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U
ZM

AN GÖRÜŞÜ
Kırsal Kalkınmada Yaratıcı
Sınıfın Rolü Önemsenmel�

[1]  “The R�se of the Creat�ve Class” adlı k�tabın yazarı.

2

Nitekim İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (Organization for Economic Co-operation and Development/OECD),
yerleşim esaslı kalkınma ve iş gücü ilişkisi konusunda Dr. Richard Florida[1] ile bir diyaloğunda yeteneğe dayalı
yaratıcılığın özellikle kırsal kalkınmadaki rolünü ele alıyor. Bu bağlamda, Kovid-19 salgınının ardından, metropol
olmayan bölgelerin yaratıcı insan ve sermaye akışından daha fazla nasıl yararlanabileceği üzerinde duruluyor.
Günümüzde inovasyon ve yaratıcılık, zaman içinde daha fazla paylaşılan ve küreselleşen bir faaliyet olarak
karşımıza çıkıyor. Yaratıcı sınıf, ekonomik işlevi yeni fikirler, yeni teknoloji ve yeni yaratıcı içerik bulmak olan yeni
bir sınıf olarak tanımlanıyor. Yaratıcı sınıf kapsamına bilim ve mühendislik, mimarlık ve tasarım, programcılık,
eğitim, sanat, müzik ve eğlence gibi meslekler giriyor. Bu tür yaratıcı meslekler son yıllarda katlanarak artarken,
bugün OECD ülkelerindeki tüm işlerin yaklaşık yarısını oluşturur seviyeye ulaştı. 
Yaratıcı ekonomide, ekonomik ve sosyal faaliyetin yöneticisi konumunda olan işletme ve firmaların yerini kentlerin
aldığını söylemek mümkün. Bir başka ifadeyle, kentlerin temel işlevi, firmaları organize etmekten ziyade, artık
yeteneklerin organize edildiği yerler olmaya doğru evriliyor. 

1

Salih Vecdi SEÇKİN Çalışma Uzmanı salih.seckin@csgb.gov.tr
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İçinde yaşadığımız kentlerde inovasyon, çeşitlilik ve farklılığın, yaratıcı yetenekleri ve yatırımı
cezbederek, daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir kalkınmayı nasıl sağlayabileceği tartışılıyor. 
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Ekonomik çekicilik: İnovasyon ve girişimcilik, KOBİ’ler, iş gücü piyasası.
Ulaşılabilirlik: Ulaşım imkânları, lojistik imkânları ve dijitalleşme.
Ziyaretçilerin cezbedilmesi: Turistik ve kültürel sermaye.
Doğal çevre: Çevre ve tabiat sermayesi.
Mukimlerin refahı: Sağlık, eğitim ve sosyal kapsayıcılık.
Arazi ve barınma.

ABD Tarım Bakanlığının Ekonomik Araştırma Servisi yaklaşık 2.200 ilçede 10.000'den fazla işletmeyi içine alan
kapsamlı bir Kırsal İşletme İnovasyon Araştırması yaptı. Araştırmada alınan yanıtların yaklaşık dörtte üçü kırsal
alanlardaki işletmelerden elde edildi. Bakanlığın elde etmiş olduğu bu verilere dayalı olarak Oklahoma Eyalet
Üniversitesi ve Purdue Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışmada ise bir inovasyon endeksi oluşturulabilmesi için
patentler, telif hakları ve ticari markalar fikri mülkiyet hakları ile yeni ürün ve hizmetler gibi yenilikçi buluşlar,
ayrıca müşteri odaklılık veya geri bildirim değerlendirmeye alındı.
Değerlendirmede, inovasyonun kırsal işletmelerin performansları üzerindeki etkileri araştırılırken, yaratıcı sınıfın
varlığı, gelir düzeyleri, işsizlik oranları da dâhil olmak üzere yenilikçi kırsal işletmelerle ilişkili faktörler incelendi.
İnceleme neticesinde, kentlere nazaran gelir sağlama ve istihdam açısından yaratıcılığın ve inovasyonun kırsal
kalkınmada daha önemli olduğu; genel olarak hem kentsel hem de kırsal alanlarda, daha yüksek inovasyon endeksi
puanlarına sahip olan firmaların daha iyi performans gösterdikleri ve çalışanlarına daha yüksek ücret ödedikleri
belirlendi.
Diğer bir tespitle ise, hem kırsal hem de kentsel alanlarda inovasyonun, yaratıcı sınıfın varlık derecesiyle yakından
bağlantılı ve inovasyon endeksinin yaratıcı mesleklerde istihdam edilen iş gücünün payı ile de doğrudan ilişkili
olduğu sonucuna varıldı.
OECD, kapsayıcılık ve sürdürülebilir bir kalkınmada yatırımcı, yetenek ve ziyaretçiler için bölgesel çekiciliğin
artırılmasında altı başlık altındaki 14 unsura dikkat çekiyor: 

Gelişmiş kentlerin, bölgenin kalitesini artıran yetenek, açık fikirlilik, teknoloji, çevresel ve kültürel olanaklara
yeterince sahip olduğu düşünüldüğünde, kırsal inovasyonun büyük ölçüde yaratıcı bir sınıfın varlığına bağlı olduğu
ve kaliteyi artıran unsurların kırsal alanlar için de sağlanması gerektiğinin önemi ortaya çıkıyor. Bu nedenle, büyük
şehirlerin dışında inovasyon, yaratıcılık, sanat ve kültürel ilerleme için kırsal alanlara yatırımın yapılması, yaratıcı
sınıfın cezbedilmesi ve bölgenin genel kalitesinin artırılması önem kazanıyor. 
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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 avro bölgesinde[1] 2022 Haziran ayında
%6,7’den, 2022 Temmuz ayında %6,6’ya düşerken,
2021 Temmuz ayındaki %7,7’lik seviyenin oldukça
altında gerçekleşti. Avrupa Birliği[2] (AB) genelinde
ise işsizlik 2022 Haziran ayında %6,1’den 2022
Temmuz ayında %6’ya geriledi. 2021 Haziran ayında
ise işsizlik AB genelinde %6,9 idi. 
Eurostat tahminlerine göre, 10 milyon 983 bini avro
bölgesinde olmak üzere 2022 Temmuz ayı itibarıyla
AB üyesi 27 ülkede toplam 12 milyon 959 bin işsiz
bulunuyor. 2022 Haziran ayı ile karşılaştırıldığında
işsiz sayısında AB genelinde 113 bin, avro
bölgesinde 77 bin azalma görüldü. 2021 Temmuz ayı
ile karşılaştırıldığında işsizlik AB genelinde 1 milyon
854 bin, avro bölgesinde 1 milyon 576 bin azaldı.

