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U
ZM

AN GÖRÜŞÜ
C�ns�yete Dayalı Ücret Farklılığı
Nasıl G�der�lecek?

Rapora göre, çoğu ülkede görülen ve derinleşen birçok eşitsizlik arasında toplumsal cinsiyet eşitsizliği önemli bir
yer tutuyor. Özellikle, Kovid-19 salgınının etkisi, iş ve gelir kayıpları konusunda erkek ve kadın iş gücü üzerinde
farklı şekillerde ortaya çıktı. Nitekim ILO tarafından daha önce yayımlanan 2020–21 Küresel Ücret Raporu, krizin,
kadınların toplam ücret gelirlerini erkeklere nazaran daha olumsuz etkilediğini göstermişti. 
“Eşit değerdeki iş için kadın ve erkeklere eşit ücret ödenmesi” ilkesi, ILO Anayasasında yer alıyor. Eşit işe eşit ücret
ödenmesi, ayrımcı uygulamalar da dâhil söz konusu eşitsizliği ortadan kaldırmayı amaçlayan ve ülkemizin de
onaylamış olduğu, 100 No’lu Eşit Ücret Sözleşmesi (1951) ile 111 No’lu Ayrımcılık (İstihdam ve Meslek)
Sözleşmesinde (1958) belirtiliyor. Bu çerçevede, erkek ve kadın arasındaki mevcut ücret farklılıklarını
değerlendirmek için en kapsamlı ve yaygın olarak kullanılan yaklaşımın, “eşit değerde işe eşit ücret” kavramı
olduğunu söylemek mümkün. 

Ücrette şeffaflık ne anlama geliyor?
Ücrette şeffaflığın sağlanması için bazı önlemlerin alınması
gerekiyor. Bu önlemler arasında, düzenli olarak yapılan
ücret ödemelerine ilişkin açıklamalar, dönemler itibarıyla
yapılan cinsiyete dayalı ücret farklılıkları raporları ve
kurumsal ücret değerlendirmelerini saymak mümkün.
Ücret şeffaflığının olumsuz etkileri
Raporda, ücret şeffaflığı mevzuatı ile ilgili olarak en çok
yapılan eleştirinin, işverenler için uyum maliyetleri ile
getirdiği idari yük konusu olduğu açıklandı. Ayrıca,
Amerikalı akademisyenler tarafından teorik bir model
üzerinde yapılan bir çalışmada, ücret şeffaflığının ücretlerin
artmasına değil, düşmesine yol açabileceği üzerinde bazı
görüşler ileri sürüldü. 
Çalışanlar bakımından faydaları
Raporda, ücrette şeffaflık uygulamasının çalışanların daha
bilinçli ve daha iyi kararlar almalarını sağladığını; ücret
şeffaflığının işe alım ve ücret müzakerelerinin eşit şartlar
altında gerçekleşmesine olanak sağladığı ifade ediliyor.
Ayrıca, çalışanların potansiyel ayrımcı ücret uygulamalarını
belirlemelerine ve işletmelerin kurumsal düzeyde cinsiyete
dayalı ücret farklarını ortadan kaldırma yönünde düzeltici
eylemleri başlatmalarına yardımcı olacağı kaydediliyor.

