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Sosyal ve dayanışma ekonomisi yeni bir kavram olmasa da görünürlüğü ve siyasi yönden önemi yüzyılın başından
beri büyük ölçüde arttı. Sosyal ve dayanışma ekonomisine yönelen güncel ilginin küresel ölçekte yaşanan ekonomik
ve sosyal dönüşümler bağlamında ortaya çıktığını söylemek mümkün. 1970’lerin sonundan başlayarak ekonomik ve
sosyal refahın devlet tarafından değil, ancak piyasalar tarafından sağlanabileceğini savunan neoliberal politikalarla,
devletin rol ve görevleri yeniden tanımlandı ve toplumsal alan piyasalara terk edildi. Bu bağlamda, küresel düzeyde
devletlerin denetim ve kısıtlamaları önemli oranda kaldırıldı; özelleştirmelerle beraber sosyal harcamalar kısıldı; ve
sosyal hizmetler devlet dışı taraflara açılarak kalkınma kavramına yeni anlamlar yüklenmeye başlandı. 
Ancak, bu süreçte finans, gıda ve enerji krizlerinin döngüsel hale gelmesi ve iklim değişikliğine ilişkin farkındalığın
artması, dayanışmacı mücadeleye dayanan üretim ve tedarik biçimlerini öne çıkarttı. Bu arada, devletlerin sosyal
koruma ve kalkınma stratejisini düzenlemedeki rolünün yeniden tanımlanması ve sürdürülebilirlik kavramı da
gündeme geldi. Kapsayıcılık, eşitlik, insana yakışır iş, hakların korunması, hassas grupların güçlendirilmesi gibi
kavramlar öne çıkarak, kalkınmanın yeni tanımında değer kazanmaya başladı. 
Sosyal koruma programları, kadınların ve hassas grupların ekonomik yönden güçlenmesinin kolaylaştırılması, küçük
ve mikro ölçekli girişimlerin teşvik edilmesi ve kayıt dışı ekonominin azaltılmasına yönelik alternatif tedbirler
konusundaki hükümetlerin ve uluslararası kuruluşların zamanla artan ilgisi, kamu politikalarında ihtiyaç duyulan
dönüşümün uluslararası belgelerde de yer almasına neden oldu. Nitekim Birleşmiş Milletlerin (BM) Binyıl Kalkınma
Hedefleri ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında, ekonomik büyümenin yanında sosyal ve çevresel konuların
da kamu politikalarının önemli bir bileşeni olması gerektiğinin altının çizilmesi buna bir örnek olarak gösterilebilir.

1

Sosyal ve Dayanışma Ekonom�s�

Fatma Feyza AKIN Çalışma Uzmanı feyza.kale@csgb.gov.tr
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Akademik çevrelerde sosyal ekonomi kavramının tanımı üzerinde henüz fikir birliğine
varılamamışken, sosyal ekonominin öne çıkan ilke ve değerlerini benimseyen ve çoğu zaman bu
kavram yerine kullanılan yeni bir terim “sosyal ve dayanışma ekonomisi” son dönemde
dikkatleri çekiyor.
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Son olarak Kovid-19 krizinin ekonomik ve sosyal alanda yarattığı küresel tahribatı dikkate alan Uluslararası Çalışma
Örgütü de, (International Labour Organization/ILO)  sosyal ve dayanışma ekonomisinin artan önemine kayıtsız
kalmayarak, Uluslararası Çalışma Konferansı'nın geçtiğimiz Haziran ayında gerçekleştirilen 110. Oturumunun
gündemine, insana yakışır iş ve sosyal ve dayanışma ekonomisi ile ilgili bir maddenin genel tartışma için yer
verilmesine karar verdi. 
Kovid-19 krizinin, kriz öncesinde de küresel boyutta var olan insana yakışır iş açığının daha da artmasına sebep
olması ve dolayısıyla yoksulluk ve eşitsizliği artırması güçlü bir sosyal ve dayanışma ekonomisine duyulan ihtiyacı
gündeme getirdi. ILO’ya göre, güçlü bir sosyal dayanışma ekonomisinin oluşumu, sürdürülebilir işletmelerin teşvik
edilmesi ile de yakından ilişkilidir. Nitekim freelance ve uzaktan çalışma gibi yeni çalışma biçimlerine yönelik
ihtiyacın arttığı bu dönemde, sosyal ve dayanışma ekonomisi, kapsayıcılığı, sürdürülebilirliği ve esnekliği
destekleyen girişim modelleri için uygun bir ortam sağlıyor. 
Kâr odaklılık yerine insanı merkeze alan bir yaklaşım, çevresel sürdürülebilirlik ve insana yakışır işe öncelik
verilmesi sosyal ve dayanışma ekonomisinin temel değerleri arasında yer alır. Bu temel değerler, çevreyi ve
sürdürülebilirliği önemseyen, özyönetim ve eşitlik ilkelerini benimseyen, şeffaf ve dayanışma odaklı bir sosyal
ekonomi etrafında toplanır. 

ILO’nun geçtiğimiz sene yayımlanan, Kovid-19 krizinden
sonra kapsayıcı, sürdürülebilir, dirençli ve insan merkezli bir
iyileşme için küresel eylem çağrısında da sosyal ve dayanışma
ekonomisinin herkes için insana yakışır iş fırsatları ile geniş
kapsamlı ve istihdam açısından zengin bir toparlanma
üzerindeki olumlu etkisinin olacağı kabul edilmektedir. Bu
çerçevede, sosyal ve dayanışma ekonomisinin katma değer
sağlayan, kayıt dışılığı kaldıran ve insana yakışır iş yoluyla
sosyal adaleti geliştirme ve sürdürülebilir kalkınmayı
destekleme konularındaki önemi dolayısıyla, Haziran ayında
gerçekleştirilen 110. Uluslararası Çalışma Konferansında bu
konunun ele alınması son derece yerinde bir karar oldu.
Konferans sırasında sosyal ve dayanışma ekonomisi geniş
katılımlı bir komite çalışmasında ele alınarak, çalışmalar
sonunda öncelikle sosyal ve dayanışma ekonomisinin genel
tanımı üzerinde uzlaşma sağlandı. Buna göre sosyal ve
dayanışma ekonomisinin tanımı şöyle yapıldı:

Sosyal ve dayanışma ekonomisi, ortak ve/veya genel çıkara hizmet etmek için ekonomik, sosyal ve
çevresel faaliyetlerde bulunan, gönüllü işbirliği ve karşılıklı yardım ilkelerine dayanan, demokratik ve
katılımcı yönetişim, özerk, bağımsız ve kârların ve varlıkların dağıtımı ve kullanımında insanların ve
sosyal amacın sermayeden önce geldiğini benimseyen işletmeleri, örgütleri ve diğer kuruluşları
kapsar. Ulusal mevzuata göre değişkenlik gösterebilmekle beraber sosyal ve dayanışma ekonomisi,
kooperatifleri, dernekleri, hayır derneklerini, vakıfları, sosyal ve dayanışma ekonomisi değer ve
ilkelerine uygun olarak faaliyet gösteren sosyal girişimleri, yardımlaşma gruplarını ve diğer
kuruluşları içine alır.
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 Kaynak:
 https://ticaret.gov.tr/kooperatifcilik/bilgi-bankasi/kooperatifler-hakkinda/turkiyede-kooperatifcilik
 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_848633.pdf
 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_841023.pdf
 https://iktisatvetoplum.com/devletin-ve-piyasanin-otesinde-bir-ihtimal-daha-var-o-da-dayanisma/ 