2022 Temmuz ayında 2 milyon 173 bini avro bölgesinde
olmak üzere tüm AB üyesi ülkelerde toplam 2 milyon 630
bin 25 yaş altı gencin işsiz olduğu kaydedildi. Genç işsizlik
oranları 2022 Temmuz ayında AB genelinde %14, avro
bölgesinde %14,2 olarak kaydedildi. Söz konusu oranlar
2022 Haziran ayında sırasıyla %14,2 ve %14,4 olarak
kaydedilmişti. 2022 Haziran ayı ile karşılaştırıldığında,
genç işsiz sayısının AB genelinde 55 bin, avro bölgesinde
35 bin dolayında azaldığı görüldü. 2021 Temmuz ayı ile
karşılaştırıldığında ise genç işsizliği AB genelinde 329 bin,
avro bölgesinde 244 bin azaldı. 
2022 Temmuz ayında AB genelinde kadın işsizlik oranı
2022 Haziran ayındaki %6,4, erkek işsizlik oranı ise %5,7
seviyesini korudu. Avro bölgesinde 2022 Temmuz ayında
kadın işsizlik oranı bir önceki aya göre %7,1’den %7’ye
düşerken erkek işsizlik oranı %6,3’te sabit kaldı. 

   Avrupa Kom�syonu Temmuz 2022Avrupa Kom�syonu Temmuz 2022Avrupa Kom�syonu Temmuz 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, 97/2022, 1 September 2022; GDP up by 0.6% and
employment up by 0,3% in the euro area”, Eurostat Newsrelease Euroindicators, 93/2022, 17 August 2022;”

2022'nin ilk çeyreğinde istihdam edilen kişi sayısı avro
bölgesinde %0,6, AB'de ise %0,5 oranında artarken, ikinci
çeyrekte istihdam edilen kişi sayısı bir önceki çeyreğe göre
de %0,3 oranında artış gösterdi. 
İstihdam, bir önceki yılın (2021) aynı çeyreğiyle
karşılaştırıldığında ise, 2022'nin birinci çeyreğindeki avro
bölgesi ve AB genelinde sırasıyla gerçekleşen %2,9 ve
%2,8’lik artışlarından ardından, ikinci çeyrekte sırasıyla
%2,4 ve %2,3’lik artışlar kaydedildi. 

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

S A Y I  5 8  •  A Ğ U S T O S  2 0 2 2
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2021 yılında ikamet eden yabancı uyruklu kişilerin yarıdan fazlası Lüksemburg (%55) ve Malta'ya (%51)
istihdam nedeniyle göç etti.
2021 yılında 25-74 yaş arası düşük veya orta eğitim düzeyine sahip kişiler arasındaki en yüksek istihdam oranı
başka bir AB ülkesinde doğanlarda kaydedildi.

AB İstatistik Bürosu tarafından yayımlanan 15-89 yaşları arasındaki kişilerin iş gücü piyasasına girerken
karşılaştıkları engeller konusunda yapılan Avrupa Birliği İş Gücü Anketinde (EU-LFS), ev sahibi ülkenin dilinin
bilinmemesi, vatandaşlık ya da ikamet statüsü nedeniyle çalışma hakkında kısıtlılık, uyrukluk nedeniyle ayrımcılık,
gelinen ülkede elde edilen kayıtlı niteliklerine tanınmaması ve uygun iş bulunmaması gibi engeller ön plana çıktı. 
Araştırma sonuçlarına göre, yabancı uyruklu kadınlar erkeklere nazaran, uygun bir iş bulurken daha fazla engelle
karşılaşıyor. Yabancı uyruklu kişilerce güvenceli bir işe sahip olma konusunda bildirilen en yaygın engel ise ev
sahibi ülkenin anadilini bilmemeleri oldu. Genel olarak AB dışında doğanlar arasında anadilin bilinmemesinin sorun
olduğunu bildirenlerin oranı Finlandiya için %22,8, Lüksemburg için %14,7 ve İsveç için %13,1 olarak kaydedildi.
AB dışı bir ülkede doğanlar arasında İtalya, Yunanistan, Çekya, GKRY, Slovenya ve Avusturya'da ikamet edenlerin
%10'dan fazlası, ev sahibi ülkenin anadili kurslarının ya mevcut olmadığını ya da imkânlarını aştığı için uygun
olmadığını bildirdi.
15-74 yaş arası grubun AB’de iş ararken karşılaştığı engellere ilişkin diğer bulgular şöyle: 

2021 yılında AB'de ikamet eden ve
insani gelişme endeksi yüksek veya çok
yüksek (Ukrayna dâhil) AB dışı bir
ülkede doğan erkeklerin %20,9'u,
kadınların %27,3'ü uygun bir iş bulma
konusunda şu an ikamet ettikleri ev
sahibi ülkede çeşitli engellerle
karşılaştıklarını bildirdi. 
AB'de, İnsani Gelişme Endeksine göre
düşük veya orta düzeyli bir ülkede doğan
25-34 yaşları arasındaki düşük eğitim
düzeyli kişilerin oranı, yerli nüfusa göre
dört kat daha yüksek. 

Ayrımcılıkla ilgili olumsuzluk bildirenlerin
oranı daha çok AB üyesi olmayan daha az
gelişmiş bir ülkede doğan erkekler için %3,1,
kadınlar için %3,3 olurken, AB dışı gelişmiş
bir ülkede doğan erkeklerde %1,9, kadınlarda
%2,2 oranında görüldü.

