeyi tetikleyen üçüncü unsur olarak
kaydedildi.
Birleşik Krallık’ta çalışanlar arasında yönetici pozisyonunda olmayanların iş tatmini düşük çıkarken, her beş kişiden
sadece biri (%19) pozisyonundan çok memnun olduğunu belirtti. Üst düzey lider pozisyonlarında yer alan
katılımcılarda ise memnuniyet oranı %51'e yükseldi.
Talep edilen becerilere sahip olup işinden memnun olanların oranı %67, bunlar arasında yöneticilerin kendilerini
dinlediğini belirtenlerin oranı ise %62 olarak belirlenirken aynı durum, nadir ve güç bulunan becerilere sahip
olmadığını düşünenlerde işinden memnuniyet oranı %52, yöneticilerin kendilerini dinlediğini belirtenlerin oranı ise
%35 olarak tespit edildi. Ayrıca birinci gruptakilerin, faturalarını ödedikten sonra tasarruf edebildiklerini belirtenlerin
oranı, ikinci grupla karşılaştırıldığında %58’e karşı %47 ile yüksek gerçekleşti.
Dijital muhasebe platformu LemonEdge tarafından yapılan ayrı bir araştırmaya göre ise, finansal hizmetlerde
çalışanların %31'i üzerinde çok fazla baskı hissettiği için sektörden ayrılmayı planlıyor.
Kaynak: https://www.personneltoday.com/hr/employees-resigning-in-2022/ (Erişim tarihi: 03/06/2022).
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Almanya’da Göçmen Nüfus ve Alman
Vatandaşlığına Geçişler Arttı
Bavyera İçişleri Bakanlığı, Alman vatandaşlığına geçişlerde 2021 yılında, 2020 yılına göre %14,7
oranında artış olduğunu ve farklı ülkelerden toplam 23 bin 158 kişinin Alman vatandaşlığına
geçtiğini duyurdu.

Alman vatandaşlığının alınmasında AB ülkeleri vatandaşlarının ön sıralarda yer aldığı ifade edilirken, Romanya’dan
2 bin 418, İtalya’dan 1.096, Polonya’dan 815, Macaristan’dan 718 ve Yunanistan’dan 682 kişinin Alman
vatandaşlığını seçtiği belirtildi. AB dışı ülkelerden vatandaşlığı seçenler arasında Suriyeliler ilk sırayı alırken,
2020’de 529 olan Suriye kökenli yeni vatandaş sayısı 2021’de 2 bin 418’e yükseldi. Alman vatandaşlığına geçen
Türk vatandaşı sayısı ise 1.901 olarak açıklandı. Alman Federal İstatistik Dairesi’nin 2021 verilerine göre, nüfusun
%27,2’sine karşılık gelen yaklaşık 22,3 milyon kişi göçmen kökenli. Göçmen kökenlilerin sayısında 2020 yılına
kıyasla 2021 yılında %2’lik bir artış gözlenirken, göçmen kökenli nüfusun %53’ü (11,8 milyon) Alman
vatandaşlığına, %47’si (10,6 milyon) yabancı ülke vatandaşlığına sahip. Almanya’da göçmen kökenlilerin %62’sini
(yaklaşık 13,9 milyon) bir başka Avrupa ülkesinden gelip yerleşenler oluştururken, %23’ünü (yaklaşık 5,1 milyon)
Asya kökenliler oluşturuyor. Afrika kökenliler ise göçmen kökenliler arasında %5’lik paya (1,1 milyon) sahip
bulunuyor. Diğer yandan Kuzey, Orta ve Güney Amerika ile Avusturalya’dan gelenlerin toplamı 700 bin civarında
olup, göçmenlerin %3’üne karşılık geldiği kaydediliyor.
Göçmen kökenlilerin geldikleri ülkelere göre oranları ise şöyle:

Göçmen kökenli 22,3 milyon kişiden 7,2 milyonu (%32) evde sadece Almanca, 3,1 milyonu (%14) ise ağırlıklı
olarak Almanca konuşuyor. Almanca dışında en çok konuşulan diller; Türkçe %8, Rusça %7 ve Arapça %5 olup
göçmen kökenlilerin yarıya yakını (%49) çok dilli ve evde Almanca ve en az bir başka dil konuşuyor.
Kaynak: Münih Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği.
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Hırvatistan 1 Ocak 2023 Tarihinden
İtibaren Avro Kullanmaya Başlıyor
Avrupa Komisyonu, 1 Haziran 2022 tarihinde yaptığı açıklamada, yapılan değerlendirme
sonucunda Hırvatistan'ın 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren avro kullanmaya hazır olduğu
sonucuna vardığını bildirdi.
Böylece, avro bölgesi üye devlet sayısı yirmiye çıkmış olacak.
2022 Yakınsama/Uyuşma Raporunda (2022 Convergence
Report) yer alan Komisyon kararında, Hırvatistan’ın yanı sıra,
avroyu benimsemeye kararlı olan Bulgaristan, Çekya,
Macaristan, Polonya, Romanya ve İsveç de değerlendirmeye
alındı.
Raporda, fiyat istikrarı kriterini sadece Hırvatistan ve İsveç’in
karşıladığı, Romanya hariç, diğer altı üye devletin kamu
maliyesi kriterini; Bulgaristan ve Hırvatistan’ın döviz kuru
kriterini; Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya ve İsveç’in uzun
vadeli faiz oranı kriterini karşıladığı Komisyon tarafından
kaydedildi.
Değerlendirmede, Hırvatistan'ın dört nominal yakınsama
kriterinden tamamını karşıladığı ve mevzuatının AB Tüzüğü
ve Avrupa Merkez Bankaları Sistemi/ECB Tüzüğü'nün
gereklilikleriyle tamamen uyumlu olduğu ifade edildi. Ayrıca
Komisyon ürün, finans ve iş gücü piyasalarının entegrasyonu
ile ödemeler dengesi gelişmeleri gibi ekonomik entegrasyon
ve yakınsamaya ilişkin faktörleri dikkate alarak avronun
kabulü için Hırvatistan’ın koşulları yerine getirdiğini belirledi.
AB Konseyi, Hırvatistan'ın avroya geçişine ilişkin nihai
kararı, Eurogroup ve Avrupa Konseyi'ndeki müzakereler ve
Avrupa Parlamentosu ile Avrupa Merkez Bankasının
görüşlerinin alınmasından sonra 2022 Temmuz ayının ilk
yarısında verecek.

Birleşik Krallık’ta Enflasyon Son
30 Yılın En Üst Seviyesinde
Küresel enerjideki maliyetin rekor seviyeye
yükselmesiyle birlikte Birleşik Krallık’ta
milyonlarca ailenin yaşam standardı 2021 Kasım
ayından itibaren düşmeye başladı. Ücretlerdeki
artış ve işsizliğin 1974 yılından bu yana en düşük
seviyesi olan %3,8'e gerilemesine rağmen yılın
ilk yarısında geçim sıkıntısı etkisini sürdürüyor.
Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre, %5,4
oranındaki ortalama toplam kazanç artışı ile
Tüketici Fiyat Endeksindeki (TÜFE) %6,2'lik
artışın gerisinde kaldı.
İstihdam Bakanlığından yapılan açıklamada,
yaşam standardının yükseltilmesi ve asgari
ücretin artırılması da dâhil olmak üzere,
Çalışmaya Doğru adlı uygulama programı
yoluyla becerilerine uygun nitelikte iş arayanlara
veya tatmin edici ücretli iş için iş bulma
merkezlerine başvuranlara destek olunduğu
belirtilerek, bu amaçla 22 milyar sterlinlik
yatırım hedefi ayrıldığı kaydedildi.
İş gücünün yaklaşık altıda birini oluşturan kamu
sektörü çalışanları ise, ücretlerine yapılan
artışlara rağmen, artış ile TÜFE arasındaki açığın
Şubat ayında %4,2 oranına ulaşması sonucunda
ücretlerinde rekor düzeyde kayıp yaşadı.
Bağımsız denetim ve danışmanlık kuruluşu
Pricewaterhouse Coopers (PwC) tarafından
yapılan hesaplamalarda, yıl sonunda enflasyona
göre düzeltilmiş kazançların %2 daha düşük
olacağı ve ortalama Birleşik Krallık hane
halkında 900 sterlin, en düşük gelir sahiplerinde
ise 1.300 sterlinlik bir kayıp olacağı tahmin
edildi.
Kaynak: “Jump in UK wages fails to keep pace with cost of living.” The Guardian, 12
April 2022