Salih Vecdi SEÇKİN Çalışma Uzmanı salih.seckin@csgb.gov.tr
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Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organisation/ILO) tarafından “Ücrette
Şeffaflık Mevzuatı: İşveren ve İşçi Örgütleri için Çıkarımlar” (Pay Transparency Legislation:
Implications for Empoloyers’ and Workers’s Organizations) başlıklı rapor yayımlandı. 
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Ülke uygulamaları
Hükümetler, işveren ve işçi örgütleri, eşit değerdeki işe eşit ücret ilkesi ile cinsiyetler arası ücret farkı konusunun
önemini giderek daha fazla kabul ediyor. Raporda bu konuda 21 ülke (Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka,
İspanya, Kanada, Litvanya, İsveç, Finlandiya, Almanya, Fransa, İtalya, Lüksemburg, İzlanda, Hollanda, Norveç,
Portekiz, İsviçre, Birleşik Krallık, ABD ve Şili) örneğinden hareket edilerek ülke uygulamaları ele alınıyor.
Avustralya’da en az 100 çalışanı olan bir işletmenin ücret raporu vermesi istenirken, Avusturya’da İşçi Konseyi ya
da Komitelerine ücret şeffaflık raporunun sunulması istenebiliyor. Benzer şekilde Belçika’da da işçi temsilcilerine
söz konusu raporların verilmesi öngörülüyor. Danimarka’da şeffaf ücret mevzuatı, 35 veya daha fazla çalışanı olan
özel sektör işletmelerine odaklanırken; tarım, bahçe işleri, ormancılık ve balıkçılık alanlarındaki işletmeler, istatistiki
bilgi veya raporlara ilişkin yükümlülüklerden muaf tutuluyor. İspanya’da eşit ücret toplu pazarlık sürecinin bir
parçasını oluşturuyor. Kanada’da her işverenin, işletmenin istihdam eşitliği planı olarak adlandırılan bir planı
çalışanlarına veya temsilcilerine ileterek bilgilendirmesi gerekiyor. Litvanya’da, 20’den fazla çalışanı olan
işletmelerin, İşçi Konseyleri ile birlikte fırsat eşitliği planını müzakere etmeleri öngörülüyor. İsveç’te, işveren ve
çalışanların ücret denetiminde işbirliği yapması zorunlu tutuluyor. Ayrıca, işverenlerin, araştırma ve ücretin
belirlenmesine ilişkin analiz çalışmasında değerlendirilmek üzere gerekli bilgileri işçi sendikasına bildirmesi
isteniyor. Birlikte yapılan çalışmaya dayalı olarak, işçi temsilcilerinin %70'inden fazlasının, ücretlendirme ve analiz
çalışmasında yer aldığını ve çoğunluğun memnun olduğunu belirtmesi bekleniyor. Finlandiya'da 2016'da değiştirilen
Kadın-Erkek Eşitlik Yasası (No. 609/1986), hem özel hem de kamu işverenleri için geçerli olup, işçilere bir işçi
temsilcisi veya yerel sendika temsilcisi aracılığıyla ücret ve çalışma koşulları hakkında bilgi edinme hakkını garanti
ediyor. Almanya'da, eşit ve eşit değerdeki işe eşit ücret hakkının uygulanmasına ilişkin 2017 tarihli Ücretlerde
Şeffaflık Yasası uyarınca, 200'den fazla çalışanın bulunduğu bir kamu veya özel kuruluşta çalışan bir kişinin, kendi
maaşı, bir maaşın belirlenmesindeki kriterleri, aynı işyerinde karşı cinsten işçilerin gerçekleştirdiği eşit veya
karşılaştırılabilir değerdeki bir görevin ücretini öğrenme ve bu konuda bilgi alma hakkı bulunuyor. Fransa, işyerinde
erkek ve kadın arasındaki ücret farkını ortadan kaldırmaya yönelik önlemleri içeren 2018 tarihli Mesleki Geleceğinizi
Seçme Özgürlüğü Yasası’nı uyguluyor. Yasaya göre, işletmelerin erkek ve kadın arasındaki ücret farkını ortadan
kaldırmak için bir hedef belirlemesi gerekiyor. Kamu sektöründe ise benzer bir düzenleme Ağustos 2019'da
yürürlüğe girdi. İtalya’da 2006 tarihli Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Ulusal Yasası’na göre, 50'den fazla çalışanı
olan kamu ve özel işletmelerin, iş gücünde cinsiyete dayalı ücret farkı ile işe alım, eğitim, terfi, işten çıkarma,
emeklilik ve diğer parametreler gibi istihdam koşulları hakkında rapor vermeleri öngörülüyor. 
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Lüksemburg’da 2016 yılında yürürlüğe giren ve İş Kanununa dâhil edilen Eşit Ücret Yasası uyarınca, eşit işe eşit
ücret veya kadın ve erkek için eşit değerde iş ilkesi uygulanıyor. İzlanda'da yürürlükte olan 10/2008 No'lu Kadın ve
Erkeklerin Eşit Statü ve Eşit Hakları Yasası’na göre, hem özel hem de kamu sektöründeki kuruluşların ücretlerde
cinsiyet eşitliğinin bulunduğunu ve işyerinde eşit ücret politikasını uyguladıklarını göstermeleri gerekiyor.
Hollanda’da 1980 tarihli Erkek ve Kadına Eşit Muamele Yasası’nda ücret şeffaflığı hükümleri bulunmamakla
birlikte, her iki yılda bir, Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), iş gücü piyasasında cinsiyete dayalı ücret eşitsizlikleri
üzerine bir araştırma yayımlıyor. Ancak, 2019 yılında Meclis'e sunulan yeni bir ücret şeffaflığı yasa tasarısına göre,
250 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinin eşit işe eşit ücret uygunluk sertifikasını alması zorunlu tutuluyor.
İşletmeye ait uygunluk belgesi, belgenin verilmesi için gerekli şartları artık yerine getirmediğinde iptal edilebiliyor.
Norveç'in Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı ile İlgili 2017 tarihli Yasa, işverenlerin eşitliği teşvik etme ve herhangi bir
nedenle de olsa ayrımcılığı önleme görevini içeriyor. Büyüklüklerine bakılmaksızın tüm kamu ve 50'den fazla
çalışanı olan özel sektör işverenleri, ücret şeffaflığı önlemlerine uymak zorunda kalıyor. 20 ilâ 50 çalışanı olan bir
özel sektör işletmesinin, sosyal taraflardan biri tarafından talep edilmesi halinde, işletmenin önlemleri yerine
getirmesi öngörülüyor. Portekiz’deki 60/2018 sayılı Eşit Ücret Yasası, görev tanımları ile kadın ve erkekler için
ortak objektif kriterlerin geçerli olduğu şeffaf bir ücret politikasının uygulanmasını öngörüyor. İsviçre’de,
işletmelerdeki çalışanların ücretleriyle ilgili analiz yapabilmeleri için devlet tarafından işletmelere özel bir yazılım
temin ediliyor. 1995 tarihli Cinsiyet Eşitliği Federal Yasası’na göre, 100'den fazla çalışanı olan özel ve kamu
işverenleri, ücret verilerine ilişkin daha iyi bir yasal yönteme sahip olduklarını gösterememeleri halinde, dijital araç
aracılığıyla her dört yılda bir dâhili eşit ücret analizi ve denetimi yapmak zorunda kalıyor. Birleşik Krallık’ta 2017
yılında 2010 tarihli Eşitlik Yasası ve aynı tarihli Eşitlik Yasası düzenlemeleri aracılığıyla 250'den fazla çalışanı
olan kamu ve özel sektör işverenlerinin cinsiyete dayalı zorunlu ücret farkı raporlaması yapmaları öngörülüyor. Bu
işletmelerin ayrıca ortalama ücretleri kendi web sitelerinde yayımlamaları gerekiyor. Raporların dijital platformda
yayımlanmasının, işletmelerin kendi uygulamalarını gerçekleştirmelerine ve ücret farklılıklarını azaltacak veya
kapatacak önlemler almasına olanak sağlaması bekleniyor. ABD’de, işverenlerin farklı cinsiyetteki çalışanlara farklı
ücret ödemesi 1963 tarihli Eşit Ücret Yasası ile yasaklanıyor. Şili, hali hazırda 200'den fazla işçisi olan özel
işletmelerin her altı ayda bir cinsiyet ve iş pozisyonuna göre ücret kaydı yayımlamasını öngören bir yasa tasarısını
mecliste görüşüyor. Tasarıya göre, 50 veya daha fazla çalışanı olan işletmelerin cinsiyete dayalı ücret farkını yıllık
olarak araştırması öngörülüyor. Elde edilen bilgilerin, işletmelerin web sayfalarında yayımlanarak paylaşılması ve
elektronik ortamda Çalışma Dairesine gönderilmesi isteniyor.
Yukarıdaki ülke örneklerine dayalı uygulamalar değerlendirildiğinde, ücrette şeffaflığın olumlu sonuçlar verdiği ve
ücrette şeffaflık ilkesinin yasal zemine kavuşturulması ile meslek etiğine dayalı bir etik ilkenin de yerine getirilmiş
olacağı görülüyor. Nitekim çalışanlar bakımından istihdam ve ücrette şeffaflığın işe ve işyerine olan güveni
artıracağı ve güvenceli iş kavramını destekleyeceğine kesin gözle bakmak mümkün. 
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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] AB27: 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, avro bölgesinde[1] mevsimsel etkilerden
arındırılmış işsizlik oranı 2022 Eylül ayında %6,6
olurken 2022 Ağustos ayındaki %6,7’lik seviyenin
altına indi. 2021 Eylül ayında %7,3 olarak
kaydedilen seviyenin oldukça altında gerçekleşti.
Avrupa Birliği[2] (AB) genelinde ise 2022 Eylül
ayında bir önceki ayki seviyesini (%6) koruyan
işsizlik oranı, 2021 Eylül ayında %6,7 olarak
kaydedilmişti.
Eurostat tahminlerine göre, 10 milyon 988 bini avro
bölgesinde olmak üzere, 2022 Eylül ayı itibarıyla AB
üyesi 27 ülkede toplam 12 milyon 960 bin işsiz
bulunuyor. 2022 Ağustos ayı ile karşılaştırıldığında
işsizliğin AB genelinde 52 000, avro bölgesi
genelinde 66 000 düştüğü görülüyor. 2021 Eylül ayı
ile karşılaştırıldığında ise işsizliğin AB’de 1 milyon
304 bin, avro bölgesi 1 milyon 71 bin azaldığı
kaydedildi.