Üzerinde uzlaşılan tanım değerlendirildiğinde, sosyal ve
dayanışma ekonomisinin ülkemiz için hiç de yeni bir kavram
olmadığı görülüyor. Sosyal ve dayanışma ekonomisi kavramı
içinde yer alan kooperatifçilik, ülkemizde geçmişi olan bir
girişimcilik ve dayanışma modelidir. Nitekim kooperatifçiliğin
ilk örnekleri 1863 yılında devlet eliyle kurulan “memleket
sandıkları”na dayanır. Bugün ülkemizde 26 farklı türde yaklaşık
85.000 kooperatif faaliyet göstermekte ve bu kooperatiflerin 8
milyon civarında ortağı bulunduğu bilinmektedir. Yeni bir iş
modeli olarak kooperatifçiliğin güçlü yönleri son dönemde
Avrupa Komisyonunun da gündeminde olup, son verilere göre
Avrupa Kooperatifleri tarım, finans, enerji ve perakende
sektörleri gibi çok çeşitli alanlarda faaliyet göstermektedir.
Avrupa’daki kooperatifler 33 Avrupa ülkesinde 84 üye örgüte
sahip bulunmaktadır. Faaliyet gösteren 176 bin kooperatif
işletmede 4,7 milyon iş sağlanmakta ve bu kooperatiflere üye
sayısı 141 milyon kişiyi bulmaktadır. Bu noktada öne çıkan
kooperatif bankacılığı, krediye erişim kolaylığı sağlayarak
toplulukları finanse etmesi sayesinde dolaylı olarak istihdam
yaratarak bilhassa yerel kalkınmada önemli bir rol sahibidir.     

Ayrıca çoğu kooperatif bankasının kriz dönemlerinde ticari bankalara nazaran daha dirençli oldukları da
bilinmektedir. ILO’ya göre, sosyal ve dayanışma kuruluşları özellikle kırsal kesimde iş yaratma ve gelir fırsatları
sağlama bakımından eşitsizlikleri azaltmaktadır.
İşbirliği ve dayanışmanın çağlar boyunca insanlığın temelini oluşturduğu, sosyal ve dayanışma ekonomisini oluşturan
unsurların toplumdaki bireylerin işbirliği ve gönüllü katılımına dayandığı dikkate alındığında, sosyal ve dayanışma
ekonomisinin sosyal kalkınmayı desteklemesi, sosyal sermayeyi güçlendirerek ekonomiye duyulan güvenin
artmasına katkı sağlaması kaçınılmazdır. 
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[1] 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.

[2] 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
2022 Haziran ayında avro bölgesinde[1] 2022 Mayıs
ayındaki %6,6’lık seviyesini korurken, 2021 Haziran
ayındaki %7,9’luk seviyenin oldukça altında gerçekleşti.
Avrupa Birliği[2] (AB) genelinde ise 2022 Haziran
ayında Mayıs ayına göre %6 ile değişmezken, 2021
Haziran ayındaki %7,2 seviyesine göre önemli oranda
geriledi. 
Eurostat tahminlerine göre, 10 milyon 925 bini avro
bölgesinde olmak üzere 2022 Haziran ayı itibarıyla AB
üyesi 27 ülkede toplam 12 milyon 931 bin işsiz
bulunuyor. 2021 Haziran ayı ile karşılaştırıldığında
işsizliğin AB genelinde 2 milyon 311 bin, avro
bölgesinde 1 milyon 957 bin azaldığı görüldü.

2022 Haziran ayında 2 milyon 73 bini avro bölgesinde
olmak üzere tüm AB üyesi ülkelerde toplam 2 milyon
546 bin 25 yaş altı gencin işsiz olduğu kaydedildi. Genç
işsiz oranları 2022 Haziran ayında hem AB genelinde,
hem de avro bölgesinde %13,6 olarak kaydedildi. 2022
Mayıs ayı ile karşılaştırıldığında, genç işsiz sayısının AB
genelinde 59 bin, avro bölgesinde 64 bin dolayında
arttığı görüldü. 2021 Haziran ayı ile karşılaştırıldığında
genç işsizlerin sayısı AB genelinde 527 bin, avro
bölgesinde 450 bin azaldı. 
AB genelinde kadın işsizlik oranı 2022 Mayıs ayındaki
%6,4 seviyesini Haziran ayında da korurken, erkek
işsizlik oranı aynı dönemde %5,7 olarak gerçekleşti.
Avro bölgesinde kadın işsizlik oranı 2022 Mayıs
ayındaki %7 seviyesini Haziran ayında da korurken,
erkek işsizlik oranı her iki ayda da %6,2 olarak
kaydedildi.

Avrupa Kom�syonu Haz�ran 2022Avrupa Kom�syonu Haz�ran 2022Avrupa Kom�syonu Haz�ran 2022
Aylık İstat�st�k Bülten� YayımlandıAylık İstat�st�k Bülten� YayımlandıAylık İstat�st�k Bülten� Yayımlandı
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Kaynak: “Euro area unemployment at 6.6%”, Eurostat Newsrelease Euroindicators, 88/2022, 1 August 2022; GDP up by 0.7% in the euro
area and by 0.6% in the EU”, Eurostat Newsrelease Euroindicators, 87/2022, 29July 2022;”

Eurostat'ın tahminlerine göre, 2022 yılının ikinci
çeyreğinde Gayi Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) birinci
çeyreğine nazaran avro bölgesinde %0,7, AB genelinde
ise %0,6 oranında arttı.

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

S A Y I  5 7  •  T E M M U Z  2 0 2 2
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Kaynak: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-06/cp220102de.pdf ; (Erişim tarihi: 28/06/2022).

Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD), Avrupa Birliği sosyal güvenlik sisteminin koordinasyonu, işçilerin birlik
içinde serbest dolaşım hakları ve eşit vatandaşlık ilkesine aykırı olduğu gerekçeleriyle, Avusturya’da çalışan bir
AB vatandaşının kendi ülkesinde yaşayan çocukları için ödenen aile yardımlarının endeksleme yöntemiyle
yeniden hesaplanmasını AB hukukunun ihlali olarak değerlendirdi. 

ABAD: ABAD: ABAD: AB Vatandaşı İşç� Çocukları �ç�nAB Vatandaşı İşç� Çocukları �ç�nAB Vatandaşı İşç� Çocukları �ç�n
Farklı Çocuk Parası ÖdenemezFarklı Çocuk Parası ÖdenemezFarklı Çocuk Parası Ödenemez   

Avusturya 1 Ocak 2019 tarihinde, çocukları sürekli
olarak başka bir Üye Devlette ikamet eden AB
işçilerine verilen aile yardımlarının ve vergi
indirimlerinin toplu tutarlarını hesaplamak için bir
uyum mekanizması başlattı. Bu mekanizma yoluyla
Avusturya'da çalışan AB vatandaşları için aile
yardımları ve çocuk vergi indirimleri, çocukların
yaşadığı ülkedeki yaşam maliyetine göre ayarlandı.
Bir başka ifadeyle, İrlanda'da yaşayan çocuklar
endeksleme yöntemi sonucunda daha fazla miktarda
çocuk yardımı alırken, Romanya'da yaşayan
çocuklar Avusturya'da bir çocuk için ödenen