Kaynak:https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_3312
(Erişim tarihi: 03/06/2022).
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“İş Pasaportu” ile Niteliklere Daha Uygun
Gerçekçi İstihdam Sağlanıyor
Teknolojide bir yenilik merkezi haline gelen Hollanda’nın Eindhoven bölgesi, 2011 yılında dünyanın en akıllı
bölgesi olarak aday gösterildi. Bölgede bir yandan yerel düzeyde yüksek teknoloji endüstrisi gelişirken, bölge aynı
zamanda birçok önemli uluslararası kurum ve kuruluşa ev sahipliği yaptı. Ancak bölge bugün bir büyüme açmazı
içinde bulunuyor. Günümüzün ve yarının mesleklerine uygun niteliklere sahip olmayan kişilerin sayısının giderek
artması, bölgede bilgi ve beceri açığı doğururken, sahip olunan niteliklerin mevcut işlere uygun olmaması, Einhoven
bölgesinde dijital teknoloji üretimi yapan ASML gibi diğer birçok firmanın ulusal sınırların ötesinde nitelikli işçi
aramasına neden oluyor.
Hollanda Kamu İstihdam Kurumu (Uitvoeringsinstituut/UWV)
verileri, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde, istihdam açığı
bulunan mesleklerde çalışanların oranının tüm çalışanların
%38’ini teşkil ettiğini gösteriyor. 2021 yılı sonunda ise bu oran
iki kattan fazla artarak %82’ye ulaştı. Hollanda İstatistik
Ofisine (Centraaal Bureau voor de Statistiek/CBS) göre ülkede
9,4 milyon kişi istihdam edilirken, 1,2 milyon işsiz bulunuyor.
Açık iş pozisyonu sayısı 2020 yılından 2021 yılı sonuna kadar
%76 oranında arttı. Bu sorunu aşabilmek için UWV, Tilburg
Üniversitesi ve sanayi temsilcileri dâhil olmak üzere diğer 9
proje ortağıyla birlikte, yönetimi Eindhoven kentinden
gerçekleştirilen İş Pasaportu adlı bir proje uygulamaya kondu.
Proje, iş arayanların ve işverenlerin sahip oldukları ve ihtiyaç duydukları becerileri belirlemelerine yardımcı olan
çevrimiçi bir platformdan oluşuyor. Bu platformda iş arayanlar oyunlaştırılmış birtakım değerlendirmelere katılarak,
kişilik ve kişisel ilgi alanlarını da içeren bir beceri ve mesleki niteliklerinin çerçevesini çizerek, kendi iş pasaportunu
oluşturuyor. İş pasaportunun gerçekleştirilebilmesi için, sağlık, teknik ve inşaat sektörlerindeki 25 meslek için
mesleki beceri ihtiyaçları tanımlandı. Binlerce Hollandalı işveren ve işçi ile anket yapılarak veriler doğrulandı. Söz
konusu yirmi beş mesleğin her biri için yüzden fazla uygunluk ve ustalık girdisi elde edildi.
Böylece:
1. İş arayanların oyunlaştırılan değerlendirme yöntemiyle ilgisinin çekilmesi,
2. Akademik niteliklerin ötesinde daha kapsamlı bir beceri çerçevesinin oluşturulması ve
3. 3.İş görüşmesinde sadece özgeçmişe ya da kişi hakkındaki ilk izlenime dayalı varsayımlarda bulunmak gibi tek
taraflı karar verme yöntemi yerine, mesleki gereksinimler ile becerilerin tamamen nesnel olarak eşleştirilmesi
gerçekleştirildi.

Kaynak:
https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-beroepsbevolking/beroepsbevolking;
https://oecdcogito.blog/2022/05/13/mapping-the-shortest-route-to-reemployment/;
https://www.uwv.nl/overuwv/pers/persberichten/2022/in-bijna-alle-beroepsgroepen-beroepen-is-nu-sprake-van-krapte.aspx
(Erişim tarihleri: 02/06/2022).
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İrlanda’da Araştırma: Kadın Çalışan Sayısının
Artması Yoksulluk Riskini Azaltıyor
Hollanda’da Hastalık Nedeniyle İşe
Gidemeyen Sayısı Rekor Seviyede

İrlanda Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (ESRI)
tarafından yapılan bir araştırmaya göre, kadınların iş gücüne
katılımının artırılması ve çocuklara yönelik sosyal yardımlara
daha fazla önem verilmesi yoksulluğun azaltılmasını sağlıyor.
2004-2019 yılları arasında yapılan araştırma, en yüksek
yoksulluk riski altında bulunan ve aynı zamanda sürekli
yoksulluk ve yoksunluk çeken kesimin tek (yalnız) ebeveynler
ve çocukları ile çalışma çağındaki engelli yetişkinler ve onların
çocukları olduğunu gösterdi.
Merkezi İstatistik Ofisi tarafından yıllık olarak yürütülen
İrlanda Gelir ve Yaşam Koşullarına İlişkin 2019 yılı anket
verilerinin kullanıldığı araştırmada, her iki grubun sürekli
yoksulluk içinde olanlar (%5,5) içindeki payının 2019 yılında
yarıdan fazla olduğu belirlendi. Yoksulluk içinde olan tek
ebeveynlerin %57’sinin aynı zamanda yoksunluk içinde
olduğu, bu oranın çalışma çağındaki engelli yetişkinlerde %49
olduğu vurgulandı.
Yoksulluk risk eşiği: Harcanabilir ulusal medyan gelirin
%60’ı yoksulluk risk eşiği olarak tanımlanıyor. Sosyal
yardımlarla birlikte eğer bir bireyin geliri bu eşiğin
altında ise yoksulluk riski taşıdığı kabul ediliyor.