Kaynak: https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/labour-market-obstacles-foreign-born-people-eu_en; 
https://www.thelocal.com/20220704/explained-what-are-the-main-obstacles-to-finding-a-job-when-moving-to-an-eu-country/ (Erişim tarihleri (2.08/2022).

Avrupa B�rl�ğ� İş Gücü Araştırma Sonuçları AçıklandıAvrupa B�rl�ğ� İş Gücü Araştırma Sonuçları AçıklandıAvrupa B�rl�ğ� İş Gücü Araştırma Sonuçları Açıklandı
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Küresel Isınma, Üret�mde Ver�m
ve Gel�r Kaybına Yol Açıyor

Duke Üniversitesi'nde iklim araştırmacılarının bulgularına göre, küresel ısınmaya bağlı olarak
iş gücü kayıplarının son 40 yılda %9'un üzerinde arttığı kaydedildi. 

Diğer yandan, ABD merkezli Kaygılı Bilim İnsanları Birliğince açık havada çalışanlar üzerinde yürütülen başka bir
çalışmada, açık havada çalışarak aşırı sıcağa maruz kalan işçi sayısının 2000 ilâ 2050 yılları arasında üç kat artacağı
ve gelire bağlı %3,7'lik ekonomik kayba uğrayacağı hesaplandı.
Yüksek sıcaklıkların sadece açık havada değil, aynı zamanda kapalı mekânlarda da çalışanları etkilediği ve
verimliliklerini azalttığı belirtildi. Avustralya'da hem iç hem de dış mekân çalışanları üzerinde yapılan bir
çalışmada, aşırı sıcakların verimliliğe bağlı olarak yıllık %1,2 oranında gelir kaybına yol açtığı; araştırmaya
katılanların %70'inin daha az üretken olduğu ve %7'sinin sıcaklık nedeniyle yılda en az bir gün işine devam
etmediği kaydedildi.

Kaynak: “The economic effects of extreme heat in China,” The Diplomat, July 25, 2022; “China’s latest heat wave
exposes growing climate inequality,” The Japan Times, July 21, 2022.
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Kaynak:” https://www.hays.co.jp/en/blog/leadership/businesses-should-hire-untapped-neurodiverse-workforce-to-close-tech-skills-gaps”; 
“Businesses Should Hire Untapped Neurodiverse Workforce To Close Tech Skills Gaps,” Business Today, June 22, 2022 (Erişim tarihleri:25/08/2022).

Küresel düzeyde, nitelikli iş gücüne bilgi ve deneyim konusunda danışmanlık ve eğitim hizmeti sunarak yardımcı
olan ve iş sahibi olmalarını sağlayan HAYS adlı kuruluşun değerlendirmesine göre, sektörler teknik beceri eksikliği
nedeniyle sıkıntı yaşarken, bu sıkıntıyı nöro-çeşitlilik sorunu yaşayan bireylere istihdamda fırsat tanımak suretiyle
aşabilirler. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu (DEHB/ADHD), otizm, disleksi, dispraksi, diskalkuli ve
tourette sendromu olan yetişkinler iş gücü piyasasında yeterince temsil edilemiyor. Nöro-çeşitlilik sorunu yaşayan
söz konusu bireyler farklı mesleklerde işlerin bir kısmında zorlanırken, sosyalleşme sıkıntısı da yaşıyor. Birçok
sektörde beceri eksikliği nedeniyle istihdamda tam kapasite kullanımı mümkün olmazken, işletmeler nöro-çeşitliliğe
sahip bireyler için daha erişilebilir hale getirilen pozisyonlarda istihdam açığını kapatabilirler.

HAYS’a göre, teknoloji sektörü, nöro-çeşitliliğe sahip iş gücünü benimsemenin faydalarını yeni yeni fark etmeye
başladı. Nitekim otistik bireyler problemlere farklı şekilde yaklaşabildiğinden son derece yaratıcı çözümler
sunabiliyor. Ancak, özellikle işe alımlarda geleneksel mülakat yönteminin bu kişiler açısından zorluk yaratacağı
belirtilirken, mülakatta sorulacak soruların kendilerine önceden iletilmesinin, alınacak cevaplarla işe uygunluğun
belirlenmesinde daha etkili olacağı kaydediliyor. Diğer yandan, iş ilanlarının da açık ve seçik olması, bozuk bir dil
(jargon) kullanılmaması; nöro-çeşitliliğe sahip adaylara yardımcı olmak için iş tanımlarına çeşitlilik ve farklılığı
içeren ve kapsayıcılık ifadesinin eklenerek yapılmasının uygun olacağı belirtiliyor.
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Nöro-Çeş�tl�l�ğe Sah�p B�reyler Becer� Eks�kl�ğ�n� G�dereb�l�r m�?
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ABD’de İş Fırsatları Azaldı

11

ABD İş Gücü İstatistikleri Bürosu tarafından 2 Ağustos 2022 Salı günü yayımlanan İş Fırsatları
ve İş Gücü Değişimi Araştırmasına (Job Openings and Labor Turnover Survey) göre, toplam
açık iş pozisyonu Haziran ayı sonu itibarıyla 605.000 (%5,4) azalma ile yaklaşık 10,7 milyona
(%6,6) düştü. Ancak, söz konusu düşüşe rağmen şu anda mevcut çalışan başına düşen açık iş
pozisyonu sayısının 1,8 olduğu kaydedildi.

Diğer taraftan, tarım dışı istihdam Haziran ayında 372.000 artış kaydederken, işsizlik oranı %3.6 seviyesinde
kaldı.

Büro, yaklaşık olarak 20.000 işletme ve kamu
idaresini kapsayan araştırmasında, özellikle açık iş
pozisyonları, işe alımlar, işten çıkarmalar, gönüllü
işten ayrılmalar ve istifalar, emeklilik ve ölüm de
dâhil farklı durumları dikkate alan ayrımlar yaparak
değerlendirmeler yapıyor. 
Bu çerçevede, işe alımların sayı ve oranının
yavaşlayarak sırasıyla 6,37 milyona (%4,3) gerilediği,
işçi hareketliliği ve güveninin bir göstergesi olan
işten ayrılmaların bu yılın başlarında ulaştığı rekor
seviyelerden sonra azalarak sayı ve oran olarak 5,93
milyona (%3,9) gerilediği belirtildi. 