2022 Eylül ayında 2 milyon 241 bini avro bölgesinde olmak
üzere tüm AB üyesi ülkelerde toplam 2 milyon 747 bin 25
yaş altı gencin işsiz olduğu kaydedildi. Genç işsizliği 2022
Eylül ayında hem AB hem de avro bölgesinde %14,6 oranı
ile bir önceki ayın sırasıyla %14,3 ve %14,4 oranlarına
nazaran yüksek gerçekleşti. Söz konusu oran 2022 Ağustos
ayı ile karşılaştırıldığında, genç işsiz sayısının AB
genelinde 79 bin, avro bölgesinde 50 bin dolayında azaldığı
görüldü.
AB genelinde kadın işsizlik oranı 2022 Ağustos ayındaki
%6,4 seviyesini Eylül ayında da korurken, erkek işsizlik
oranı da Eylül ayında %5,7 ile bir önceki ayla eşit seviyede
gerçekleşti. Kadın işsizlik oranı avro bölgesinde geçen aya
göre 0,1 puan gerileyerek Eylül ayında %7,1 olurken, erkek
işsizlik oranı %6,2 ile bir önceki aya göre değişmedi.

Avrupa Kom�syonu Eylül 2022 AylıkAvrupa Kom�syonu Eylül 2022 AylıkAvrupa Kom�syonu Eylül 2022 Aylık
İstat�st�k Bülten� Yayımlandıİstat�st�k Bülten� Yayımlandıİstat�st�k Bülten� Yayımlandı
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Kaynak: “Euro area unemployment at 6.6%”, Eurostat Newsrelease Euroindicators, 124/2022, 3 November 2022; “Industrial Production up
by 1.5% in the Euro area and 1.1% inthe EU”, Eurostat Newsrelease Euroindicators, 114/2022, 12 October 2022.

Diğer taraftan, Eurostat tarafından yayımlanan son
rakamlara göre, mevsimlik etkilerden arındırılmış sanayi
üretimi 2022 Temmuz ayına kıyasla 2022 Ağustos ayında
avro bölgesinde %1,5, AB genelinde %1,1 oranında arttı. 
Bir yıllık süreç içinde en yüksek artışlar Bulgaristan
(%16,5), Litvanya (%14,4 ve Danimarka’da (%14,1)
gerçekleşirken, en büyük düşüşler Belçika (-%10,3),
Lüksemburg (-%2,5) ve Slovakya’da (-%2) gerçekleşti.

2022 Eylül ayı itibarıyla seçili bazı AB üyesi
ülkelerde mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik
oranları şöyle:
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Kaynak: IRENA and ILO (2022), Renewable energy and jobs: Annual review 2022, International
Renewable Energy Agency, Abu Dhabi and International Labour Organization, Geneva.

Rapor, yenilenebilir enerjinin daha fazla ülkede istihdam yarattığını ve söz konusu yeni işlerin neredeyse üçte
ikisinin Asya'da gerçekleştiğini belirtiyor. Örneğin Çin, tek başına küresel toplamın %42'sini oluştururken, onu %10
ile AB ve Brezilya, %7 ile ABD ve Hindistan izliyor.
Rapor, bölgesel ve ulusal gelişmelere de dikkat çekiyor. Örneğin, Güneydoğu Asya ülkelerinin büyük güneş
fotovoltaik (PV) üretim merkezleri ve biyo yakıt üreticileri haline geldiği; Çin’in, güneş PV panellerinin önde gelen
üreticisi ve kurucusu olduğu ve açık deniz rüzgârında giderek artan sayıda istihdam yarattığı kaydediliyor. 
Avrupa şu anda dünyanın rüzgâr üretim çıktısının yaklaşık %40'ını oluştururken, rüzgâr enerjisi ekipmanının en
önemli ihracatçısı konumunda bulunuyor.
Rapor, yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılmasında, başta eğitim olmak üzere kalitesi yüksek, dolgun ücretli ve
insana yakışır işlerle adil bir geçişin sağlanması ve bu amaçla hazırlanan bütüncül önlemlerle desteklenmesi
gerektiğini vurguluyor.

Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) işbirliği ile Uluslararası Yenilenebilir Enerji
Ajansı (IRENA) tarafından hazırlanan “Yenilenebilir Enerji ve İstihdam: Yıllık İnceleme
2022” raporu yayımlandı. Rapora göre, küresel ölçekte yenilenebilir enerjideki istihdam
sayısı 12,7 milyona ulaşırken, Kovid-19’un etkisi ve enerji krizine rağmen bir yılda
700.000 yeni iş imkânı sağlandı. 2021'de hidroelektrik alanındaki işlerin üçte ikisi imalat,
%30'u inşaat ve kurulum ve yaklaşık %6'sı işletme ve bakımla ilgili işlerden oluştu.
Ayrıca Rapor, yenilenebilir enerjiye dayalı işlerin birçok sıkıntıya karşı dirençli ve iş
yaratmada güvenilir bir kaynak olduğunu gösteriyor. Diğer yandan, yerel ölçekteki pazar
büyüklüğünün temiz enerji ile sanayileşme ve istihdam yaratılmasında ne kadar önemli
olduğu vurgulanıyor. 

Yen�leneb�l�r Enerj� Sektöründe İst�hdam Sayısı
12,7 M�lyona Ulaştı
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Kaynak: “This year’s economics Nobel prize celebrates an empirical revolution,” The Economist, October 16th 2021.
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Asgar� Ücret�n Artırılması İst�hdamda Düşüşe Neden Olmuyor

1990’lardan itibaren "güvenilirlik devrimi" olarak adlandırılan analiz yöntemi deneysel ekonomide bir dönüşümü
gerçekleştirdi. Teoriye dayalı çalışmaların geçerli olduğu önceki dönemlerde, deneyime dayalı çalışmalar pek
önemsenmiyordu. Ancak ilerleyen yıllar içerisinde, yeni ve yenilikçi çalışmalar bu durumu değiştirdi ve deneyimsel
araştırmalar ön plana çıktı. Nitekim 2021 yılı ekonomi Nobel Ödülü'nü paylaşan Kaliforniya Üniversitesi'nden David
Card, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden Joshua Angrist ve Stand Üniversitesi'nden Guida Imbens asgari ücret-
istihdam ve göç-istihdam ilişkisindeki deneyimsel çalışmaları ile bu geçişe önemli katkı sağladılar. Böylece, doğal
deneyimler üzerinden elde edilen verilerin analizi yoluyla daha gerçekçi sonuçlara ulaşılması mümkün oldu.
Kaliforniya Üniversitesinden David Card ve Alan Krueger, 1994'te yayımlanan makalelerinde, New Jersey'deki
asgari ücret artışı ve buna bağlı olarak istihdamda yaratacağı değişikliği, taban ücretin değişmediği komşu
Pennsylvania eyaleti ile karşılaştırarak inceledi. İnceleme sonucunda, daha önce asgari ücret artışının istihdamda
keskin bir düşüşe yol açacağına dayanan teorinin gerçekçi olmadığı; aksine ücret artışlarının istihdamda azalmaya
yol açmadığı tespit edildi.
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Alman İstatistik Dairesi (Destatis), Basın Açıklaması No: N 061, 29.09.2022.