çocuk yardımının yaklaşık yarısı tutarında bir çocuk yardımı almaya başladı. Ancak, AB’li bir göçmen işçi,
çocuklarının ikametgâhı neresi olursa olsun, aile yardımlarının ve vergi indirimlerinin dayandığı katkı paylarının
belirlenmesine ve finanse edilmesine ulusal bir işçi ile aynı şekilde katılımda bulunuyor.
Avrupa Birliği Komisyonu, bu uyum mekanizmasının AB’li göçmen işçilerle Avusturya vatandaşları arasındaki eşit
muamele ilkesine aykırı olduğu ve AB hukukunu ihlal ettiği iddiasıyla, Avusturya aleyhine Adalet Divanı'na bir
ihlal davası açtı. Yargılama sonucunda ABAD, C-328/20 dava numaralı kararında, aile yardımı ve çocuk vergi
indiriminin "Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Koordinasyonuna İlişkin Yönetmelik" kapsamında bir aile yardımı
olduğunu ve bu nedenle ikamet yerine göre azaltılamayacağını, diğer yandan uyum mekanizmasının “uyruğa dayalı
dolaylı ayrımcılık” oluşturduğunu ve endeksleme yönteminin aynı zamanda "İşçilerin Birlik içinde serbest
dolaşımına ilişkin düzenlemeyi" de ihlal ettiğine karar verdi. 
Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesinden bu yana Avusturya'nın son üç yılda AB ülkelerinde ve Avrupa
Ekonomik Alanında yaşayan çocuklar için yapılan aile yardımlarında sırasıyla yaklaşık 62 milyon, 104 milyon ve
141 milyon avro tasarruf sağladığı Avusturya Aile Bakanlığı tarafından açıklandı. 

S A Y I  5 7  •  T E M M U Z  2 0 2 2



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

10

Afr�ka Kalkınma D�nam�kler�
2021 Raporu Yayımlandı

Afrika kıtasındaki en son kalkınma politikalarına ilişkin bilgi ve verileri içeren Afrika Kalkınma
Dinamikleri 2021 (Africa’s Development Dynamics 2021) raporu yayımlandı. Rapor, Afrika
Birliği'nin 2063 Gündemi’nde belirlenen hedefler ışığında Afrika'nın ekonomik, sosyal ve
kurumsal performansını değerlendiriyor.

Afrika Kalkınma Dinamikleri'nin üçüncüsü olan bu rapor, dijital
dönüşümün kaliteli işlerin yaratılmasındaki rolünü ve Kovid-19
salgınında ekonomileri nasıl daha dirençli hale getirdiğini, ayrıca
Gündem 2063'e ulaşılmasında bu dönüşümün katkısını araştırıyor.
Rapor sekiz bölümden oluşurken, ilk iki bölümde Afrika'nın dijital
dönüşümünü ve öncelikli eylemlerini inceliyor. Sonraki beş bölüm
ise sırasıyla Abuja Antlaşması ile tanımlanan, Güney, Orta, Doğu,
Kuzey ve Batı Afrika bölgelerine odaklanıyor.
Dijitalleşmenin, üretken ve verimli bir dönüşümün sağlanmasında,
krize karşı dayanıklı olunmasında güçlü bir araç olduğu belirtiliyor.
Bu kapsamda, her beş bölgede de mevcut faaliyetlerin dönüşümü ve
yerine yenilerinin konulabilmesi açısından dijital teknolojilerin
kullanımının devam ettiği kaydediliyor.
Raporda, Afrika’daki iş gücü açığının kapatılarak büyük ölçekli
istihdam yaratacak üç dijital dönüşüm politika önceliği yer alıyor:
1.Alan boşluğu: Afrika’nın dijital bölünmüşlüğüne köprü olacak
konum esaslı politikalar.
2.Sosyal boşluk: Afrikalı çalışanları dijital dönüşüme hazırlayacak
politikalar. 
3.Rekabette zayıflık: Rekabetçiliği güçlendirecek politikalar. 

Diğer yandan, Afrika Birliği ile İktisadi işbirliği ve Gelişme Teşkilatı tarafından rapor için ortaklaşa yürütülen
AUC/OECD 2020 Uzman Anketi araştırmasında, daha fazla ve daha iyi iş yaratılmasına yardımcı olacak bölgesel ve
kıtasal işbirliği için belirlenen üç politika alanı şöyle sıralanıyor:
 • Uygun fiyatlı Afrika içi dolaşım hizmetlerinin sağlanması.
 • Verilere ilişkin düzenleyici çerçevelerin uyumlu hale getirilmesi.
• Dijital güvenlik konusunda kıtalararası işbirliğinin geliştirilmesi.

Kaynak: AUC/OECD (2021), Africa’s Development Dynamics 2021: Digital Transformation for Quality Jobs, AUC,
Addis Ababa/OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/0a5c9314-en.
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Kaynak: “Making the right to social security a reality for domestic workers,” ILO global review, First published 2022; “Only six per cent of domestic workers have
comprehensive social protection, says ILO,” ILO Press release, 16 June 2022. 

Günümüzde kadınların iş gücüne katılımı ve uluslararası göçteki payının artması, devletlerin sağladığı bakım
hizmetlerinin yetersizliği ve eksikliği, demografik değişiklikler ve uzun süreli bakım ihtiyaçları, ev işleri için iş
gücüne duyulan ihtiyacın artmasına neden oluyor. 
Ev işleri küresel istihdamda önemli bir paya sahip. Nitekim ev işçileri küresel iş gücünün %2,3’ünü, bir başka
ifadeyle her 25 çalışandan birini oluşturuyor.  Ancak, rapora göre ev işçilerinin %50,1’i sosyal sigorta kapsamı
dışında bulunuyor. Ev işçilerinin %76,2'si bir başka ifadeyle 57,7 milyonu kadınlardan oluşuyor. Ev içi hizmet,
özellikle nitelik gerektirmediği ve kadınların ücretsiz yerine getirdiği bakım işlerinin bir uzantısı olarak görülmesi
nedeniyle, toplumlar tarafından sosyal ve ekonomik açıdan olağan ve değersiz olarak kabul ediliyor.
Raporda, sosyal güvenliğin yoksulluğun ve eşitsizliğin ortadan kaldırılmasında önemli bir unsur olduğu
vurgulanırken, ev işçilerinin sadece %6’sının sosyal sigortanın dokuz güvencesi kapsamında olduğu kaydediliyor.
Ancak, yasal eksiklikler de dâhil olmak üzere ev işçilerinin sosyal korumaya sahip olmalarının önündeki tüm
engellerin aşılması gerekiyor. Finansman yöntemlerinin, ev işçileri ve işverenlerinin katkı ve yönetsel kapasitelerine
göre uyarlanmasının önemi vurgulanıyor. Ayrıca, tüm ev işçilerinin sosyal korumaya sahip olabilmelerini temin
etmek için finansal açıdan dayanışmaya ihtiyaç bulunduğu ve bunun toplu finansman, geniş risk havuzu ve devlet
bütçesinden sübvansiyon yoluyla sağlanabileceği belirtiliyor. Diğer yandan, raporda basitleştirilmiş, yenilikçi ve
dijital çözümlerin sorunların aşılmasına katkı sağlayacağı değerlendiriliyor. 

189 sayılı ILO Sözleşmes�nde ev �şç�s�, �ş �l�şk�s� �ç�nde ev
�şler�yle uğraşan k�ş� olarak tanımlanıyor.