S A Y I  5 8  •  A Ğ U S T O S  2 0 2 2

Kaynak: https://www.bls.gov/news.release/pdf/jolts.pdf; https://www.investopedia.com/terms/j/jolts.asp (Erişim tarihleri: 10/08/2022).
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Kaynak: https://qz.com/2151800/cities-are-turning-empty-office-buildings-into-apartments/ 
(Erişim tarihi:03/08/2022); The true cost of empty offices,” The Economist, February 19th 2022.

12

Evden Çalışma Yöntem� ABD’de Of�s İht�yacını Azalttı

Gallup araştırma şirketince gerçekleştirilen anket sonucuna göre, zaman içinde daha fazla ABD şirketi uzaktan veya
karma çalışma yöntemini benimsedi. ABD'nin en büyük 10 metropol bölgesinde, şehir merkezindeki boş kalan
çalışma ofislerinin oranı, Kovid-19 salgını öncesi seviyelere kıyasla ortalama olarak %4 oranında arttı.
Küresel düzeyde, Kovid-19 salgını öncesinde kullanılmayan çalışma ofislerinin toplam çalışma alanları içindeki payı
%8 iken, bu pay Kovid-19 sonrası %12'ye yükseldi. Boş çalışma ofislerinin payının Londra genelinde yaklaşık %18,
New York kentinde ise %16 olduğu açıklandı. 
Bankacıların, avukatların ve diğer meslek gruplarının çalışma ofislerini terk etmesi, onlara hizmet eden kafe, restoran
ve diğer küçük işletmelere olan talebi de azalttı. Dolayısıyla, ofislerin terkedilerek evden çalışılmaya başlanması,
tedarik zincirindeki kesintiler, yeterli iş gücünde yaşanan eksiklik ve artan maliyetler nedeniyle sıkıntı içinde olan
küçük işletmeleri daha da zor durumda bıraktı.

Kovid-19 salgınıyla birlikte ağırlık kazanan evden çalışma yöntemi, iş dünyasının hareketli
olduğu bölgelerdeki çalışma ofislerine duyulan ihtiyacı azalttı. 
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Kaynak: “How sleep affects work productivity,” The Sleep Doctor, June 12, 2022; https://aasm.org/seven-or-more-hours-of-sleep-
per-night-a-health-necessity-for-adults/ (Erişim tarihi: 09/08/2022).
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Uyku, vücutta fiziksel iyileşmeyi desteklerken, zihin, ruh hali ile beyin fonksiyonlarını
iyileştirmeye yardımcı oluyor. Uyku sırasında beyin, hafıza oluşumu ve tutulması için kritik olan
yollar yaratıyor ve bu süreçler, işyerinde gerekli olan öğrenme ve problem çözme becerilerinin
geliştirilmesini sağlıyor.

Uykusuzluk İş Kazaları ve Madd� Kayıplara Yol Açıyor

Uyku yoksunluğu yeterli uyku almamanın sonucu olarak açıklanıyor. Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi (American
Academy of Sleep Medicine/AASM) ve Uyku Araştırmaları Derneği (Sleep Research Society/SRS) tarafından,
yetişkinlerin her gece en az yedi saat uyuması tavsiye edilirken, uyku yoksunluğunun en fazla bakıcılar, birden fazla
işte veya uzun vardiyalı çalışanlar arasında yaygın olduğu bildiriliyor. Vardiyalı çalışanların işleri, doğal uyku-
uyanıklık döngüleriyle uyumlu olmadığı için sektör çalışanları uyku yoksunluğuyla karşılaşabiliyor.
Uyku yoksunluğunun iş üzerindeki etkileri
Uyku yoksunluğu belirtileri, yorgun hissetmenin yanı sıra, huzursuzluk hissi veya zihnin berrak olmaması ve net
düşünememe olabiliyor. Nitekim uyku eksikliği, kişilerde bilişsel işlev eksikliğine ve algılama noksanlığına yol
açabiliyor. Kavrama yeteneği azaldıkça, konsantrasyon ve karar vermekte zorlanma başlıyor. Böylece hata yapma
olasılığı artıyor.
Uykulu çalışanların, yorgun olmayan çalışanlara göre bir işyeri kazasına karışma olasılığı %70 daha yüksek. Uyku
yoksunu kişiler artan devamsızlıklar nedeniyle iş ve maddi kayıplar yaşayabiliyor. Bu nedenle, ABD’de 1,23 milyon
iş gününün kaybedildiği ve 2015 yılında 280-411 milyar ABD doları arasında ekonomik kayıp yaşandığı bildiriliyor.
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Almanya’da 1 Temmuz 2022
İt�barıyla Geçerl� Yen� Uygulamalar

Almanya'da 1 Temmuz 2022 tarihi itibariyle geçerli olacak olan uygulamaların detaylarını sizler
için derledik;

Emekli aylıklarına zam
1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren Almanya’da yaşayan 21 milyon emeklinin aylığına zam yapıldı. Ülkenin batı
eyaletlerinde yaşayan emekliler %5,35 oranında zam görürken, doğu eyaletlerindekilerin aylığı %6,12 arttı. Doğu
ve batı eyaletlerinde yaşayan emeklilere farklı oranlarda zam yapılmak suretiyle, aylıklar eşitlendirilmeye
çalışılıyor. 

Asgari ücrete zam
Asgari Ücret Komisyonu’nun kararı uyarınca, saatlik asgari ücret brüt 9,82 avrodan 10,45 avroya yükseltildi.
Federal hükümetin kararı çerçevesinde 1 Ekim tarihinde saatlik asgari ücret bir defaya mahsus olmak üzere bir kez
daha artırılarak 12 avroya çıkarılacak.