Hollanda Ulusal İstatistik Ofisi (CBS) tarafından
yapılan açıklamaya göre, bu yılın ilk üç ayında
hastalık nedeniyle işine gidemeyen çalışanların
sayısında artış görüldü ve çalışan nüfusun
%6,3'üne ulaştı. Kovid-19 salgını sırasında 2021
yılı birinci çeyreğinde devamsızlık oranı
çalışanlarda %4,8 iken 2022’de bu oran özellikle
sağlık sektörü çalışanlarında %8,9’a yükseldi.
Bir başka ifadeyle her 1000 iş gününün 89'u
hastalık nedeniyle fiilen çalışılmadı. Hastalık
kaynaklı iş gücü kaybı ise %3,4 ile en düşük
finans sektöründe görüldü.
CBS ve bağımsız araştırma kuruluşu TNO
tarafından geçen yıl gerçekleştirilen bir
araştırmada, çalışanların çoğu nezle ya da soğuk
algınlığı nedeniyle işine gidemediğini belirtirken,
nezle ve soğuk algınlığını tükenmişlik gibi
psikolojik şikâyetler izledi. %8’lik kesim
rahatsızlığı için Kovid-19’u neden olarak
gösterirken, %12’lik bir kesim koronavirüs
belirtileri nedeniyle işine gitmedi. Sağlık
çalışanlarının
%11’i,
inşaat
sektöründe
çalışanların %9’u ve perakende ticaret
sektöründe çalışanların %8,6’sı koronavirüs
teşhisi nedeniyle işine gidemedi.
Kaynak: https://www.dutchnews.nl/news/2022/06/absenteeism-rate-reaches-recordbut-it-is-unclear-if-coronavirus-was-to-blame/ (Erişim tarihi: 10/06/2022).

ESRI tarafından yapılan hesaplamalarda, genel olarak 2022 yılı için risk altındaki yoksulluk oranı[6] %14 olarak
tahmin edilirken, kadınların iş gücüne katılımı ve erkeklerle eşit çalışma saatlerinde çalışması halinde yoksulluk
oranının %11,1'e düşürülebileceği tahmin ediliyor.
Sürekli yoksulluk içinde olan pek çok ailenin çocuklu aileler olduğu, bu nedenle çocukların yoksulluk içinde
olma olasılığının yetişkinlerden daha fazla olduğu kaydediliyor. Bu çerçevede, kadınların iş gücüne katılımının
artırılmasının, sürekli yoksulluk oranını azaltabileceği öngörülüyor.
İrlandalı yetkililer, 2020-2025 Sosyal Kapsayıcılık Programında planlandığı gibi 2025 yılına kadar sürekli
yoksulluk oranını %2 veya daha alt bir seviyeye düşürmenin hedeflendiğini belirtiyor.
[6] https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:At-risk-ofpoverty_rate#:~:text=The%20at%2Drisk%2Dof%2D,disposable%20income%20after%20social%20transfers.
Kaynak: https://www.esri.ie/news/decreasing-poverty-requires-a-mix-of-policy-measures-such-as-increasing-female-labour-force; (Erişim tarihi: 14/06/2022).
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İsveç’te Çalışma Vizesinde Yeni Uygulama
1 Haziran’da Başladı
İsveç Parlamentosunda 2022 Nisan ayında kabul edilen yeni çalışma izinlerine ilişkin değişiklikler,
1 Haziran 2022 tarihi itibarıyla uygulanmaya başladı.
Yeni yasa, işverenlerin çalıştırmak istediği yabancılara verilecek çalışma izinleri ile İsveç’e çalışmak için
gelecekler açısından hem olumsuz hem de olumlu bazı değişiklikler içeriyor. Bu değişikliklerden bir tanesi,
önceden bir iş teklifi almış olmak yeterli görülürken, yeni düzenleme ile iş sözleşmesinin imzalanmış olması
öngörülüyor. Nitekim başvuruda bu belgenin başvuruya eklenmesi isteniyor. Sözleşmenin imzalanmış olması
zorunluluğu, aynı zamanda çalışma izni başvurusunu daha önce yapmış olup çalışma izni bekleyenler için de geriye
dönük olarak geçerli olacak.
Yeni yasa, teorik olarak sınırsız sayıda çalışma izni alınabilmesine izin verirken, karar için bekleyenlerin kalıcı
oturum başvurusunda bulunmalarına gerek kalmadan, iş seyahati vizesi alabilmelerine imkân tanıyor.
Ayrıca yeni yasa kapsamında, “talent visa” (yetenek vizesi) olarak adlandırılan uygulama ile İsveç’te iş kurmak ya
da iş aramak isteyen yüksek eğitimli kişilere dokuz ay geçerli yetenek vizesi verilecek. Ancak söz konusu kişilerin
belirli bazı kriterleri karşılamaları gerekiyor. Bu kapsamda, geçici oturum izni verilerek iş kurma ya da iş
aramasına imkân sağlanacak başvuru sahiplerinin, bu süreçte geçimlerini sağlamak üzere aylık asgari 13.000 SEK
(1.333 ABD doları) ya da dokuz ay yetecek miktarda birikmiş yaklaşık 117.000 SEK (12.000 ABD doları)
sermayelerinin olduğunu belgelemeleri, bunun yanı sıra İsveç’te geçerli tam sağlık sigortasına sahip olmaları
gerekiyor. Başvuruların değerlendirmesini İsveç Göç İdaresi (Migrationsverket) yapacak olup, başvuruda istenen
belgeler ve geçim için zorunlu miktarla ilgili tam ve ayrıntılı açıklamanın kurum tarafından duyurulacağı bildirildi.
Resmi kaynaklar, yetenek vizesi için yılda yaklaşık 550 başvuru yapılmasını bekliyor.