ILO’nun sosyal güvenl�ğ�n asgar� standardını (102 sayılı Sözleşme)
oluşturan dokuz koruma: Sağlık h�zmetler�, hastalık, �şs�zl�k, yaşlılık, �ş

kazası, malul�yet, a�le, analık, dul-yet�m. 

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) “Ev İşçileri için Sosyal Güvenlik Hakkını Gerçeğe Dönüştürmek” başlıklı
(“Making the right to social security a reality for domestic workers” – A global review) 2022 yılı Küresel Gözlemi
yayımlandı. Raporda temizlikçilikten, aşçılığa, bahçıvanlıktan, çocuk bakıcılığına kadar birbirinden farklı birçok
alandaki çalışmayı kapsayan ev hizmetlerinde, dünya genelinde en az 75,6 milyon ev işçisinin bulunduğu ve ailelerin
bakım konusunda destek çağrısı yaptığı ifade ediliyor. 
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ILO: Ev İşç�ler�n�n Sosyal Güvenl�ğ�n�n
Sağlanması Gerek�yor
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https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_850968/lang--en/index.htm (Erişim tarihi: 19/07/2022).
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Sağlık ve Bakım Sektöründe Kadınlar
Erkeklerden %24 Daha Az Kazanıyor

Uluslararası Çalışma Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization/WHO) tarafından sağlıkta
cinsiyete dayalı ücret eşitsizlikleri üzerine ortaklaşa hazırlanan dünyanın en kapsamlı analiz raporuna göre, yaş, 

Uluslararası Çalışma Örgütünün (International Labour Organization /ILO) resmi web sitesinde 13 Temmuz
2022 tarihinde yayımlanan basın açıklamasında, cinsiyete dayalı ücret eşitsizliklerine ilişkin küresel analize
göre, kadın ve erkek çalışan arasındaki ücret farkının diğer ekonomik sektörlere nazaran en fazla sağlık ve
bakım sektöründe olduğu belirtildi.

eğitim ve çalışma süresi gibi faktörler hesaba katıldığında sağlık ve
bakım sektöründeki kadınlar, erkeklere göre ortalama %24 daha az
kazanıyor. Dünya genelinde sağlık ve bakım sektöründe benzer
niteliklere sahip kadınlara erkeklerden daha az ücret ödenmesinin
nedenleri, büyük ölçüde iş gücü piyasası faktörleri tarafından
açıklanamıyor. Nitekim 2019-2020 yıllarında Kovid-19 salgın
sürecinde dahi, sağlık ve bakım çalışanlarının oynadığı kritik role
rağmen kadın ve erkek sağlık çalışanları arasındaki ücret eşitliğinde
sadece marjinal iyileşmelerin olduğu görüldü. Dolayısıyla, ücrette
mevcut olan söz konusu farkın nedeni tam olarak açıklanamamakla
birlikte, dünya ölçeğinde sağlık ve bakım çalışanlarının %67'sini
oluşturan kadınlara yönelik bir ayrımcılıktan kaynaklanabileceği
değerlendiriliyor. 
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Kaynak: 
http://brics2022.mfa.gov.cn/eng/dtxw/202206/t20220624_10709304.html;
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_851197/lang--en/index.htm
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XIV. BRICS Z�rves� Gerçekleşt�r�ld�

İnsan kapasitesi açısından, dünya nüfusunun %40’ına,

kapladığı alan olarak da %25’ine sahip olan beş ülke iki gruba

ayrılıyor. Çin ve Hindistan dünya tedarik zincirinin avantajını

yakalamış olan birinci grup ülkeleri, Brezilya, Rusya ve Güney

Afrika ise doğal kaynaklarının satışıyla küreselleşmenin

avantajını yakalamış ikinci grubu oluşturuyor.

(Kasım-Aralık 2017 dış ilişkiler e-bülteni, Sayı:2)

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’dan oluşan BRICS ülkeleri XIV. Zirve Toplantısı “Yüksek Kaliteli
BRICS Ortaklığının Güçlendirilmesi ve Küresel Kalkınma için Yeni Bir Çağın Başlangıcı” temasıyla 23-24 Haziran
2022 tarihlerinde gerçekleştirildi. 24 Haziran 2022 tarihinde “XIV. BRICS Zirvesi Pekin Deklarasyonu” (XIV
BRICS Summit Beijing Declaration) yayımlandı. 

Çalışma hayatını ilgilendiren konuların ele alındığı Çalışma ve İstihdam Bakanları toplantısı ise 14 Temmuz 2022
tarihinde gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında yayımlanan Çalışma ve İstihdam Bakanları Bildirgesinde, küresel iş
gücü piyasasının iklim değişikliği, teknolojik geçiş süreci ve demografik değişimlerle birlikte Kovid-19 salgınının
etkisi altında olduğu vurgulandı. Çözüm yolları olarak sürdürülebilir kalkınma için yeşil işlerin teşvik edilmesi,
becerilerin geliştirilmesi ve yeni istihdam biçimlerinde işçi haklarının korumasına işaret edildi.
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Kaynak: OECD Local Economic and Employment Development (LEED) Papers, “Legal frameworks for the social and solidarity
economy”, OECD Global Action Promoting Social and Solidarity Economy Ecosystems, OECD 2022; ILO,ILC.110/Record No.7A.
[3] https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_848073.pdf
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İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatının (OECD) Yerel İstihdam ve Ekonomik Kalkınma
Programının bir parçası olarak, OECD KOBİ’ler, Girişimcilik, Bölge ve Kentler Merkezi (CFE)
tarafından hazırlanan “Sosyal ve Dayanışma Ekonomisinde Yasal Çerçeveler” konulu rapor 8
Haziran 2022 tarihinde yayımlandı. 

OECD’n�n “Sosyal ve Dayanışma Ekonom�s�
Yasal Çerçeveler” Konulu Raporu Yayımlandı

OECD’nin (Organization for Economic Co-operation and
Developlment)  Yerel Ekonomik ve İstihdam Geliştirme
(LEED) Programı kapsamında hazırlanan bu ve benzeri
belgeler, yerel kalkınma ve istihdam yaratma konusunda
yenilikçi düşünce ve uygulamalara dayalı örnekler sunarak bu
alanda toplumlara destek olmayı amaçlıyor. Sosyal ve
dayanışma ekonomisi, ortak ilke ve uygulamalara sahip dört
farklı oluşumu ifade ediyor. Bunlar, kurumlar, kooperatifler,
vakıflar ve toplumsal dayanışma kuruluşları olarak
tanımlanıyor.
Söz konusu raporda, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen
“Sosyal ve Dayanışma Ekonomisi Ekosistemlerinin Teşvik
Edilmesi” başlıklı OECD Küresel Eylemi’nin amacı şöyle
açıklanıyor:
1) Sosyal ve dayanışma ekonomisine ilişkin çerçeve
düzenlemeler konusundaki bilgiyi artırmak,
2) Sosyal ekonominin örgütleri ile sosyal ve dayanışma
ekonomisini bir bütün olarak düzenleyecek yasal çerçevelere
ilişkin yaklaşım ve eğilimleri araştırmak,
3) Sosyal ve dayanışma ekonomisini teşvik etmek ve
geliştirmek için yasal çerçevelerden nasıl yararlanılabileceği
konusunda anlayışı geliştirmek.