Alman İstatistik Dairesinin açıkladığı verilere göre, Almanya’daki emeklilerin dörtte birinden
fazlası aylık 1.000 avronun altında gelirle geçimini sürdürüyor. Ayrıca, ilerlemiş yaşına rağmen
çalışan kişi sayısının da on yıl öncesine nazaran önemli ölçüde artış gösterdiği görülüyor. 
Yaklaşık 10 yıl önce Almanya’daki emekli sayısı 16,6 milyon iken, bu sayı 2021 yılında 17,6 milyona ulaşmış
bulunuyor. Bu sayının yaklaşık 4,9 milyonunun aylık 1.000 avronun altında bir gelire sahip olduğu belirtiliyor.
Oransal olarak bakıldığında ise, bu sayı toplam emeklilerin %27,8’ini oluşturuyor. Bin avronun altında gelire sahip
kişiler arasında kadınların oranı %38,2 olurken, erkeklerde bu oran %14,7 olarak kaydedildi. 
İstatistik Dairesine göre, 65 yaş üstü çalışan sayısında da 10 yıl öncesine göre büyük artış gerçekleşti.  10 yıl önce
65 – 75 yaş arası çalışan kişilerin oranı %7 iken, 2021 yılında %12,9 olarak kayda geçti. Söz konusu oranın
içerisinde akademik eğitimli olanların payı %20,2 olarak tespit edildi. Herhangi bir meslek eğitimi ya da diploması
olmayanların oranı ise %10,4 olarak belirlendi. 
İleri yaş seviyesinde çalışan kadın ve erkekler arasında da farklılıklar bulunuyor. 2021 yılında 65 – 75 yaş arası
çalışan erkeklerin oranı %16,2 olurken, bu oran kadınlarda %9,9 oldu. Ayrıca 2021 yılında temel geçim yardımı
(Grundsicherung) alan emekli sayısı da 589 bini buldu.
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Almanya’da Yaklaşık 5 M�lyon Emekl�
1000 Avronun Altında Aylık Alıyor 
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Kaynak: Berlin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği

Almanya İş Gücü P�yasasındak�
Gel�şmeler
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Yabancılar Arasında İşsizlik
Yabancılar arasında işsizlerin sayısı 2022 Temmuz ayı itibarıyla bir ay öncesine göre 67.446 artarak 875.412 olarak
kayıtlara geçti. İşsiz vatandaşlarımızın sayısı 110.676 olarak kaydedilirken bir yıl öncesine göre 14.573 (%11,6)
azalma gözlendi. İşsiz vatandaşlarımızın 61.733’ü erkeklerden, 48.943’ü kadınlardan oluşurken, 4.351’i 25 yaş altı,
87.871’i 25 ila 50 yaş arası, 18.451’i 55 yaş üzerindeki kişilerden oluştu. 
Yabancılar arasında işsizlik oranı %14,4, Türk vatandaşları arasındaki işsizlik oranı ise %16,1 olarak kaydedildi.
Türk işsizlerin yabancı işsizler içindeki payı %12,6 olarak tespit edildi.
Meslek Eğitimi
2021 Ekim ayından 2022 Haziran ayı sonuna kadar, Alman Federal İş Kurumuna toplam 498.700 açık meslek eğitim
yeri bildirimi yapıldı. Yine aynı dönemde İş Kurumuna 375.700 genç, meslek eğitimi için başvuruda bulundu. 2022
Haziran ayında 258.700 meslek eğitim yerine yerleştirme yapılamamış olup, yine aynı dönemde 167.300 başvuru
sahibi gencin mesleki eğitim yerine yerleştirilmesi gerçekleştirilemedi. 
Kısa süreli çalışma ödeneği
Kovid-19 salgın sürecinde 2020 Nisan ayında 6 milyon, 2021 Mayıs ayında ise 2.320.000 çalışana kısa süreli çalışma
ödeneği verildi. Henüz kesinleşmemiş verilere göre 2022 Mayıs ayı itibarıyla bu sayı 328.000 olarak gerçekleşti.
Oransal olarak, 2022 Mayıs ayında sigortalı çalışanların %1’i, 2022 Nisan ayında %1,4’ü 2021 Nisan ayında ise
%6,9’u kısa çalışma ödeneğinden yararlandı. 2020 Nisan ayında kısa çalışma ödeneğinden yararlananların oranı,
bugüne kadarki en yüksek oran olan %17,9 olarak kayıtlara geçti. 
Ayrıca, 2022 Temmuz ayında 36.000 kişi kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulundu. Söz konusu sayı 2022
Haziran ayında 42.000, Mayıs ayında 91.000 olarak kaydedildi.

İşsizlik
Almanya’da işsiz sayısı, 2022 Temmuz ayı itibarıyla bir yıl
öncesine (2021) göre %1 oranında azalarak 2.470.000 olarak
gerçekleşti. İşsizlerin sayısı bir ay öncesine göre
Ukrayna’dan gelen mültecilerden dolayı, bölgesel olarak her
yerde arttı. En büyük artış Mecklenburg-Vorpommern’de
(%5), en düşük artış ise Saksonya’da (%0,3) yaşandı.
2022 Temmuz ayında tüm çalışanların sayısı esas alınarak
yapılan hesaplamada, işsizlik oranı %5,4 olarak tespit edildi.
Oran, bir ay öncesine göre %0,1 artarken, 1 yıl öncesine
göre %0,2 oranında azaldı. Bölgeler itibarıyla 2022 Temmuz
ayında işsizlik oranı Batı Almanya’da %5,1, Doğu
Almanya’da ise %6,8 olarak kayıtlara geçti. İşsizlik oranı bir
ay öncesine göre Batı Almanya’da %0,1 ve Doğu
Almanya’da %0,2 artarken, geçen yılın (2021) aynı
dönemine göre Batı Almanya’da %0,2 ve Doğu Almanya’da
%0,2 azaldı.
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Almanya'da yoksulluk oranının iki Almanya'nın birleştiği
1990 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı bildirildi.
Yardım kuruluşu Paritaetische Wohlfahrtsverband’ın
başkanı Ulrich Schneider’in açıkladığı “Yoksulluk
Raporu”nda, 2020’de %16,2 olan ülkedeki yoksulların
oranının, 2021’de %16,6’ya yükseldiği bildirildi. Yaklaşık
83 milyon nüfusa sahip Almanya’da yoksulların sayısının
2020 yılına göre yaklaşık 300 bin artarak 2021’de 13,8
milyona ulaştığı bildirildi.

Raporda, yoksulluk oranının 2006 yılından beri sürekli yükseldiği hatırlatılarak, ülkedeki yoksulların oranının 2006-
2021 yılları arasında %14’den %16,6’ya çıktığı ifade edildi. Yoksulluğun en fazla emekliler (%17,9) ile çocuk ve
gençlerde (%20,8) rekor seviyeye ulaştığı belirtilirken, bu oranın yaşlılar arasında %17,4 oranında tespit edildi. 