Kaynak:
https://www.migrationsverket.se/English/About-the-Migration-Agency/New-rules-for-work-permits.html;
https://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/Working-in-Sweden/Look-forwork.html#:~:text=Residence%20permit%20for%20highly%20qualified,for%20starting%20your%20own%20business.(13/06/2022);
https://www.thelocal.se/20220505/explained-what-do-we-know-so-far-about-swedens-new-talent-visa/ (Erişim tarihi:06/06/2022).

22

SAYI 56 • HAZİRAN 2022

e-bülten

DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

www.csgb.gov.tr/digm

Ürdün, Çalışanlarına Maddi Destek ve
Sosyal Koruma Kapsamını Genişletiyor
Ürdün Sosyal Güvenlik Kurumu (Social Security Corporation/SSC) 2020 Aralık ayında
“estihdama” (sürdürebilirlik) adlı bir istikrar programı başlatarak, Kovid-19 salgınından etkilenen
ve sosyal koruma kapsamında bulunmayan kayıt dışı işyerlerinde çalışanlara maddi destek sağladı.
Söz konusu “Estihdama” programıyla bağlantılı olarak
24 Mayıs 2022 tarihinde, Ürdün Planlama ve
Uluslararası İşbirliği Bakanlığı (MoPIC), Sosyal
Güvenlik Kurumu (SSC) ve Uluslararası Çalışma
Örgütünün (ILO) işbirliği ile “Estihdama++ Fonu –
Genişletme” başlıklı yeni bir girişimin uygulanması için
anlaşma imzaladı.
Proje ile gelir desteği sağlanmak suretiyle sığınmacılar
da dâhil olmak üzere gerek Ürdünlü gerekse yabancı
işçilerin prim katkılarının sübvanse edilmesi ve Ürdün
ekonomisindeki en kırılgan sektörlerde mevcut kayıt
dışılığın önüne geçerek kayıt altına alınması ve sosyal
güvenceye kavuşturulması hedeflendi. Ayrıca, sosyal
koruma haklarının genişletilmesi, gelir desteğine erişim
ve sosyal güvenlik sistemine kayıt yoluyla Ürdün'de
sosyal haklardan yoksun işçilerin durumunun
iyileştirilmesi ve buna ilişkin ulusal bir modelin
geliştirilmesi planlanıyor.
Haziran 2022-Kasım 2023 tarihlerini kapsayan Proje,
Norveç ve Hollanda tarafından finanse edilmekte olup,
15 milyon ABD doları fona sahip bulunuyor.

Kaynak:
https://www.jordantimes.com/news/local/sscs-sustainability-programme-receive-applications-december-20 ;
https://www.ilo.org/beirut/media-centre/news/WCMS_846298/lang--en/index.htm (Erişim tarihleri: 02/06/2022).
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Çeviren: Salih Vecdi SEÇKİN
salih.seckin@csgb.gov.tr

ILO: Küresel Salgın Sonrası Toparlanma
ve Ücretlerin Adil Olması için İşçilerle
Diyalog Önemli7

Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organization/ILO) sosyal diyalog temalı ilk raporunu (2022)
yayımladı. ILO, raporunda işverenler ile işçilerin çalışma yaşamını birlikte yönetmelerini sağlayan demokratik ilke
ve haklara işaret ederek, örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık hakkının etkin bir şekilde tanınması gerektiğini
belirtti. ILO'nun kuruluşuna esas olan bu ilkelerin[8], yalnızca iş gücü piyasalarının demokratik temellerini
sağlamakla kalmadığı, aynı zamanda toplumların demokratik değerlerini de yansıttığı vurgulandı.
Toplu Pazarlık ve kapsam
Toplu pazarlık hakkının etkin bir şekilde tanınması, ILO Anayasasında yer alıyor. Tüm Üye Devletler, ILO’nun
temel sözleşmelerini onaylamamış olsalar bile, ILO'ya üyelikleri nedeniyle ILO İşyerinde Temel İlkeler ve Haklar
Bildirgesindeki (1998) toplu pazarlık hakkının etkin bir şekilde tanınması da dâhil olmak üzere bu temel haklara
ilişkin ilkelere iyi niyetle saygı gösterme, teşvik etme ve bunları gerçekleştirme yükümlülüğüne sahipler.
Rapor, toplu pazarlığın teşebbüs düzeyinde tek işverenle
gerçekleştirildiği durumlarda, çalışanların ortalama
%17,5'inin; çok işverenli ortamlarda gerçekleştirildiği
durumlarda ise ortalama %71,7'lik kısmının toplu sözleşme
kapsamı içinde yer aldığını ortaya koyuyor. Toplu pazarlık
görüşmeleri, iyi niyetle yürütülen ve gönüllü olarak
gerçekleştirilen bir sosyal diyalog süreci olduğundan, bu
yönüyle istihdam ve çalışma koşullarını düzenleyen önemli
bir demokratik mekanizma olarak değerlendiriliyor.
Toplu pazarlık ve düzenleyici kapsam
Verilerin mevcut olduğu 98 ülke arasında, toplu pazarlık kapsayıcılık oranlarında önemli farklılıklar görülüyor.
Bunlar arasında düşük kapsayıcılık oranına sahip ilk grupta, 48 ülke sayılıyor. Kapsayıcılık oranı %25'in altında olan
bu ülkeler arasında çalışanlarının %1'inden daha azı toplu sözleşme kapsamında olan Malezya, Panama ve Paraguay
bulunuyor. İkinci grupta, makul sayılabilecek (%25-%50 arası) kapsayıcılık düzeyine sahip 25 ülke yer alıyor.
Üçüncü grupta, orta düzeyde kapsayıcılık oranına (%50-%75) sahip olan 11 ülke yer alırken, son grupta %75’in
üzerindeki yüksek kapsayıcılık oranıyla 14 ülke sıralanıyor. Bu son grup, çalışanlarının %100'e yakınının toplu
sözleşme kapsamında olduğu Avusturya, İtalya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu yüksek gelirli ülkelerden
oluşuyor.

[7] This translation was not created by the International Labour Office (ILO) and should not be considered an official ILO translation. The ILO is not
responsible for the content or accuracy of this translation.
[8] 1998'de kabul edilen İşyerinde Temel İlkeler ve Haklara ilişkin ILO Bildirgesi, örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık hakkının etkin olarak tanınması;
zorla çalıştırma ve her türlü zorunlu çalışmanın ortadan kaldırılması; çocuk işçiliğinin fiilen ortadan kaldırılması ve istihdam ve meslekte ayrımcılığın ortadan
kaldırılması (ILO 1998, paragraf 2) taahhütlerini içeriyor. Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi, 1948 (No. 87) ve
Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi, 1949 (No. 98) temel uluslararası çalışma sözleşmelerini oluşturuyor.
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Küresel düzeyde toplu pazarlık kapsayıcılık oranları, Avrupa ve Orta Asya'da bir bölgeden diğer bölgeye büyük
farklılıklar gösteriyor. Bu bölgede değerlendirilen ülkeler içinde yelpazenin bir ucunda %7'lik bir kapsama oranıyla
Türkiye bulunurken, diğer ucunda %99'luk oranla İtalya yer alıyor. Bununla birlikte, %47,7’lik medyan kapsayıcılık
oranı ile Avrupa ve Orta Asya diğer tüm bölgelerden daha yüksek bir orana sahip. Afrika bölgesi %23,8 medyan
oranı ile Amerika kıtası (%12,1), Asya ve Pasifik'ten (%12,8) daha yüksek bir kapsayıcılığa sahip. Arap ülkeleri ile
ilgili herhangi bir veri olmadığından söz konusu bölge için herhangi bir analiz yapılamıyor.

Toplu pazarlığın çalışanları kapsayıcılık oranının ülkeler düzeyinde küresel dağılımı
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Toplu pazarlığın kapsayıcılık oranı, toplu
sözleşmelerin düzenleyicilik kapsamının
bir ölçüsüdür. Bu, ücret ve çalışma
koşulları bir veya birden fazla toplu
sözleşme ile belirlenen çalışanların payını
ifade eder. Yüksek kapsam (%75'in
üzerinde), tarafların çalışma koşullarını
birlikte düzenlediğinin; düşük kapsam
(%25'in altında) ise, toplu sözleşme
düzenlemelerinin esas olarak bu tür
sözleşmelerin
kapsadığı
işletmelerle
sınırlı olduğunun bir göstergesidir.