Raporda, sosyal ve dayanışma ekonomisi ve destekleyici politikaların, son otuz yılda birçok faaliyet sektöründe
istikrarlı bir şekilde büyüdüğü ve bütün ülkelerin ulusal sosyal ve dayanışma ekonomisi için düzenlemeler yaptığı
belirtilerek, ülkelerin kendi yasal çerçevelerini geliştirirken birbirlerinden ayrılan bazı farklılıkları da taşıdığı
kaydediliyor. 
Diğer yandan, sosyal ve dayanışma ekonomisi konusunda ILO, yeterli katılımın olmaması, kayıt dışılığı artıran
politikaların mevcudiyeti, yoksulluk, borçluluk, yasal belirsizlik, hukukun üstünlüğünün tam sağlanamaması,
yetersiz finansal erişim, haksız rekabet ortamı gibi sosyal ve dayanışma ekonomisi kurumları için elverişsiz
ortamların, ülkeleri öncelikle bu sorunları çözmeye zorladığınıkaydediyor.[3]
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Kaynak: 
https://www.oecd.org/newsroom/norway-boosting-productivity-and-workforce-participation-while-improving-housing-
affordability-will-help-maintain-high-living-standards.htm;
https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/sysselsetting/statistikk/arbeidskraftundersokelsen (Erişim tarihleri:01/07/2022).
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OECD Norveç Raporu: Ücret Artışları
Üret�mde Ver�ml�l�kle Karşılanab�l�r 

İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatının (OECD) Norveç ile ilgili olarak yapmış olduğu son araştırma raporunda,
ülkenin Kovid-19 salgın sürecinde yüksek aşılama oranı sayesinde salgının nüfus ve ekonomi üzerindeki etkisini en
aza indirebildiği kaydedildi. Ayrıca sosyo-ekonomik gücünü sürdürebilmesi için iş gücüne katılım ve yüksek ev
fiyatları gibi zorluklarla mücadele etmesi gerektiği belirtildi.

Mevcut durumda sektörlerde üretkenlik artmakla
birlikte, geçtiğimiz 10-20 yılın yarı düzeyinde
bulunduğu, bu nedenle, iş kurma ve iflaslarla ilgili
işlem süreçlerinin kolaylaştırılması, teknolojik
iyileşme ve yenileşmeye önem verilmesi gerektiği
vurgulandı.
Norveç'te iş gücüne katılım oranı 2000 yılında OECD
ülkeleri arasında en yüksek üçüncü ülke düzeyinde
iken, bugün 13. sıraya gerilemiş durumda. Rapora
göre, hastalık izni ve engellilikle ilgili yasal
düzenlemelerin işe dönüşü kolaylaştırması ve yaşlılar
arasında istihdam oranlarını artırmak için emeklilik
rejimlerini yaşam beklentisiyle ilişkilendirmesi
gerektiğine işaret edildi.

Yapılan tespitlerde, Norveç’in kamu harcamalarını yeterli düzeye çıkarması gerektiği, ayrıca istihdamı artırması,
üretimde verimliliği yükseltmesi ve konut edinmeyi kolaylaştırmasının daha güçlü ve sürdürülebilir bir ekonomik
canlanmayı sağlayabileceği belirtildi. Norveç İstatistik Bürosu kayıtlarında 23 Haziran 2022 tarihi itibarıyla, 15-74
yaş arası mevsimsel etkilerden arındırılmış çalışan sayısı 2.8 milyon, istihdam oranı %70,6, iş gücü içerisindeki
işsizlik oranı ise %3,2 olarak açıklanıyor.
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Kaynak: https://oecdcogito.blog/2022/07/12/labour-shortages-hamper-sustainable-tourism-recovery-after-summer-holidays/;
https://www.unwto.org/news/2020-worst-year-in-tourism-history-with-1-billion-fewer-international-arrivals (Erişim tarihleri: 20/07/2022).

Söz konusu bu gerileme 2009 ekonomik krizinde %4
oranında gerçekleşmişti. Ancak, bu gerileme 2022
Temmuz ayı itibarıyla azaldı ve Avrupa'da hava
yolculuğu 2019 seviyelerinin %87'sine ulaştı.
Turizm sektörü, ulaşım, konaklama, yeme-içme,
dinlenme ve eğlence gibi birbiriyle bağlantılı birçok
parçanın bütüncül bir yapısını oluştururken, bunlardan
birinde yaşanan bir sorun diğerini etkiliyor. Diğer
yandan, otel ve restoran çalışanlarının yarı zamanlı
istihdam edilme olasılıklarının %50'nin üzerinde olması
ve yarıya yakınının bir işveren yanında en fazla 2 yıl
çalışıyor olması, turizmdeki istihdamın iş güvencesi
açısından güvenilir olmadığını gösteriyor. Turizm
işletmelerinin yaklaşık %85'i, hatta Kanada gibi bazı
ülkelerde %99’u küçük ve orta ölçekli işletmelerden
(KOBİ) oluşuyor. Dolayısıyla Kovid-19 salgınından en
çok etkilenenler KOBİ'ler oldu. 
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Tur�zm Sektörü İş Gücü Sıkıntısı �le Karşı Karşıya

Turizm sektörü, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında yer aldı. 2020 yılında 1 milyarın
üzerinde gerçekleşen uluslararası seyahat kaybı nedeniyle uluslararası turizm %73 geriledi. 

Birleşmiş Milletlerin Uzman Kuruluşu olan Dünya
Turizm Örgütünün (International Tourism Organization)
en son verilerine göre, uluslararası seyahatteki çöküş,
ihracat gelirlerinde yaklaşık 1,3 trilyon ABD doları kayba
karşılık geliyor. Söz konusu bu kaybın 2009 küresel
ekonomik krizi sırasında yaşanan kaybın 11 kat fazlası
olduğu kaydediliyor. 
Kovid-19 ile birlikte, dünya yolcu trafiği %60 azaldı ve
2019-20 arasında km başına gelir miktarı %90 düştü.
Birçok havaalanı personel sayısını azalttı ve yaklaşık
olarak 2,3 milyon iş kaybı yaşandı. Nitekim, Londra’daki
Heatrow havaalanı günlük uçuşları 100.000 ile sınırladı
ve bilet satışlarında bu sayısının aşılmamasına dikkat
edilmesini istedi. Turizm sezonunun açılmasıyla birlikte
seyahat edenlerin sayısının artması, iş gücü açığı bulunan
havaalanlarında uzun kuyrukların oluşmasına ve
uçuşların iptaline neden oldu.
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Kaynak: “Britain recruits migrant workers from new countries to pick fruit harvest,” INFO MIGRANTS, 01.07.2022; “Perfect storm of Covid, Brexit
and the Ukraine war leads to worsening shortage of soft fruit pickers in the UK,” iNews, June 27, 2022 INFO MIGRANTS, 01.07.2022); UK Food
Security Report 2021”, Department of Enviroment, Food&Rural Affairs, 2021.

Raporda ayrıca, 2019-2021 yılları arasında ülkede
istihdam edilen mevsimlik tarım işçilerinin yaklaşık
%99’unun göçmen tarım işçilerinden oluştuğu
belirtiliyor. Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliğinden
ayrılmasından önce özellikle mevsimlik olarak Polonya,
Romanya ve Bulgaristan’dan tarım işçisi temin edilirken,
Brexit sonrası ve Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle doğu
Avrupa ülkelerinden temin edilemeyen mevsimlik
göçmen tarım işçisi ihtiyacı, Endonezya, Malezya,
Kırgızistan ve Kazakistan’dan karşılanmaya çalışılıyor. 
Diğer yandan, Birleşik Krallık Gıda Güvenliği 2021 Yılı
Raporunda (UK Food Security Report 2021”,
Department of Enviroment, Food&Rural Affairs, 2021),
2021 Eylül ayında sona eren sezonda Mevsimlik İşçi
Programı (Seasonal Worker Scheme) çerçevesinde vize
verilen mevsimlik göçmen tarım işçilerinin %73’ünün
(18.019) Ukrayna vatandaşı olduğu ve çoğunluğu Rusya
(%8), Belarus (%3) ve Moldova (%3) gibi Doğu Avrupa
ülkelerinden gelenlerin oluşturduğu kaydedildi. 