Hartz IV alanlara ek yardım
Almanya’da sosyal yardım parası olarak bilinen Hartz IV ödeneği alanlara, Temmuz ayında ek ödeme yapıldı.
İşsizlik Yardımı 2 (ALG 2) olarak da bilinen sosyal yardımla geçinenlere kişi başına 200 avro ek ödeme söz
konusuyken, İşsizlik Parası 1 (ALG 1) alanlara yapılan ek ödeme miktarı 100 avro olarak açıklandı.

Çocuk başına ek yardım
Çocuklu ailelere de Temmuz ayında ek ödeme yapıldı. Enerji maliyetlerindeki artışlardan dolayı maddi açıdan zor
duruma düşenlerin başında olan çocuklu ailelere, bir defaya mahsus olmak üzere çocuk başına 100’er avro ek
yardım yapıldı. Kişilerin gelir ve gider durumuna bakılmaksızın, başvuru yapmaya gerek kalmadan tüm çocuklu
aileler Kinderbonus adlı bu ek ödemeden yararlandı.

Dar gelirlilere ek yardım
Düşük gelirli ailelere, Kinderbonusun yanı sıra, Almanya’da yoksulluktan etkilenen yaklaşık 2,9 milyon çocuk için
çocuk başına ödenen çocuk parası ödeneği 20 avro artırıldı. Çocuk parasına yapılan ek yardımdan yararlanmanın
şartı, düşük gelirli ailenin Grundsicherung adlı temel yardım ödeneğinden veya Mülteci Yardım Kanunu veya
Bundesversorgunsgesetz’in öngördüğü tamamlayıcı yardımdan yararlanma hakkına sahip olması olarak açıklandı.
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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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Kaynak: Münih Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği; https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/gesetzliche-neuregelungen-2058132;
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2021/kw52-gesetzesaenderungen-2022-873832 (Erişim tarihi:10/08/2022).

Yakıt yardımı
Düşük gelirli ailelere destek olması için ek yakıt yardımı yapıldı. Federal İmar Bakanlığından edinilen bilgiye göre,
ek yakıt yardımı 2022 Temmuz ayında düşük gelirli ailelerin hesabına yatırıldı. 

Enerji vergisi kalktı
Federal hükümetin 24 Mart’ta karara bağladığı ve hayatı kolaylaştırmayı hedefleyen kanun kapsamında, yaklaşık 20
yıl önce yürürlüğe konulan EEG adlı enerji vergisi kesintisi, 2022 Temmuz ayı itibarıyla kaldırıldı. Harcanan kilovat
saati başına 3.72 avro tutarındaki kesintiye son verildi. 
Uzmanlar, söz konusu enerji vergisi kesintisinin kaldırılmasının, elektrik fiyatlarının düşmesine bir etkisi
olmayacağını, fakat enerji fiyat artışını yavaşlatacağını tahmin ediyor.

Kovid-19 testleri ücretlendirildi
Koronavirüs salgını nedeniyle Kovid-19 veya halk testi olarak bilinen hızlı antikor testleri, 1 Temmuz 2022 tarihi
itibarıyla ücrete tabi oldu. İstisnai durumlar haricinde kişilerden 3 avro alınabilecek.

2022 yılından itibaren emekli aylığının %82’si vergiye tabi
Almanya’da vergiye tabi gelir sınırı, 2022 yılında bekârlarda 9 bin 984 avro, çiftlerde ise 19 bin 968 avro tutarında
olup, bu sınırın üzerinde gelir elde eden emekliler de vergi mükellefi olacaklar veya en azından vergi beyanında
bulunmaları gerekecek. Vergiden muaf gelir sınırını aşan emeklilerin sayısı 103 bin olarak açıklandı.
Vergiye tabi gelirlerden alınacak vergi oranı her yıl ikişer puan artırılırken, 2022 yılı itibarıyla %82’ye yükseldi.
2022’den itibaren artış oranı iki puan yerine birer puana düşürülecek. 2040 yılından itibaren ise emekli aylığının
tümü vergiye tabi olacak. Bu uygulamanın amacı ise, emeklilik primlerine uygulanan vergi muafiyetinden dolayı
devletin uğradığı vergi kaybının, kişiler emekli olduktan sonra emekli aylıklarının kademeli olarak vergilendirilmesi
yoluyla telafi edilmesi olarak açıklanıyor. 

Tüketicinin Korunması
Kiraların daha gerçekçi olması için 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren kira endekslemesindeki asgari şartlar
uygulanacak.
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Kaynak: Salzburg Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği; https://kontrast.at/mangelberufe-oesterreich-2022/ (Erişim tarihi:23/08/2022).

Avusturya, ülkedeki nitelikli iş gücü açığını azaltmak için 2022 yılı başından itibaren yurtdışından daha fazla
nitelikli işçi getirilmesinin önünü açarken, Çalışma Bakanlığı ülke çapında daha önce 45 olarak açıklanan aranan
meslekler listesini güncelledi. Bakanlık söz konusu listeye federal düzeyde 66, eyaletler için 52 mesleği daha ilave
ederek 2022 yılı için toplamda 118 meslekte eleman talebinin bulunduğunu açıkladı.

Tıp alanında eksikliğin giderilmesinde AB dışı ülkelerden yararlanılması da çözüm yolları arasında bulunuyor.
Ayrıca, kasaplar, taş ustaları ve mali müşavirler de 2022 yılı için açık işler listesinde yer aldı. Bu çerçevede
şirketlerin, eksik iş gücünü tamamlamak için yurt dışından işçi getirmek üzere ilan vermeleri olası olarak
değerlendiriliyor.
AB ülkelerinden gelen sezon işçilerinin Avusturya’da uygun ücretle çalışmasının, iş gücü piyasasında daha fazla
rekabet ve ücret baskısı yarattığı belirtilirken, hükümetin sektörlerdeki kötü çalışma koşullarını değiştirmediği
düşünülüyor. Nitekim turizm sendikasından konu hakkında yapılan açıklamada, Çalışma Bakanlığının çalışma
koşullarını iyileştirmek yerine, düşük ücretle her işi yapmaya gönüllü işçileri ülkeye getirtmeyi sürdürdüğü açıklandı.
Kontrast dergisinde, yabancı ülkelerden gelen işçilere daha az ödeme yapılmasının düşük ücretle çalışan işçi sayısını
arttırdığı belirtilirken, iş gücü piyasasındaki rekabetin nitelikli iş gücü piyasasını etkilediği, birçok firmanın
Avusturyalı nitelikli işçileri işe almak ya da ücretini arttırmak yerine ucuz iş gücü alternatifine yöneldiğine dikkat
çekildi.