Toplu sözleşmenin kapsayıcılığı, çalışma süresi ve ücret
Ücretler, bir yanda işverenler ve onları temsil eden kuruluşlar,
diğer yanda işçi sendikaları için temel müzakere konusu olmaya
devam ediyor. Analizi yapılan toplu sözleşmelerin %95’i
ücretler ile ilgili maddeleri içerirken, %85’inde çalışma
sürelerine yer verildiği; birçoğunda normal çalışma süreleri
dışında fazla mesai için tazminat ya da izin hakkı tanındığı,
%53’ünde ise esnek çalışmaya yer verildiği görüldü.
Sosyal koruma
İncelenen sözleşmelerin %50’sinde emeklilikle ilgili
hükümlerin bulunduğu; %69’unda iş sağlığı ve güvenliği
konusunda bir ya da daha fazla maddenin bu konuya ayrıldığı;
toplu sözleşmelerin büyük bir kısmında (%71) tıbbi masrafların
karşılanması ve hastalık nedeniyle gelir kaybının telafi
edilmesine ilişkin maddeler olduğu belirlendi.

Diğer yandan, Belçika, Danimarka, Finlandiya, İzlanda ve İsveç’te, toplu sözleşmelerin, sendikaların devlet
tarafından sübvanse edilen gönüllü işsizlik sigortasını yönettiği Ghent sistemi içinde yer aldığı kaydedildi.
Çalışma hayatı ve çevreci değişim
Analiz edilen anlaşmaların üçte birinden biraz fazlasında
(%35), yeni teknolojilerle ilgili konulara yer verildiği
belirlendi. Yeşil ekonomi ile bağlantılı olarak iş gücü
piyasası değişimlerinde işçilerin adaptasyonu, özellikle
eğitim, aktif iş gücü politikaları ve sosyal diyalog yoluyla
toplu sözleşmelerle sağlandı. Ancak, incelenen toplu iş
sözleşmelerinin sadece %23’lük kısmında yeşil ekonomiye
yer verildiği görüldü.

Ghent sistemi: Adını Belçika’nın Ghent
belediyesinden alan sistem, sendikalar
tarafından yönetilen işsizlik fonlarına
devlet sübvansiyonunun olduğu işsizlik
sigortası sistemini ifade eder. Amaç,
işsizken bile üye olmak ve üyeliği
sürdürmek için teşvikler sağlayarak
sendika üyeliğini artırmaktır.