Resmi açıklamalar çerçevesinde, meyve ve sebzelerin
tarlalarda çürümesini önlemek için tasarlanan Mevsimlik
İşçi Programı kapsamında 40.000 vize verilmesi
kararlaştırılmasına karşın, bu sayının yeterli olmadığı
üreticiler tarafından ifade ediliyor. Sheffield Üniversitesi
Politik Ekonomi Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan
hesaplamalara göre, Birleşik Krallık’ta tarımın her yıl
yaklaşık 70.000 göçmen işçiye ihtiyacı var. Birleşik
Krallık’ta yürürlükte olan Mevsimlik İşçi Programı
çerçevesinde yabancı uyruklu göçmen tarım işçilerine en
fazla 6 aylık çalışma izni veriliyor. Meyve ve sebze
hasadında istihdam olunan bu işçilere, çalışmalarının
karşılığı olarak saatlik 10.10 sterlin ücret ödeniyor.

2021 yılında yayımlanan Birleşik Krallık Parlamento Raporuna (2021 UK Parliament Report)
göre, ülkede tarım sektöründe 467.000 kişi çalışıyor. 
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B�rleş�k Krallık’ta Mevs�ml�k Tarım İşç�s� Sıkıntısı Yaşanıyor
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Kaynak: https://www.bbc.com/news/technology-62098767; https://technation.io/people-and-skills-report-2022/key-statistics/ (Erişim tarihleri: 28/07/2022).

Birleşik Krallık’ta 2021 Mayıs ve 2022 yılları arası
dönemde 2 milyon açık iş pozisyonunun olduğu ve 12
milyon çalışanın işi gereği ihtiyaç duyulan dijital
beceriye sahip olmadığı belirtildi. Resmi kaynaklara
göre, çıraklık eğitimleri ve eğitim kamplarının da bu
açığı kapatmak için yeterli olmadığı kaydediliyor. Dijital
beceriler kazanılması için eğitim alınmasının şart olduğu
ifade edilirken, açık iş pozisyonlarına yapılan
başvuruların düşük seviyede kalmasının nedenleri,
ülkedeki düşük işsizlik oranı, iş güvencesi konusundaki
endişeler ve artan ekonomik belirsizlikler olarak
sıralanıyor. 
Teknolojik gelişme ve dijital dönüşümde yaşanan hızlı
ilerleme nedeniyle, teknolojik yeteneğe duyulan
ihtiyacın azalmadığı bildiriliyor. Teknolojik yeteneğe
ihtiyaç duyulan meslekler arasında yazılımcılar, 

veri bilimi ve veri analistleri, kurumsal mimarlar ile
program ve proje yöneticileri sayılıyor.
Firmalara bu konuda eğitim vererek destek sağlayan
TechNation'a göre, Birleşik Krallık’ta yaklaşık 5 milyon
kişi dijital teknoloji sektöründe çalışıyor ve teknoloji
gerektiren işlerde çalışanların maaşları, teknoloji dışı
işlerde çalışanların maaşlarına göre ortalama olarak %80
daha yüksek. Teknoloji sektöründeki ortalama maaş,
62.000 sterlin olup söz konusu ücret, Birleşik Krallık’ta
ortalama bir hane gelirinin yaklaşık iki katına geliyor.
YouGov ve TechNation tarafından ortaklaşa yapılan bir
araştırmada, teknoloji çalışanlarının %64 kadarının iş
güvencesi bakımından kendilerinin yeterli düzeyde
teknolojik beceriye sahip olduğunu düşündüğü
kaydediliyor.
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B�rleş�k Krallık’ta Teknoloj� Sektörü Yeterl�
Becer�ye Sah�p İş Gücü Sıkıntısı Çek�yor
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Kaynak:https://www.washingtonpost.com/politics/2021/04/02/chinese-firms-african-labor-are-building-africas-infrastructure/
(Erişim tarihi: 20/07/2022); “How Chinese firms have dominated African infrastructure,” The Economist, February 19th 2022.

Amerikalı ve Avrupalı şirketler 1990’lı yıllarda Afrika
kıtasında bağıtlanan inşaat sözleşmelerinin %85’inden
fazlasına sahipken, uluslararası danışmanlık şirketi olan
Deloitte’in yaptığı araştırmaya göre, 2020'de değeri 50
milyon ve daha fazla olan Afrika'daki tüm altyapı
projelerinin %31’i Çinli firmalar tarafından üstlenildi.
Çinli şirketler, 2017 yılından itibaren Afrika'daki kritik
altyapıların finansman ve geliştirilmesine büyük önem
veriyor. Afrika Altyapı Konsorsiyumu, 2018'de Çin'in
Afrika altyapı geliştirme projelerine taahhüt edilen
toplam 100,8 milyar ABD dolarının 25,7 milyar dolarlık
kısmını karşıladığı belirtiyor. 2017 tarihli McKinsey
raporuna göre ise, Çinli inşaat şirketleri, Dünya Bankası
gibi Çinli olmayan kaynaklar tarafından finanse edilenler
de dâhil olmak üzere, kıta çapındaki tüm mühendislik,
tedarik ve inşaat sözleşmelerinin yaklaşık yarısını elde
etmiş durumda. 

Washington’da bulunan Küresel Kalkınma Merkezine
göre, (The Centre for Global Development) 2007-2020
yılları arasında Çin Kalkınma Bankası (China
Development Bank), Afrika’daki altyapı tesisleri için 23
milyar ABD doları tahsis etmiş iken, diğer kalkınma
bankalarınca o dönemde yapılan toplam tahsisat miktarı
9,1 milyar ABD dolarını geçmedi.
Dünya Bankasının yaptığı tahminlere göre, Afrika
kıtasında sadece altyapı harcamalarına olan talep 2040
yılına kadar yılda 300 milyar ABD dolarını geçecek. 
Diğer yandan, kıta genelinde yüksek olan işsizlik
oranları nedeniyle Afrikalı işçiler, şirketlerin işçilerini
Çin’den getirmelerinden endişeleniyor. Şayet Çinli
inşaat şirketleri kendi işçilerini getirecek olursa Afrikalı
işçilerin işsiz kalmaları söz konusu olacak ve bu
yatırımlar yerel istihdama istenen katkıyı
sağlayamayacak. 
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Ç�nl� Ş�rketler Afr�ka’dak� AltyapıÇ�nl� Ş�rketler Afr�ka’dak� AltyapıÇ�nl� Ş�rketler Afr�ka’dak� Altyapı
Yatırımlarında Etk�nYatırımlarında Etk�nYatırımlarında Etk�n

Afrika’nın nüfusu diğer tüm kıtalara nazaran daha hızlı artarken, köyden kente yaşanan göç
olgusu diğer kıtalara göre Afrika’da daha hızlı bir seyir izliyor. Gerek nüfus artışı, gerekse
köyden kente yaşanan göç, kıtada altyapı mühendisliğine olan talebin artmasına neden oluyor.
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Kaynak: Deventer Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği; https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-
werkgelegenheid/nieuws/2022/06/27/tegemoetkoming-in-zicht-voor-drie-groepen-slachtoffers-beroepsziekten;
https://www.rivm.nl/nieuws/rivm-participeert-in-expertisecentrum-lexces (Erişim tarihleri:22/07/2022).