Kovid-19 salgınının yaşandığı son iki yılda özellikle serbest mesleklerde çalışanların yoksulluk sınırının altına
düştüğüne işaret edilirken, serbest mesleklerde çalışanlar arasında 2019 yılında %9 olan yoksulluk oranının 2021’de
%13,1’e yükseldiği açıklandı.
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Almanya’da Yoksulluk Arttı
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Kaynak: Nürnberg Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği; https://www.der-paritaetische.de/themen/sozialpolitik-arbeit-und-
europa/armut-und-grundsicherung/armutsbericht-2022/ (Erişim tarihi: 24/10/2022).

Yoksulluk oranlarında eyaletler arasında farklılıklar
görüldüğü ifade edilirken, Bavyera eyaletinin %12,6 ile

en düşük orana, Bremen eyaletinin %28 ile en yüksek
yoksulluk oranına sahip olduğu belirtildi. Kuzey Ren

Westfalya, Thuringen, Saksonya-Anhalt, Berlin ve
Bremen ortalama yoksulluk oranının üstünde yer alan
beş eyalet oldu. Ruhr bölgesi yoksulluk açısından en

sorunlu bölge olurken, 5,8 milyonluk nüfus hacmi ile her
beş kişiden birinin yoksul olduğu bölge olarak %21,1

oranıyla Bremen’den sonra ikinci sırayı aldı.
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Kaynak: Münih Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği; Bundesministerium für Arbeit und
Soziales, Service, Gesetze und Verordnungen, Bürgergeld (Erişim tarihi:14/10/2022).

Almanya’da Federal Kabine, Hartz IV’ün (ikinci basamak işsizlik parası) yerine geçecek olan “Vatandaşlık
Parası”nı (Bürgergeld) kabul etti. Yeni düzenlemenin 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor. 
Daha önce 449 avro olan bekâr yetişkinler için uygulanan ikinci basamak işsizlik parası miktar, “Vatandaşlık
Parası” ile 502 avroya kadar yükseltilirken, gençler için 420 avro olarak belirlendi. Yeni uygulamada, iş arayanlar
ile federal iş kurumu arasında çalışmaya yönelik bir işbirliği yapılırken, güven dönemi olarak adlandırılan ilk altı ay
içinde, bir iş teklifinin reddedilmesi veya mesleki eğitime katılım gösterilmemesi halinde yaptırım uygulanmayacak.
Yeni uygulamada mesleki bir niteliğin kazandırılması ve eğitim daha ön plana çıkarılmakta olup, kazanç sağlayıcı
bir işe yerleşme önceliği kaldırılmış olacak. 
Yeni düzenlemede, sosyal yardım alan bir kişinin aynı evi paylaştığı partneri için de artış öngörüldü. Buna göre,
reşit partnerler için standart ücret 451 avro olarak belirlenirken, 14 ilâ 17 yaş arasındaki çocuklar için 420 avro, 6 ilâ
13 yaşındakiler için 348 avro ve beş yaşından küçükler için ise 318 avro ödeme yapılması planlandı.
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Almanya, İşs�zl�k Parasından
Vatandaşlık Parasına Geç�yor
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Kaynak: https://www.gov.uk/government/news/new-law-in-place-to-
allow-businesses-to-hire-agency-workers-to-plug-staffing-gaps-caused-
by-strike-action (Erişim tarihi:13/10/2022).

Çin imalat sanayi, yılın ikinci yarısında yoğun iş
gücüne ihtiyaç duyuyor. Elektronik üretiminde
faaliyette bulunan bir işletmenin yetkilisi tarafından
yapılan bir açıklamada, Apple tedarik zincirinde yer
alan işletmeler ile rekabet etmek durumunda
kaldıkları, ancak sektörde işçi açığı bulunduğu ifade
edildi. Mevcut iş gücü sıkıntısı nedeniyle, Apple
tedarikçi firmaların işçilere saatlik 30 yuanın (4,20
ABD doları) üzerinde ücret teklifinde bulundukları,
böylece işçilerin ayda 9.000 yuana (1.257 ABD
doları) kadar kazanç elde edebilecekleri belirtildi.
Ancak, günümüzde birçok gencin fabrikalarda
monoton olarak değerlendirdikleri bir şekilde
çalışmak istemedikleri ve Guancha'nın (gözlemci) bir
raporuna göre, gençlerin daha fazla boş zaman tercih
ettiği ve ayrıca, istihdam kuruluşları tarafından
aldatılmak istemedikleri ifade edildi. Nitekim Çin’de
bir işçi ile aylık 7.000-8.000 yuan ücret üzerinde
anlaşma sağlanmış olmasına karşın, sözleşmenin
imzalanmasının ardından 5.000-6.000 yuan olarak
tekrar revize edildiği ve gerçekte işçilerin sadece
3.000 yuan (419 ABD doları) kazanabildikleri
belirtiliyor. Guancha raporu ayrıca İnsan Kaynakları
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınan verilere de
atıfta bulunarak, imalat sektöründeki mevcut işçi
sıkıntısının 2025 yılına kadar %48 seviyesine
yükselebileceğini ve bunun yaklaşık 30 milyon iş
gücü açığı anlamına geldiğini vurguluyor. 

Birleşik Krallık’ta grev eylemine katılım nedeniyle oluşan iş gücü açıklarını kapatmak için
işletmelerin taşeron işçi alımına izin veren yeni yasa yürürlüğe girdi. 
Mevcut yasa, söz konusu eylemlerden en çok
etkilenen işletmelerin işin yürütümünün sağlanması
amacıyla açıkta kalan pozisyonları nitelikli işçiler ile
doldurmasına imkân sağlayacak şekilde değiştirildi.
Değişikliğin, hayati kamu hizmetlerinin ve günlük
yaşantıdaki rutin hizmetlerin, 1970’ler tarzı grevler
nedeniyle kesintiye uğramasını engellemek amacıyla
yapıldığı duyuruldu. Yasal düzenlemeyle birlikte,
eylemden en çok etkilenen işletmeler, temel iş gücü
açığı oluşturan pozisyonları doldurmak için en kısa
sürede nitelikli geçici personeli işe alabilecek. 
Mahkeme tarafından grev eyleminin yasa dışı
olduğunun kararlaştırılması halinde, yaratılan zarar
karşılığı olarak sendikalara uygulanacak en fazla ceza
miktarı 250 binden, 1 milyon sterline kadar
yükseltilebilecek. 
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B�rleş�k Krallık’ta İş Gücü Açığını Kapatacak
Yen� Yasa

Kaynak:“ September 2022 labour news roundup: Peak season labour
shortage in manufacturing sector”, China Labour Bulletin, Web. 02 October
2022.(Erişim tarihi:12/10/2022).

Ç�n İmalat Sektöründe İş Gücü
Sıkıntısı Yaşanıyor
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Kaynak: https://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=5561415.

Sigorta prim oranlarının yükseltilmesi.
Yasal emeklilik yaşının yükseltilmesi.
Prime esas aylık tavan gelirinin yükseltilmesi.