Duvar ustası, çilingir, gözlükçü gibi meslekler her
zaman listede yer alırken, aşçılık ve garsonluk da
Temmuz 2022 itibarıyla listeye 67. sırada eklenen
meslekler arasına girdi. 2021 Ekim sonu itibarıyla,
mesleki eğitim almaya devam edenlerle (71.000)
birlikte Avusturya İş Piyasası Kurumuna iş arayan
olarak 341.000 kişinin kayıtlı olduğu, buna karşılık
kuruma bildirilen açık iş pozisyonlarının sayısının
112.000 olduğu belirtildi.
Diğer yandan, 2020 yılında hemşire asistanları ilk
kez açık iş pozisyonları arasına giren meslekler
arasına katıldı. 2022 yılı itibarıyla ise pratisyen
hekimler dâhil olmak üzere alan kısıtlaması
olmaksızın tıp mesleği iş gücü eksikliği olan
meslekler arasında sayıldı. 
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Avusturya: Ucuz Yabancı İş Gücü mü, Daha İy�
Çalışma Koşulları mı?
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Kaynak: https://www.clb.org.hk/content/under-extraordinary-pandemic-conditions-local-governments-continue-side-employers (Erişim tarihi: 17/08/2022).

Özellikle bazı eyaletlerde bölgesel eşitsizliklerin
azaltılması, iş gücü istihdamında sıkıntı yaşayan
işletmelere yardımcı olunması ve mesleki niteliklere
sahip iş gücünün istihdamda tutulmasının sağlanması,
ayrıca işçilerin gelirlerinin artırılarak ailelerin
yükünün hafifletilmesi gerektiği ileri sürülüyor.
Örneğin Yuanna eyaletinde asgari ücretlerin dört
yıldır artırılmadığı belirtiliyor.
Temmuz ayı başında, İnsan Kaynakları ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı, ekonomik koşullar üzerine
yaptığı bir araştırmadan sonra Pekin kentinde asgari
ücret seviyesini artırmamaya karar verdi. Buna göre,
başkentin asgari ücretinin, tam zamanlı çalışma için
ayda 2.320 yuan (342.33 ABD doları), saatlik ücretin
ise 25.3 yuan (3,73 ABD doları) olarak kalması
öngörüldü

Ancak, zaman zaman asgari ücretin altında iş ilanlarının
verilmesi de söz konusu olabiliyor. Diğer yandan, Çin
yönetimi salgın başlarında 600 milyon kişinin ayda 1.000
yuan gelirle yaşadığını ifade etti. Gerçek harcanabilir
gelirler, 2018 ve 2019 yılları salgın öncesi dönemde
yaklaşık %6,8 oranında büyürken, bu sene geçen yıla
nazaran sadece %3 arttı. 
Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) kaynaklı bir açıklamada,
bu yılın ikinci çeyreğinde 181 milyon Çinli işçinin
yaşadıkları bölgeden ayrılarak başka bölgelere çalışmak
üzere gittiği ve ayda ortalama 4.362 yuan (643,79 ABD
doları) gelir elde ettiği belirtildi. Ancak yine de bu miktar,
2021 yılı aynı dönemi için aylık 5.103 yuanın (753,15 ABD
doları) altında kaldı.
NBS verilerine göre Haziran ayında genç işsizliği rekor
seviyeye ulaşarak, 16-24 yaş arasındaki her beş gençten
birinin işsiz olduğu kaydedildi.

Çin’de Kovid-19 salgın sürecinde artan işsizlik, durağan ücret politikası gibi ekonomik
sıkıntıların yükünü düşük ücretli işçiler çekiyor. 
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Ç�n’de İst�hdam ve Ücretler İş Gücünü Zorluyor 
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Kaynak: “Jewellery makers cut work hours as duty hike hits gold demand,” The Economic Times, July 25, 2022).

Hindistan’da ithalattaki vergi oranının Haziran ayında %7,5’tan %12,5’a yükseltilmesi sonucunda altın ve mücevher
üreticileri, talebin %60 oranında düşmesi neticesinde çalışma saatlerinde kısıtlamaya yöneldi. Haziran ayında 49 ton
altın ithal eden ülkede yaklaşık olarak her yıl 800-850 ton altın işleniyor. İşlenen söz konusu altının yaklaşık olarak
600 tonu, el ile işlenmek üzere ayrılıyor. Dünyanın en büyük ikinci altın tüketicisi olan Hindistan’da altın
üretiminde yaklaşık olarak 6,5 milyon kişi istihdam ediliyor. Mumbai, Ahmedabad, Coimbatore, Kolkata ve Rajkot
gibi şehirlerdeki birçok altın ve mücevherat üreticisi daha önce 8-10 saat olan çalışma sürelerini 6-7 saate kadar
indirdi. Mücevher üreticileri, talebe duyulan ihtiyacın azalmaya devam etmesi halinde işlerin yavaşlayacağını ve iş
kayıplarının yaşanabileceğini belirtiyor.
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H�nd�stan’da Verg� Artışı, Altına olan Taleb�
Azalttı Üret�m� Düşürdü
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Kaynak: ”Big cities out of favour? More people are moving to the country”, DutchNews, Web. August 12, 2022. (Erişim tarihi: 15/08/2022.

Randstad'dan ayrılan kişi sayısı 2014'ten bu yana
artarken, toplam sayı 2021 yılında beş bine yükseldi.
Geçen yıl yaklaşık, 53.000 kişi başta Amsterdam, Lahey,
Utrecht ve Rotterdam gibi şehirler olmak üzere büyük
kentlere taşınırken, 75.000 kişi Randstad bölgesinden
ayrıldı. CBS kayıtlarına göre, yaşı 30 ve daha ileri
yaşlardaki kişilerin büyük kentlerden ayrılma olasılıkları
yüksekken, 30 yaş altı gençler arasında büyük kentlere
doğru bilhassa eğitim ve kariyer amaçlı taşınmalar
görülüyor. 
Uzaktan çalışma yöntemlerinin yaygınlaşmasıyla
birlikte, evden çalışma özellikle büyük şehirlerden
uzaklaşmayı da mümkün hale getirdi.