Hollanda’da Sosyal İşler ve İstihdam Bakanı’nın öncülüğünde, geçmişte yaptığı iş nedeniyle
maruz kalınan zararlı maddelerden hastalanan çalışanlara bir defaya mahsus olmak üzere
tazminat ödenmesi için girişimde bulunuldu. 
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Hollanda’da Üç Farklı Meslek HastalığıHollanda’da Üç Farklı Meslek HastalığıHollanda’da Üç Farklı Meslek Hastalığı
�ç�n Tazm�nat Hakkı�ç�n Tazm�nat Hakkı�ç�n Tazm�nat Hakkı

Hollanda Temsilciler Meclisine yapılan doğrudan
girişimde, daha sonra genişletilmek kaydıyla üç meslek
hastalığı, asbeste bağlı akciğer kanseri, alerjik astım ve
ressam hastalığı olarak da bilinen CSE hastalığına
yakalananlara tazminat ödenmesi öngörülüyor. 
Hollanda’da her yıl üç bin civarında kişi meslek
hastalığından dolayı ölüyor. Daha fazla sayıdaki kişi ise
bu maddelere maruz kalarak hastalanıyor. Zararlı
maddelere maruz kalan çalışanların mahkemeler yoluyla
maddi yönden tazmini ise yıpratıcı ve zor bir süreç
oluyor. Dolayısıyla, meslek hastalıklarının yıllar sonra
ortaya çıkması ve geçen süre içinde işletmelerin
kapanması ya da işverenlerinin bulunamamasına da
dikkat çekilerek, söz konusu bu programın biran önce
başlatılması gerektiği ifade ediliyor. 
Bu çerçevede, Madde Bağlantılı Meslek Hastalıkları
Ödeneği (Regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde
Beroepsziekten/TSB) uygulaması üzerinde, 1 Temmuz
2022 tarihinde oluşturulan Meslek Hastalıklarına Neden
Olan Maddelerle İlgili Ulusal Uzmanlık Merkezinin
(Landelijk expertisecentrum stoffengerelateerde
beroepsziekten/Lexces) çok önemli ve destekleyici bir
görevi olacağı belirtiliyor. 

Uzmanlık Merkezi bünyesinde beş enstitüden -Risk
Değerlendirme Bilimleri Enstitüsü (Het Institute for Risk
Assessment Sciences/IRAS, Utrecht Universiteit),
Hollanda Meslek ve Akciğer Hastalıkları Bilgi Merkezi
(Nederlands Kenniscentrum Arbeid en
Longaandoeningen /NKAL), İnsan ve İş Gücü Polikliniği
(De Polikliniek Mens en Arbeid/PMA, Amsterdam
UMC), Hollanda Meslek Hastalıkları Merkezi/NCvB
(Amsterdam UMC) ve Ulusal Sağlık ve Çevre Enstitüsü
(Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu/RIVM)-
oluşan bu ortaklığın faaliyetine 1 Temmuz 2022
tarihinden itibaren başlayarak, maddeye bağlı meslek
hastalıkları hakkında kapsamlı bilgi toplama ve
geliştirmeye odaklanması öngörülüyor. Böylece, zararlı
maddelere bağlı oluşan ciddi meslek hastalıklarına ilişkin
kapsamlı bir listenin oluşturulması ve Uzmanlık Merkezi
Lexces’in yardımıyla genişletilebileceği planlanıyor. 
Programın 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe
girmesi öngörülüyor.
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Kaynak: “Women’s rights in Switzerland,” Expatica Switzerland, March 28, 2022; https://www.swissinfo.ch/eng/gender-roles-since-1970_how-work-has-evolved-for-
switzerland-s-men-and-women/43953426 (Erişim tarihleri: 04/07/2022).

Bir kadının hamilelik sırasında çalışamaması durumunda ücretin ödenmeye devam etmesi.
Doğumdan önceki 8 hafta boyunca günlük en fazla 9 saat çalışma süresi ve gece çalışma yasağı.
Hamilelik süresince veya çocuğun doğumundan sonraki ilk 16 hafta içinde işten çıkarılmama güvencesi.

İsviçre Federal Göç Komisyonunun 2019 yılı verilerine göre yabancılarda kadın ve erkeklerin
istihdam oranları sırasıyla %68 ve %78. İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) nüfus
verilerine göre ise İsviçre’de yaşayan yabancı uyruklu kadınların %83’ü diğer Avrupa ülkelerinden
geliyor.
İsviçre'de kadınlar hamilelikte, doğumdan sonra ve emzirme döneminde belirli istihdam korumasına sahipler.
Doğum izni 98 gün (14 hafta) olup, tam ve yarı zamanlı çalışanlar, günde en fazla 196 İsviçre frangı kadar,
maaşlarının %80'ini günlük ödenek olarak alıyor. Ayrıca çalışan anneler doğumdan sonraki ilk sekiz hafta
boyunca çalışmıyor. Babalara ise 2021 yılı itibarıyla 10 günlük babalık izni hakkı tanınıyor.
İsviçre'de kadınlara sağlanan diğer haklar şunlar:

Genel olarak İsviçre’de kadınların maaşları erkeklere nazaran %19 daha düşük. Bu da, şirketlerce İsviçre’de
çalışan kadınlara ayda yaklaşık 1.512 CHF daha az ödeme yapıldığı anlamına geliyor. Federal Cinsiyet Eşitliği
Bürosu tarafından hazırlanan bir raporda, söz konusu ücret açığının %45,5'inin açıklanamaz olduğu belirtilerek,
ücret farkının 642 CHF'sinin bir ayrımcılık göstergesi olduğu ifade ediliyor.
Diğer yandan, İsviçre’de iki çocuklu ortalama bir çiftin çocuk bakımı için ayırdıkları pay gelirlerinin yaklaşık
%32’si tutarında. Bu pay, 2020 yılında OECD ülkeleri içindeki en yüksek oranı temsil ediyor. 2017 yılında
kadın çalışanların yaklaşık %45'i haftada 30 saat veya daha az çalışmış iken, bu oran erkeklerde %11.2 oranında.
İsviçre’de kadın ve erkek çalışanlar arasında görülen söz konusu istihdam farklılığı, İsviçreli kadınların emekli
olduklarında erkeklerin maaşlarına nazaran %37 oranında daha az gelir elde etmelerine neden oluyor.
İsviçre’de sektörler itibarıyla kadın-erkek istihdam oranları:

Nüfusu yaklaşık 8,5 milyon olan İsviçre’de kadınların %83’ü istihdam ediliyor. Erkeklerdeki
istihdam oranı ise %85 dolayında. 
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İsv�çre’de Kadınların Gel�rler�
Erkeklerden Daha Az 
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Kaynak: 
https://saudigazette.com.sa/article/623253; 
https://www.saudi-expatriates.com/2022/07/no-work-permit-for-newly-hired-expat-workers-of-yellow-category.html; 
https://www.saudi-expatriates.com/2019/12/no-more-yellow-category-in-saudi-nitaqat-system.html; 
https://www.saudi-expatriates.com/2022/07/18-professions-where-employing-expats-prohibited-in-saudi.html (Erişim tarihleri: 26/07/2022).