Söz konusu oranın OECD ortalamasının (%13,1) yaklaşık üç katına eşit olduğu görülüyor. OECD, Güney Kore
ulusal emeklilik planı ile ilgili olarak çeşitli politika önerilerinde bulundu. Bu öneriler şöyle sıralandı: 

1.
2.
3.

Güney Kore'de sigorta prim oranı %9 olup, OECD ortalaması olan %18,3’ün yarısının da altında bulunuyor. Söz
konusu sigorta prim oranı İtalya’da %33, diğer OECD ülkelerinin yarısında %20’nin üzerinde uygulanıyor.
OECD’ye göre, “biriktir ve ver” tasarruf sisteminin devam edemeyeceği ve 2055-2057 tarihli fonların tükenmesinden
sonra, yararlanıcıların bireysel geçmiş prim katkıları yerine, mevcut çalışanların primleriyle finanse edilen PAYG
(Pay as you go) devlet emeklilik sistemine geçilmesi gerektiği ifade ediliyor. OECD’nin hesaplamalarına göre sadece
bir yıllık harcamalar dikkate alındığında 2050 yılında prim oranlarının %20,8’e, 2060’da %26,8’e ve 2070 yılında
%29,7’ye çıkarılması gerekiyor.

OECD raporuna göre, Güney Kore nüfusunun önümüzdeki
beş yıl içinde azalmaya devam etmesi bekleniyor. Özellikle
20-64 yaş grubu nüfusunun 2020 yılında 34,3 milyondan
2060’da 19,4 milyona, bir başka ifadeyle 40 yılda %43
oranında azalması bekleniyor. Sonuç olarak, 20-64 yaş
arası 100 kişinin desteklemesi gereken 65 yaş ve üstü kişi
sayısı 2020'de 23,6'dan 2060'ta 89,7'ye dört katına çıkacak.
Güney Kore’de ulusal emeklilik sisteminin ilk kez
uygulanmaya başladığı 1988 yılından bugüne kadar henüz
kırk yıl geçmemesi nedeniyle Kore’deki hiçbir sigortalının
maksimum prim süresine ulaşamadığı bildirildi. Emeklilik
aylıklarının, temel emekli ve ulusal emekli aylıkları ile
telafi edilerek tamamlanmasına karşın, ülkede 66 yaş ve
üzerindekiler için yoksulluk oranı 2018 yılı itibarıyla
%43,4 seviyesinde bulunuyor. 

Mevcut emeklilik rejiminde 59 yaşına kadar prim
ödendikten sonra emekli aylığı bağlanmakta olup, 59 olan
zorunlu yaşın 65'e çıkarılması halinde sigortalıların
alacağı emekli aylığı miktarının, yaklaşık %13 oranında
artarak gelir güvencesi işlevini daha da güçlendireceği
belirtiliyor.

İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD), ilki 2014 yılında İrlanda olmak üzere bugüne kadar Meksika,
Letonya, Portekiz, Peru, Çek Cumhuriyeti ve Slovenya’nın emeklilik sistemlerini inceleyerek rapor yayımladı. Bu
defa, sekizinci ülke incelemesi olarak Güney Kore’nin emeklilik sistemini ele aldı. 
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Kaynak: “Spain eases work permit requirements for foreigners,” The Economic Times, Web. July 27, 2022 (Erişim tarihi: 11/10/2022);
https://www.spainenglish.com/2022/07/27/spain-passes-bill-legalise-foreign-workers-regulate-hospitality-farming-sectors/ (Erişim tarihi: 10/10/2022).

İspanya Göç Kanununda Değ�ş�kl�k Yaptı

Mevcut göç yasasının reformu niteliğindeki düzenleme, İspanyol işverenlerin yabancı ülkelerdeki işçilerin işe
alımlarını kolaylaştırırken, İspanya’da yerleşik yabancıların da çalışma vizesi almalarını kolaylaştırıyor. Yasa ayrıca,
mevsimlik göçmen işçilerin serbest meslek sahibi olarak kayıt olmalarını kolaylaştıracak.
İspanya iş gücü piyasasında yaklaşık olarak yasa dışı 500.000 kişi bulunuyor. Özellikle konaklama ve tarım gibi
sektörlerde geleneksel olarak yeterli personel bulunmuyor ve işletmeler genellikle belgeleri olmayan göçmen işçilere
başvuruyor. Bakanlık bu kapsamda iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan alanların listesini güncelleyecek olup,
yetkililer, ülkede iki yıl ve daha uzun süre bulunan yabancıların yüksek talep gören sektörlerde mesleki eğitim almak
üzere kayıt yaptırarak geçici istihdam için başvuruda bulunabileceklerini belirtti. 
Bu kapsamda, yabancı öğrenciler de eğitimlerinin sonunda üç yıl beklemek yerine İspanya'da çalışmaya
başlayabilecek ve okurken haftada 30 saate kadar çalışma izni alabilecek. İspanya'da en az iki yıldır ikamet eden ve
en az altı aydır kayıtsız çalışan yabancılar da çalışma izni için başvurabilecek

İspanya, göç yasasında değişiklik yaparak, konaklama ve tarım dâhil iş gücünde eksiklik yaşanan
sektörlerde  yasal belgesi olmayan yabancı işçilere kolaylıklar sağladı.
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Kaynak: https://knowledge.leglobal.org/sweden-legislative-changes-to-the-swedish-employment-protection-act/ (Erişim tarihi: 13/10/2022).

İsveç’te istihdamı koruma yasasının revizyonuna ilişkin yasal düzenleme 01 Ekim 2022 tarihi itibarıyla yürürlüğe
girdi. 