 Böylece, çocuklu aileler çoğunlukla daha geniş alan ve
bahçe ye sahip olmak için kırsalı tercih etti. CBS
kayıtlarına göre, iç göç için Veluwe sağlık bölgesi ve
Noord Holland eyaletinin kuzey bölgeleri en popüler
hedef bölgeler arasında yer alırken, Drenthe, güney
Friesland ve doğu Gelderland da tercih edilen diğer
yerler asasında sıralandı. Yerli nüfusun ülke içinde yer
değiştirmesiyle iç göç yaşanmasına karşın, Hollanda
dışından gelenler nedeniyle, merkezi kentsel bölge olan
Randstad'da yine de nüfus her geçen gün artıyor. 
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Hollanda’da Kırsal Alanlar Yen�Hollanda’da Kırsal Alanlar Yen�Hollanda’da Kırsal Alanlar Yen�
Gözde Yerleş�m Alanları OlduGözde Yerleş�m Alanları OlduGözde Yerleş�m Alanları Oldu   

Hollanda Ulusal İstatistik Bürosu (Centraal Bureau voor de Statistiek/CBS) tarafından yapılan
açıklamada, zaman içinde daha fazla kişinin Randstad olarak bilinen ve Hollanda'nın merkezi
kentsel kuşağını oluşturan bölgeyi terk ettiği ve kırsal alanlara doğru taşındığı ifade edildi. 
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Kaynak:” Swiss tighten rules on social assistance for Ukrainian refugees”, Web. Swisinfo, August 12, 2022 (Erişim tarihi:16/08/2022).

Şu ana kadar, bu tür yardımların verilip verilmemesi konusunda kişilerin gelir ya da mal varlığı olup olmamasına
dikkat edilmedi. Ancak bu durum, diğer ülkelerden gelerek geçici olarak kabul gören kişilere yapılan uygulama ile
çelişkili bir durum yarattı.
İsviçreli yetkililer tarafından yapılan en son açıklamada, bundan sonra Ukraynalı göçmenlerin sosyal yardım talepleri
değerlendirilirken “S statüsü”ne sahip Ukraynalı mültecilerin gelir ve mal varlığına ilişkin mali durumlarının da
dikkate alınacağı duyuruldu. Böylece, bundan sonra Ukraynalılar da İsviçre'ye geçici olarak kabul edilen ve koruma
altına alınan diğer göçmenler gibi aynı şartlar kapsamında değerlendirmeye alınacak. Bir başka ifadeyle, S statüsüne
sahip kişilerin Ukrayna'da banka hesaplarından para çekmeleri veya başka varlıklar edinmeleri durumunda, bunlar
gelir değerlendirmesinde dikkate alınacaktır. Bunun tek istisnası, ülkelerine dönmek için gerekli olan arabanın
dikkate alınmaması oldu.

Ukrayna'dan yaklaşık 60.000 göçmen İsviçre'ye sığındı. Söz konusu Ukraynalılara, İsviçre’de
çalışma hakkı tanımanın yanı sıra, sosyal yardım almalarını sağlayan S koruma statüsü verildi. 
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İsv�çre, Ukraynalılar �ç�n Sosyal Yardımİsv�çre, Ukraynalılar �ç�n Sosyal Yardımİsv�çre, Ukraynalılar �ç�n Sosyal Yardım
Kurallarını SıkılaştırdıKurallarını SıkılaştırdıKurallarını Sıkılaştırdı
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Kaynak: ILO Brief “Employment in Myanmar in the first half of 2022: A rapid assessment” August 2022.

Kadınlarda yaşanan istihdam kaybının erkeklerden
fazla olduğunun vurgulandığı ILO özet raporunda,
hesaplamalara göre 2022 yılı istihdamı 2020 yılına
nazaran erkeklerde %5,4, kadınlarda ise %6,5 daha
düşük gerçekleşti. Diğer yandan, örgütlenme
özgürlüğü bağlamında çalışma şartları, çalışma
haklarında yaşanan ihlaller nedeniyle kötüleşti;
verimlilik 2021 yılında %8 oranında geriledi,
ancak 2022 yılında %2 oranında arttı.

Rapora göre, birçok sektörde olduğu gibi, hazır giyim sektöründe de düzensiz çalışma saatleri
uygulandı. İşçiler düşük ücretlerle çalıştırıldı ve işine son verilen işçilere kıdem tazminatları
ödenmedi. Tarımda çiftçilerin reel gelirleri gübre, yakıt ve hayvan yemi dâhil önemli girdilerin
ithalat fiyatlarındaki artışlar nedeniyle düştü. Diğer taraftan, turizm ve konaklama sektöründe, yılın
ilk yarısında sınırlı da olsa bir toparlanma gözlendi.
Raporda, Yükselen akaryakıt ve gıda fiyatlarının ekonomi üzerindeki baskıyı artırdığı ve geçim
kaynaklarını etkilediği kaydedildi. 