N�takat Programı:  açık �şler�n bell� b�r sev�yeye kadar Suud�
vatandaşlarınca doldurulmasını teşv�k etmek ve özel
sektördek� Suud� vatandaşları �ç�n asgar� ücret bel�rlemek
amacıyla 2011 yılında başlatılan resm� b�r uygulama olarak
b�l�n�yor. Güncelleşt�r�len N�takat s�stem�n�n amacı, �ş
fırsatlarını artırarak, gen�şletmek ve Suud� vatandaşlarının
�ş gücü p�yasasına katılımlarını artırarak, Krallığın Gayr� Saf�
Yurt İç� Hasılasına (GSYİH) katkıda bulunmalarını
sağlamaktır. Bakanlık tarafından başlatılan d�ğer
Suud�leşt�rme programlarıyla uyumlu olan program, 3 yıl
�ç�nde 340.000'den fazla �ş�n Suud�leşt�r�lmes�n� hedefled�. 

Diğer yandan Suudi Arabistan İnsan Kaynakları Bakanlığından Temmuz ayında yapılan açıklamada, İş Kanunu ve
eklerinde belirtilen kategorilerde Suudi vatandaşı olmayanların istihdam edilmesinin yasaklandığı bildirildi.
Yabancıların istihdam edilmesinin yasaklandığı meslekler, insan kaynakları (kıdemli) yöneticisi, personel müdürü,
iş ve işçi işleri idarecisi, personel ilişkileri yöneticisi, personel uzmanı, personel memuru, işe alım memuru, kadrolu
yazıcı, çalışma saat kontrol görevlisi, resepsiyonist, otel resepsiyonisti, hasta kabul görevlisi, şikâyet kabul
görevlisi, veznedar, özel güvenlik, punter, anahtar tamircisi, gümrük komisyoncusu olarak açıklandı. İş Kanunda
açıkça belirtilen söz konusu 18 meslekte Suudi vatandaşı dışında kimsenin doğrudan ya da dolaylı olarak
çalıştırılması yasaklandı.
Suudi Arabistan Nitakat sisteminde 27 Ocak 2020 tarihinden itibaren “Sarı” kategori kaldırıldı. Çalışma ve Sosyal
Kalkınma Bakanlığı, “Sarı” kategorideki tüm şirketlerin “Kırmızı” kategoriye aktarıldığını duyurdu. “Sarı”
kategorinin kaldırılma amacı, bu kategoriye giren tüm şirketlerin daha fazla Suudi vatandaşı istihdam ederek
“Yeşil” veya “Platin” kategoriye geçmelerini sağlamak olarak açıklandı. Çalışma ve Sosyal Kalkınma
Bakanlığı'nca sağlanan tüm hizmetlerden yararlanabilmek için bütün işletmelerin “Yeşil” ya da “Platin”
kategorisinde yer almaları gerekiyor.
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Suud� Arab�stan’da 18 Meslekte Yabancıların
Çalışmasına Yasak Get�r�ld�

Suudi Arabistan İnsan Kaynakları ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı, Güncellenmiş Nitakat Sistemine
göre, sarı kategori kapsamına giren şirketlerin çalıştıracakları yeni yabancı işçiler için artık
çalışma izni verilmeyeceğini açıkladı. Bakanlık ayrıca, sarı kategorideki bir şirkette yabancı işçinin
Krallık'ta 6 yıldan fazla kalması durumunda çalışma izninin yenilenmeyeceğini de kaydetti. 
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Almanya’da Saatl�k Asgar� Ücret 12
Avroya Yükselt�lecek

Çev�ren: Şevk� TUNCER
sevk � . tuncer@csgb .gov . t r

Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı, 9 Kasım 2020 tarihli Üçüncü Asgari Ücret Düzenleme
Yönetmeliği çerçevesinde, saatlik asgari ücretin 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren 10,45 avroya,
1 Ekim 2022 tarihinden itibaren ise 12 avroya yükseltileceğini duyurdu.

7

Almanya'da 1 Ocak 2015 tarihinden bu yana yürürlükte olan asgari ücret mevzuatı, asgari ücret tutarının nasıl
belirleneceğine, kimlere ve ne zaman ödeneceğine ve nasıl uygulanacağına ilişkin hükümler içeriyor. Asgari ücret, 11
Ağustos 2014 tarihli Toplu Pazarlığın Bağımsızlığını Güçlendirme Yasası (Tarifautonomiestärkungsgesetz)
kapsamında yürürlüğe giren önlemlerin bir parçası olarak uygulanıyor.
Toplu Pazarlığın Bağımsızlığını Güçlendirme Yasası, başta Asgari Ücret Yasası (Mindestlohngesetz - MiLoG) olmak
üzere toplu sözleşmelerin bağlayıcılığı, Yurtdışına İşçi Gönderim Yasasının (Arbeitnehmer-Entsendegesetz) tüm
sektörleri kapsayacak şekilde genişletilmesi gibi düzenlemeleri içeriyor. Bu düzenlemeler ile çalışanlar için uygun
çalışma koşullarının sağlanması ve toplu sözleşmedeki tüm tarafların hakkının güçlendirilmesi amaçlanıyor.
Asgari Ücret Yasası’na göre, işveren örgütleri ve işçi sendikalarının katılımı ve bilim insanlarının da tavsiyesi ile
oluşturulan bağımsız bir toplu pazarlık komisyonu, her iki yılda bir yasal asgari ücreti belirlemek üzere toplanıyor.
Söz konusu komisyona daha fazla sayıdaki sosyal tarafın katılımı, asgari ücretin belirlenmesinde toplu pazarlığın
bağımsızlığının güçlendirilmesi anlamına geliyor. Asgari Ücret Komisyonu tespitini yaparken, çalışanları asgari
seviyede korumayı, adil ve işleyen bir rekabet ortamını sağlamayı ve istihdamı tehlikeye atmayacak uygun bir asgari
ücreti belirlemeyi hedefliyor. Federal Hükümet, Asgari Ücret Komisyonu'nun önerisini değiştirmeden uyguluyor ve
kendisi ayrı bir miktar belirleyemiyor. Teklif edilen asgari ücret miktarı tüm işverenler ve çalışanlar için yasal olarak
bağlayıcı bir şekilde ilgili diğer düzenlemelerle uyumlu bir şekilde uygulanıyor.
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Asgari çalışma koşullarıyla ilgili diğer düzenlemeler
Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre toplu sözleşmeler, toplu sözleşme taraflarının ortak talebi üzerine
genişletilebiliyor. Böylece, toplu sözleşmeye dayalı çalışma koşulları, toplu sözleşmelere bağlı olmayan çalışanlar
için de geçerli olabiliyor. Öte yandan Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı, Geçici İstihdam Yasasına
(Arbeitnehmerüberlassungsgesetz) dayanarak, toplu sözleşme taraflarının ortak teklifi üzerine geçici işçiler için daha
düşük bir ücret alt sınırı belirleyebiliyor. Almanya’da Yurtdışına İşçi Gönderim Yasası ile işverenin Almanya'da mı
yoksa yurt dışında mı olduğuna bakılmaksızın, sektöre özgü asgari ücretlerin o sektördeki tüm işverenlere ve
çalışanlara genişletilmesi sağlanıyor.

Kaynak: Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı Web Sayfası 
 https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Arbeitsrecht/Mindestlohn/mindestlohngesetz.html 
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