Beceri geliştirme ve cinsiyet eşitliği
Eğitim alanı, daha bütünleştirici bir pazarlık konusu olarak değerlendiriliyor. Nitekim beceri geliştirmeye ilişkin bir
çerçevenin belirlenip taraflar arasında anlaşmaya varılması halinde, işverenlerce işletmenin ihtiyaçlarına daha uygun
iş gücüne kavuşacağına inanılıyor. Ayrıca, teknolojik iyileşme ve becerilerde çok yönlülüğün sağlanmasında da söz
konusu çerçevenin katkısı söz konusu olabiliyor.
Diğer yandan, incelenen sözleşmelerin %59’unda cinsiyet eşitliğini içeren hükümlerin bulunduğu gözlendi.
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Sendikalar ve işçi örgütleri
Rapor, sendikaların 195 milyon çalışan, 40 milyon emekli
ve işsiz ve 16 milyon kendi hesabına çalışanın oluşturduğu
yaklaşık 251 milyon çalışanı temsil eden gönüllülük
esasında üyeliğe dayalı dünyanın en büyük temsilci
örgütleri olduğunun altını çiziyor. Çalışanların yaklaşık
8,7 milyonunun ise 2008-2019 yılları arasında sendikalara
üye olduğunu kaydediyor. Kadınlarda ise sendikalaşma
oranının (%17,7) erkekleri (%16) geçtiği belirtiliyor.
Yeniden yapılanma
İşveren örgütleri ve sendikalar son yirmi yıllık süreçte
önemli ölçüde yeniden yapılanma ve yenilenme içinde
bulunuyor. Özellikle emek piyasalarındaki savunmasız ve
düşük ücretle çalışanları, göçmen ve kayıt dışı işçileri, ev
hizmetindekileri, belirli süreli ve geçici sözleşmeler dâhil
platform çalışanları gibi farklı çalışma şekillerindeki
işçileri kapsayacak şekilde değişim geçirmesi yeni bir
eğilim olarak ortaya çıkıyor.
Toplu pazarlık ve Kovid-19 krizi
Raporun belirlemelerine göre, taraflar Kovid-19 salgını
öncesinde olduğu gibi, salgın sürecinde de çalışanların
salgınla mücadelesinde toplu pazarlık yöntemini aynı
ölçüde kullandı. Yapılan araştırma sonuçları, işveren
örgütleri ve sendikaların 2020-2021 yıllarında toplu
pazarlığın çalışma hayatının düzenlenmesindeki rolü
konusunda olumlu bakış açısını koruduğunu; ancak işveren örgütlerinin biraz daha ölçülü davrandığını gösterdi.
Diğer yandan, hem işveren örgütleri hem de sendikalar müzakere konularında değişiklik yaparak, bu süreçte özellikle
sağlık ve güvenlik, hastalık izni ve sağlık yardımları, çalışma sürelerinde esneklik, iş ve özel yaşam dengesi ve iş
güvenliği gibi konuları pazarlık gündeminde ön plana çıkardı.
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Raporda birçok ülkenin konuya ilişkin yasal çerçeve ve
uygulamalarına ilişkin değerlendirme ve saptamalar da
yapılıyor.
Örnek vermek gerekirse, ILO Sözleşme ve Tavsiyelerin
Uygulanmasına İlişkin Uzmanlar Komitesi (ILO
Committee of Experts on the Application of Conventions
and Recommendations/CEACR), bir yandan Kolombiya,
Kosta Rika, Yunanistan, Romanya ve Brezilya’daki toplu
sözleşmelerle
(ILO
Convention
No.98)
ilgili
değerlendirmeler yaparken, diğer yandan İspanya, Gabon,
Malezya, ABD ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde uygulanan
mevzuat hakkındaki görüşlerini açıklıyor.
Kolombiya ile ilgili olarak CEACR, Kolombiya hükümetinden sendikasız işçilerle yapılacak toplu
sözleşmelerin ancak sendikanın yokluğunda akdedilebilmesini sağlayacak önlemler almasını talep ederken;
Kosta Rika’da, özel sektördeki toplu sözleşmelerin sayısının düşük kaldığını buna karşın, sendikalaşmamış
işçilerle doğrudan yapılan sözleşme sayılarının yüksek olduğunu kaydetti. Yunanistan’da, 4024/2011 nolu yasa,
bir teşebbüste sendika olmadığında, kişilerin firma düzeyinde toplu sözleşme yapabileceklerini öngörüyor.
Ancak CEACR, Yunanistan’daki iş gücü piyasasındaki küçük işletmelerin yaygınlığı göz önüne alındığında,
yasada yer alan elverişlilik ilkesinin kaldırılması ile birlikte kişilerin bir araya gelmesinin kolaylaştırılmasının
toplu pazarlığın esası üzerinde zararlı etki yaratacağını belirtti. Romanya ile ilgili olarak, Sosyal Diyalog
Yasası’nın ilgili maddesine atıfta bulunarak, söz konusu maddenin, “hiçbir sendika mutlak çoğunluğu
sağlayamıyorsa, teşebbüsteki tüm sendikalara en azından kendi üyeleri adına toplu sözleşme yapma hakkının
tanınması” şeklinde bir düzenlemenin yapılmasını önerdi.
İspanya’da istihdamda istikrarın sağlanması için Aralık 2021’de yürürlüğe giren yeni düzenleme ile geçici
sözleşmelere kısıtlama getirildiği; Gabon’daki yeni mevzuatın, ülkede en fazla temsile sahip işveren ve işçi
örgütlerinin toplu pazarlıkta rehberlik yapacak ilkeler üzerinde anlaşma sağlayabilmelerine imkân tanıdığı,
böylece toplu sözleşmelerin koordinasyonuna katkıda bulunduğu belirtildi. Malezya’da sanayi ilişkileri
yasasında yapılan değişiklikle, toplu pazarlık amacıyla sendikanın tanınmasına ilişkin hükümlerin
güçlendirildiği, sendika karşıtı ayrımcılık iddialarını içeren anlaşmazlıkların çözümünde işlem süreçlerinin
kolaylaştırıldığı kaydedildi. ABD’de çalışanların örgütlenme ve toplu pazarlık haklarının korunmasını
genişletecek yasa önerisinde bulunulduğu ve bu kapsamda, Adil Çalışma Standartları Yasasındaki birey
kavramının haksız uygulamaları da içine alacak şekilde genişletildiği ve grevlere katılan işçilerin yerine yeni
işçi alımı veya onlara karşı ayrımcı muamele yapılması yasağının dâhil edildiği açıklandı. Ayrıca, sendika
temsilcisi seçimlerine telefon ya da internet aracılığıyla çalışanların katılımlarını sağlayacak uzaktan katılım
yönteminin ele alındığı ifade edildi. Raporda, Yeni Zelanda’da da Adil Ücret Anlaşması (Fair Pay Agreement)
adlı yeni bir mekanizma üzerinde uzlaşma sağlanmaya çalışıldığı kaydedildi.
Bir sonraki Sosyal Diyalog Raporu, ekonomik gelişmeyi sosyal kalkınmaya, sosyal kalkınmayı ekonomik gelişmeye
dönüştürecek sosyal diyaloğun rolü ve etkisine odaklanacak olup, aynı zamanda sosyal diyaloğun ekonomik
verimlilik ve iş yaşamında rekabet edebilirlik üzerindeki etkisini ele almak üzere planlandı.
Kaynak: ILO Social Dialogue Report 2022: Collective bargaining for an inclusive, sustainable and resilient recovery. Geneva: ILO, 2022.
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