İsveç İstihdamı Koruma Yasası (Lagen om
anställningsskydd) çalışanların hangi hallerde işten
çıkarılabileceği konusunda hükümler içeriyor: Yasa,
işverenlerin asgari bir ihbar süresi vermesini ve
sadece geçerli bir sebeple (kötü davranış veya işinde
kötü olmak gibi) veya piyasalardaki gerileme veya
şirket stratejisindeki bir değişiklik gibi nedenlerle
işten çıkarabilmelerini kapsıyor. Ayrıca, işten
çıkarma işleminin çalışanın kıdemi dikkate alınarak
yapılması gerekiyor. Buna göre, benzer görevlerde
son işe alınan çalışanın ilk işten çıkarılacak kişi
olması gerekiyor. Aynı zamanda işe alınan çalışanlar
arasında yaşlı çalışanlara muafiyet tanınıyor.
İstihdamı Koruma Yasasında yapılan değişiklikler,
birçok yeniliğin yanı sıra mevcut yasadaki iş akdinin
feshi, işin sonlandırılmasında öncelik sırası ve
muafiyetler, fesih geçerliliğine ilişkin
uyuşmazlıklardaki maliyetler, genel belirli süreli
istihdam gibi hususları da içeriyor.
Düzenlemeye göre, bir işverenin bir çalışanın işine son vermesi, artık nesnel gerekçelerle değil, gerçek nedenlere
dayalı olarak mümkün olabilecek. 
Yine işten çıkarma durumunda tüm işverenler, son giren ilk çıkar kuralının uygulanmasında öncelik sırasını
belirlerken üç çalışanı muaf tutma hakkına sahip oluyor. Daha önce, en fazla on çalışanı olan işverenler iki çalışanı
için muafiyet uygulayabiliyordu. Yeni kurallar, işverenlere yeni işe alınanlar arasında üç kişiye kadar muafiyet
kullanma hakkı tanıyor. Bu nedenle, uzun süreli çalışanların işinde kalması ve işini koruması da tehlikeye giriyor. Bu
durumda, sendikaların iş mahkemelerine başvurmaları da mümkün olamıyor. Ancak, yeni düzenleme işine son
verilenlere daha fazla destek uygulaması öngörüyor. 
Ayrıca, bir işverenin bir personelini daha az çalışma saatine sahip bir pozisyona yeniden atamayı planladığı
durumlarda öncelik sırası öngörülüyor. Buna göre, toplamda daha uzun bir istihdam süresine sahip olan çalışanlar,
yeniden görevlendirilme durumlarında en son görevlendirme yapılacak kişiler oluyor. Yeniden görevlendirilen
çalışanlara en fazla üç aylık ihbar süresine eşdeğer bir geçiş süresi tanınıyor.
Yeni uygulamada, bir iş sözleşmesinin feshi konusunda anlaşmazlık olması halinde, yasal süreç içerisinde
işverenlerin çalışanlara ücretlerini ödemeye devam etme yükümlülükleri kaldırılıyor. Ancak, şayet bir mahkeme
kararı alınmış ise o takdirde geriye dönük olarak ücret ve diğer ek ödemeler yapılabiliyor. Ayrıca, genel belirli süreli
istihdamın, 2 sene yerine 12 ay sonra otomatik olarak belirsiz süreli istihdama dönüşmesi öngörülüyor. Otuz altı
aylık bir süreçte aynı işletmede en az 24 ay görevlendirilen geçici şirket çalışanlarının ise sürekli istihdam hakkını
kazanması sağlanırken, sürekli istihdam hakkı verilmemesi durumunda, alternatif olarak geçici şirket çalışanlarına iki
aylık ücretleri tutarında ikramiye ödemesi yapılabiliyor. 
İlgililer, uygulamanın daha çok küçük işletmelerde etkisinin hissedileceğini ileri sürüyor. 
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2022 Mayıs ayında Özbekistan ile Çin arasında 2022-2023 yıllarını kapsayan yoksulluğu azaltma işbirliği
programı imzalandı. Özbekistan'ın Buhara kentinde düzenlenen ilk Uluslararası Yoksulluğu Azaltma Forumu
sırasında imzalanan belge ile Özbekistan ve Çin’in deneyim ve bilgi alışverişi yoluyla yoksulluğun azaltılmasında
işbirliği yapması öngörüldü.

Kaynak: https://mineconomy.uz/en/info/3105; “Uzbekistan takes leaf out of China’s
poverty reduction book,” China Daily, 16.09.2022 (Erişim tarihi 9/10/2022).

Özbekistan Ekonomik Araştırma ve Reform Merkezine göre, Özbekistan yoksullukla mücadelede Çin modelini
örnek alarak 2020 Mart ayından itibaren ülke yapısına uygun bir uygulamayı hayata geçirdi. Çin yoksullukla
mücadele alanında uyguladığı model ile son sekiz yılda kırsalda yaklaşık 100 milyon, son 40 yılda ise 850 milyondan
fazla kişiyi yoksulluktan kurtardı.
Özbek makamları, hedeflenen yoksulluğun azaltılmasını sağlamak için düşük gelirli aileler hakkında eksiksiz bilgiler
içeren "Demir Kitap" adlı bir veri tabanı oluşturdu. 2020-2021 yılları arasında yaklaşık 600.000 aile listeye dâhil
edilirken, istihdam önlemleri alındıktan sonra yaklaşık 565.000 aile listeden çıkarıldı. Ayrıca, savunmasız gruplara
sosyal ve ekonomik destek sağlamak için "Kadın" ve "Gençlik" grupları oluşturuldu.
Ülkedeki yoksulluk seviyelerini değerlendirmek için Ekonomik Kalkınma ve Yoksulluğu Azaltma Bakanlığı ile
Refah İzleme ve Yoksulluğu Azaltma Merkezi kuruldu. Anılan Bakanlığın görevleri arasında insan sermayesi ve
kalitesini yükseltmeye yönelik önlemlerin analizi ve bu kapsamda çalışma ve istihdam alanında yasal düzenlemelerin
geliştirilmesine katkıda bulunulması da yer aldı.

20

Yoksulluğun Azaltılması �ç�n Özbek�stan İle
Ç�n Arasında İşb�rl�ğ� Anlaşması

S A Y I  6 0  •  E K İ M  2 0 2 2

https://mineconomy.uz/en/info/3105


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

Kaynak: “Pakistan ranks second worst on gender inequality,” Daily Pakistan, 13 July
2022; “Global Gender Gap Report 2022”, World Economic Forum, July 2022 Geneva.

ülke içinde cinsiyetler arası fark bakımından geçen seneye nazaran bir sıra daha gerileyerek 145. Sırada yer aldığı
kaydedildi. Raporda, Pakistan’da üst düzey, yasama ve yönetsel düzeydeki pozisyonlarda bulunan kadınların çok
düşük paya (%4,5)  sahip olduğu, kadınların sağlık ve hayatta kalabilme mücadelesi bakımından Pakistan’ın son
sıradaki beş ülke arasında bulunduğu belirtiliyor. Nüfusunun yaklaşık 107 milyonunu kadınların oluşturduğu ülkede,
ekonomik göstergeler arasında ücret eşitsizliği bakımından en fazla eşitsizliğe sahip ülkenin Pakistan olduğuna
dikkat çekiliyor. Ancak, elde edilen kazanç bakımından Pakistan’daki kadınların 2021 yılına göre 2022 yılında %4
daha fazla kazanç elde ettiği raporda ayrıca belirtiliyor.