Uluslararası Çalışma Örgütünce (ILO), Myanmar’ın 2022 yılı ilk yarısına ilişkin istihdam
değerlendirmesi yayımlandı. ILO tarafından yapılan en son tahminlere göre, Myanmar’da erkek
ve kadın istihdamı 2020 yılından bu yana yaklaşık 1.1 milyon azaldı.
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ILO, Myanmar İst�hdam Özet
Raporunu Yayımladı
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Asya/Pas�f�k Bölges� Sosyal
Göstergeler Genel Görünümü 

Çev�ren: Sal�h Vecd� SEÇKİN
sa l � h . seck �n@csgb .gov . t r

İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatının (Organization for Economic Co-operation and
Development/OECD) Asya ve Pasifik bölge ülkelerinin sosyo-ekonomik genel görünümünü
yansıtan “Bir Bakışta Toplum: Asya ve Pasifik/2022” adlı inceleme raporunun beşincisi
yayımlandı.
Raporda, Asya ve Pasifik'teki 38 ülke ve bölgenin kendi ekonomik büyüme, iş gücü piyasasına katılım, uluslararası
göç, sosyal yardımlar, yoksulluk ve gelir adaleti, demografik değişim, yaşlanma ve aylıklar, sağlık ve sosyal uyum
hakkındaki 26 temel gösterge esas alınarak bir değerlendirme yapılıyor.
Ekonomik büyüme
Rapora göre, Kovid-19 salgını bölgenin ekonomik büyümesini engelledi. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH)
büyüme oranları 2020 yılında Çin'de %6'dan %2,3'e düşerken Hindistan, Endonezya, Japonya ve Kore'de de düşüş
kaydedildi. 2022 ve 2023 yılları için ekonomik büyüme oranlarının %5’i geçmesi tahmin edilirken Ukrayna savaşı
nedeniyle 1 puanlık bir düşüşle gerçekleşeceği bekleniyor.
Yoksulluk
Son 20 yılda gerçekleşen güçlü ekonomik büyüme, aşırı yoksulluğu önemli ölçüde azalttı. Bölgede günlük geliri 1,90
ABD dolarının altında olan insanların oranı 2000 yılında %22'nin üzerindeyken 2019'da ortalama %5'in biraz altına
geriledi. Yoksulluğu hızla gerileyen ülkelerin başında, yoksullukta %30’luk gerileme oranları ile Çin, Endonezya,
Kırgızistan, Nepal, Tacikistan, ve Vietnam yer aldı. Asya/Pasifik ekonomilerinde nüfusun en zengini ile en yoksul
%10'luk kesim arasındaki gelir dağılımındaki uçurum zamanla azaldı. Buna rağmen OECD ülkeleri ortalamasının iki
katı seviyesinin altına inmedi.

Kamu harcamaları
Bölge ülkelerinin sosyal koruma sistemleri genel olarak zayıf
kaldı. Asya/Pasifik bölgesindeki kamu sosyal harcamaları,
OECD ülkelerindeki GSYİH'nin ortalama %20 oranına kıyasla,
2018/19'da GSYİH'nin yalnızca %7'si oranında gerçekleşti.
Sosyal yardımların çoğu, kayıt dışı sektörde çalışan işçilerden
ziyade, resmi iş sözleşmesi olan kayıtlı işçilere, bir başka
ifadeyle, nispeten iyi durumda olan gruba yapılan ödemeleri
oluşturduğundan, sosyal harcamaların yeniden dağıtımı adaletli
olmadı. Diğer bir ifadeyle, Asya/Pasifik bölgesinde kayıt dışı
istihdam yaygın olarak devam ettiğinden, bu işçilerin sosyal
sigorta yardımlarından yararlanabilmeleri mümkün olmadı.
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Diğer yandan Tacikistan, Özbekistan ve ve Fiji’de her 1000 yetişkin başına 9 evlilik düşerken, bu
sayı Avustralya, Güney Kore, Yeni Zelanda ve Tayland’da 4’e düşüyor.
Uluslararası Göç
Asya/Pasifik ülkelerinden OECD ülkelerine yönelik göçün, OECD ülkelerine yapılan toplam göç
içerisindeki payı yaklaşık olarak %29 olup, son yıllar değerlendirildiğinde fazla bir değişiklik
göstermiyor. 2019 yılında bölge ülkelerinden OECD ülkelerine yaşanan göçün yarıdan fazlası Çin,
Hindistan ve Vietnam’dan gerçekleşirken göç edenlerin istihdam oranları oldukça yüksek. Örneğin
OECD ülkelerinden Kanada’da bu oran %73,3, ABD’de %71,4 ve AB’de %65,8 olarak kaydedildi.
Sosyal güvenlik
Rapora göre, şu anda Asya/Pasifik bölgesinde emeklilik yaşındaki her üç kişiden sadece biri zorunlu
emeklilik sistemi kapsamında bulunuyor. Bu, bölgedeki yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamak için
OECD ülkelerindeki yaşıtlarından daha fazla aile desteğine dayanmak zorunda oldukları anlamına
geliyor. Sistemin kapsayıcılığı açısından bölge ülkeleri arasında büyük farklar bulunuyor. Örneğin
Avustralya, Yeni Zelanda ve Japonya’da iş gücünün tamamı emeklilik sistemi kapsamında
bulunmasına karşın, Endonezya, Pakistan ve Vietnam’da kapsam oldukça kısıtlı görünüyor. Her iki
iş gücünden biri, emeklilik yaşındaki her üç kişiden biri Asya/pasifik bölgesinde zorunlu emeklilik
sistemlerinin kapsamında iken, OECD ülkelerinde bu kapsam oranları sırasıyla %87 ve %98
düzeyinde. 
Bu nedenle, yaşlı yoksulluğundaki artışları önlemek için sosyal koruma sistemlerindeki boşlukların
bölge ülkelerinde bir an önce giderilmesi gerekiyor.
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Yaşlanan nüfus
Nüfusun yaşlanması, özellikle Kuzey Doğu Asya
ülkeleri başta olmak üzere bölgedeki birçok ülkeyi
etkileyen önemli bir sosyal politika sorunu olarak
değerlendirildi. 

Bilhassa, yaşam beklentisindeki hızlı yükseliş ve doğurganlıktaki düşüş tarihteki en hızlı nüfus
yaşlanma oranlarına neden oldu. Yaşam beklentisi 2000 yılında 68,6 iken 2019 yılında 74,2 yaşa
yükseldi. 2060 yılına kadar Asya/Pasifik ekonomilerindeki nüfusun en az %20'sinin 65 yaş ve
üzerinde olacağı tahmin edilirken, bu oranın Güney Kore'de bölgedeki ülkelerin hepsinin üzerinde
gerçekleşerek nüfusun %40'ını ilgilendireceği öngörülüyor. 
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