Nitekim iklim değişikliğinin cinsiyetten bağımsız bir olgu olmadığı; iklim
değişikliğinin, kadınlara çalışma, ev işleri ve geçim sağlama konusunda daha fazla yük
getirdiği belirtiliyor. Dolayısıyla, doğal kaynakların azalması, bunları tüketen kişiler
arasında farklılığa yol açarak kadınların ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak için daha
yoğun bir çaba içine girmesine neden oluyor.
İklim değişikliğinin Pakistan’daki kadınlar üzerindeki etkisine dair yapılan bir
araştırmada, özellikle bazı bölgelerde tüm günlerini çok uzak yerlerden eve su getirmek
için çok fazla fiziksel mücadele ile geçiren kadınların, aynı miktardaki enerjiyi
kendilerini geliştirebilecek üretken işlerde harcamaları halinde, kendileri için daha
olumlu bir gelecek sağlayabilecekleri ifade edildi. 
Dünya Ekonomik Forumunun cinsiyet eşitliğine ilişkin 2022 yılı raporunda (Global
Gender Gap Report 2022), yaklaşık 221 milyon nüfusa sahip Pakistan’ın 146

İklim değişikliği ile ilgili olarak yapılan son analiz ve araştırmalar, atmosferik düzende değişimlere yol açan
doğal olayların, toplumun daha hassas ve kırılgan bireylerini oluşturan kadınlar üzerinde daha etkili olduğunu
gösteriyor. 
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İkt�sad� İşb�rl�ğ� ve Gel�şme Teşk�latı (OECD) 2022
Yılı İst�hdam Görünümü Raporunu Yayımladı

Çev�renler:
S a l � h  V e c d �  S E Ç K İ N

İktisadi işbirliği ve Gelişme Teşkilatı (Organisation for Economic Co-operation and
Development/OECD) tarafından teşkilata üye ülkelerde iş gücü piyasasındaki gelişmeler ve
beklentileri içeren istihdam görünümü raporunun sonuncusu, OECD Employment Outlook
2022, 9 Eylül 2022 tarihinde yayımlandı. 

Rapora göre, çalışma hayatı 2021 yılından sonra eski canlılığına kavuştu. Ancak,
Kovid-19 salgını ardından söz konusu toparlanma yaşanırken, Rusya ile
Ukrayna arasındaki savaş küresel beklentileri azalttı. Özellikle, gıda ve enerji
arzındaki sıkıntılar fiyatların yükselmesine neden olurken, ekonomik
toparlanmanın yavaşlamasına ve yaşam maliyetlerinin artmasına yol açtı.
Rakamlar, Kovid-19 salgın döneminde 57 milyon iş kaybının yaşandığını, salgın
sonrası toparlanma döneminde ise 66 milyon yeni iş imkânının yaratıldığını
gösteriyor. OECD ülkeleri ortalama işsizlik oranı ise 2022 Temmuz ayı
itibarıyla %4,9 olarak açıklandı.

İş Gücü Piyasası
2021 yılının en belirgin iki özelliği, uygun işçi bulmadaki sıkıntı ve sıkı iş gücü piyasası, bir başka ifadeyle iş
gücündeki daralma oldu. 2022 yılı Haziran ayı itibarıyla, OECD ülkelerinde salgın öncesine göre 9 milyon daha fazla
iş kayda geçerken, ABD’de Temmuz ayı itibarıyla, 6 milyon işsize rağmen 11 milyon açık iş pozisyonu ilanı verildi.
OECD işsizlik oranı 2020 Nisan ayında en üst seviyeye ulaşırken, kademeli olarak düşerek Temmuz 2022 itibarıyla
%4,9 seviyesine geriledi. Yüksek eğitim düzeyine sahip çalışanlarda istihdam oranı 2022 yılı ilk çeyreğinde salgın
öncesi seviyelerin üzerine çıktı. Söz konusu artış düşük ve orta düzey eğitime sahip çalışanlar açısından henüz tam
olarak gerçekleşmedi. 
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Diğer yandan, ülkeler ve gruplar arasında önemli farklılıklar da gözlendi. Düşük ücretli ve düşük nitelikli işlerde
istihdama katılım oranları düşük gerçekleşirken, bazı ülkelerde iş gücüne katılım ve istihdam oranları kriz öncesi
seviyelerin de altında kaldı. 
Yaşam Maliyeti
OECD ülkelerinde asgari ücretin gerçek (reel) değeri 2021 yılında düştü. 01 Ocak 2022 itibarıyla 29 OECD
ülkesinde ortalama olarak sayısal bakımdan %6 oranında artan asgari ücretler, gerçek değeri bakımından %0,3
oranında azaldı. Asgari ücretin gerçek değeri 29 ülkenin 18’inde düştü. Fiyat artışlarının etkisi ücret artışları ile
karşılanmaya çalışılırken, bu durumdan en fazla savunmasız konumdaki aileler ve hassas gruplar etkilendi.
Gelirlerinin büyük bir kısmını ailelerinin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için ayıran düşük gelirli aileler enflasyon
baskısı altında en fazla kalan grup oldu ve gelirlerinin alım gücü azaldı. 
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Genç İşsizliği
Gençler arasında salgın başlangıcında artan işsizlik, 2022 yılı başından itibaren azalmaya başladı ve salgın öncesi
seviyenin %0,1 puan üzerinde gerçekleşti. Azalma, ileri yaşlardaki yetişkinlerin seviyesine ise henüz ulaşmadı. 

Düşük nitelikli genç işçiler, göçmenler ve diğer savunmasız gruplar, bir başka ifadeyle düşük ücretli sektörlerde
çalışması daha olası olanlar, diğer gruplara nazaran daha fazla olumsuz etkilendi. Gençler için ortalama istihdam
oranı, tüm OECD ülkelerinin yarıdan fazlasında kriz öncesine göre daha düşük kaldı.
İstihdamda, eğitimde ve öğretimde olmayan gençlerin payı, 2022 yılının ilk çeyreğinde 2019 yılı ilk çeyreğinin
ortalama olarak %0,2 puan altında gerçekleşti.
Kadın istihdamı
Kadın istihdamı, salgın başlangıcında yaşanan olumsuz havanın ardından aile sorumlulukları ve ücretsiz bakım
sorumluluğunun üstlenilmesine rağmen kriz dönemi boyunca giderek artış kaydetti. İstihdam kayıpları daha çok
düşük ücretli işlerde, sağlık ve eğitim alanında görüldü. 12 yaş altı çocuğu olan kadınların çoğunluğu (%61,5)
evdeki bakım sorumluluklarını babalara (%22,4) nazaran daha çok üstlendi.
Göçmenler
Göçmenler arasında istihdam artarken henüz salgın öncesi seviyelere ulaşmadı. OECD ülkelerinde ortalama olarak
yerli nüfus ile yabancı doğumlular arasındaki istihdam açığı zaman içinde azalma eğilimi gösterdi.
Salgında risk altında çalışanlar
Kovid-19 salgını başlangıcında, çalışanların %44’ü evden çalışması mümkün olmadığı için fiziken varlığı gereken
işlerde çalıştı. Söz konusu bu oran Litvanya, Çekya, Lüksemburg ve Almanya’da %40 ve altında kalırken, ABD,
İspanya, İrlanda ve Yunanistan’da %50’nin üzerinde gerçekleşti. Ancak, iş gücü araştırması verilerinde risk
altındaki işlerde çalışanların oransal olarak ne kadarının salgın sırasında çalışmaya devam ettiği yer almadığından,
oranı tespit edilemedi. Ancak, risk altında çalışanlar arasında düşük ücretli işlerin payı %37 ila %15 arasında
değişirken, gençlerin payının %12 ila %5 arasında değiştiği kaydedildi. 

24 S A Y I  6 0  •  E K İ M  2 0 2 2



www.csgb.gov.tr/d�gm

@d�gm.csgb @d�gm_csgb @d�gm_csgb@d�gm_csgb


