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2008 Küresel ekonomik ve mali krizinin ardından 2009 yılında ABD’nin Pittsburgh kentinde düzenlenen G20
Liderler Zirvesi’nde Çalışma Bakanlarının da düzenli olarak bir araya gelmesi ve çalışmalarını Liderlere sunması
kararı alınmış, ilk Çalışma Bakanları toplantısı 2010’da Washington’da gerçekleştirilmiştir. O tarihten itibaren her
yıl, yılda bir kez düzenli olarak toplanmaktadır. 
2011 yılında, G20 Çalışma Bakanlarına sunulacak çalışmaları hazırlamak ve tavsiyelerde bulunmak üzere İstihdam
Görev Gücü adlı teknik bir ekip oluşturulmuş ve bu ekibin çalışmaları her yıl uzatılarak 2014 yılının sonuna kadar
sürdürülmüştür. Avustralya Dönem Başkanlığının sonunda Çalışma Bakanlarının önerisi ve Liderlerin uygun
bulmasıyla İstihdam Görev Gücü daha kalıcı bir yapıya kavuşturularak İstihdam Çalışma Grubuna/İÇG (Employment
Working Group - EWG) dönüştürülmüştür. 

G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı – Bali (13-14 Eylül 2022)
Endonezya dönem başkanlığında istihdam alanında dört temel başlık belirlendi. İstihdam Çalışma Grubunun(İÇG)
2022 yılı boyunca yedi kez düzenlenen toplantılarında söz konusu başlıklara odaklanılarak, 13-14 Eylül 2022
tarihlerinde düzenlenen G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı için gerekli çıktılar ortaya konuldu. İstihdam
Bakanları tarafından Liderlere sunulacak olan nihai belge, “G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Bildirgesi”, Ukrayna
temelli yaşanan anlaşmazlık nedeniyle mevcut haliyle Liderlere sunulamadı; ancak Endonezya tarafından Başkanlık
Özeti olarak yayımlanabildi. 15-16 Kasım 2022 tarihlerinde ise yine Bali’de düzenlenen G20 Liderler Zirvesinde bu
ayrışma sona erdirilerek, G20 Liderler Bildirgesi olarak her yıl alışılageldiği şekliyle kabul edildi.

U
ZM

AN GÖRÜŞÜ
2022 yılı G20 Endonezya Dönem
Başkanlığından Yansımalar 

G20 (Group of 20)
G20, uluslararası ekonomik kararların alınması ve işbirliğinin sağlanması amacıyla dünyanın en büyük ekonomisine
sahip 19 ülke ile Avrupa Birliği’nin katılımıyla oluşturulmuş, 25 Eylül 1999 tarihinde Washington’da G8 Maliye
Bakanları Toplantısı ile kuruluşu açıklanan üst düzey bir siyasi forumdur.

Medeni Can AKIN Çalışma Uzmanı medeni.akin@csgb.gov.tr
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 i. Başta engelliler olmak üzere özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasalarına entegrasyonu.
ii. Kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme için toplum temelli mesleki eğitim ve G20 Beceriler Stratejisi’nin
güncellenmesi.
iii. Girişimcilik ve Mikro, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (MKOBİ) aracılığıyla iş imkânlarının
oluşturulması.
iv. Tüm çalışanlar için iş gücü koruma politikalarının uyarlanması.

i.Başta engelliler olmak üzere özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasalarına entegrasyonu
Kovid-19 krizinin olumsuz etkileri, başta engelliler olmak üzere, hassas gruplar üzerinde daha yoğun hissedildi. Zira,
uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan araştırmalara göre küresel düzeyde engelli kişilerin yalnızca %28’i sosyal
sigortalar kapsamında olup düşük gelir grubunda yer alan ülkelerde bu oran %1 gibi olağanüstü düşük bir seviyede
kaldı. 2022 yılı boyunca düzenlenen İÇG toplantılarında, Arjantin Dönem Başkanlığı sırasında kabul edilen “G20
İlkeleri”ne ilişkin uygulamaların hızlandırılması ve sürecin G20 düzeyinde takip edilmesi üzerinde anlaşmaya varıldı.
Bu bağlamda, bir Eylem Planı hazırlanarak, sürecin takip edilebilmesi için, G20 üyesi ülkeler tarafından gönüllülük
esasına göre sunulacak veriler üzerinden Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve İktisadi işbirliği ve Gelişme
Teşkilatının (OECD) 4 yılda bir takip edebilecekleri bir gösterge seti oluşturuldu. Bu sene içerisinde yürütülen
çalışmaların öne çıkan bir diğer yönü ise, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi Çalışma ve İstihdam başlıklı
27. maddesinin, G20 çalışmaları bakımından merkeze alınması oldu. 
ii.Kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme için toplum temelli mesleki eğitim ve G20 Beceriler Stratejisi’nin
güncellenmesi 
Ülkemizde sınırlı sayıda bulunan örnekler dışında fazla uygulanmayan toplum temelli mesleki eğitim terimi, toplum
katılımına, kişinin kendini geliştirip güçlendirmesine ve bilhassa dezavantajlı gruplara özel olarak odaklanan merkezi
olmayan mesleki eğitim programları için kullanılmaktadır. Bu eğitim, daha çok resmi kurumlara çok az erişimin
olduğu özellikle kırsal alanlarda öne çıkıyor. Toplum temelli mesleki eğitim, yerel ekonomik fırsatların
belirlenmesini, eğitimi ve eğitim sonrası desteği kapsıyor.[1] ILO'nun Kırsal Ekonomik Güçlendirme Eğitimi, 20'den
fazla ülkede uygulanarak kanıtlanmış toplum temelli eğitime iyi bir örnek teşkil ediyor.
Öte yandan, OECD rehberliğinde hazırlanarak G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları tarafından kabul edilen “G20
Beceriler Stratejisi” de ülkemizin G20 Dönem Başkanlığını yürüttüğü 2015 yılında istihdama yönelik katkısını
gösteren önemli bir belge olarak kayıtlara geçti.

2022 yılında Endonezya tarafından istihdam
alanında belirlenen öncelikler 
275 milyonu aşkın nüfusuyla dünyanın en kalabalık
dördüncü ülkesi olan Endonezya için G20 Dönem
Başkanlığının üstlenildiği 2022 yılı, özellikle istihdam
alanında yaşanan gelişmeler ve G20 platformunun
geleceği konusunda kayda değer bir yıl oldu. Bu
bağlamda, mevcut iş olanaklarının düşük niteliği,
düşük ücretli işler ve yüksek gelir adaletsizliği ile özel 

politika gerektiren grupların iş gücü piyasasındaki kırılgan durumları gibi yapısal sorunlarla mücadele eden
Endonezya tarafından belirlenen istihdam öncelikleri, bilhassa istihdam yönüyle salgın sonrası dönem için yol
gösterici oldu. 
Endonezya tarafından belirlenen öncelikler:

[1] Tanım, ILO tarafından 2011'de uyarlanmıştır.
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Aradan geçen yedi yıllık süreçte, yeşil dönüşüm ve dijitalleşmenin iş gücü piyasaları üzerindeki etkileri, söz konusu
stratejinin güncellenmesini zorunlu hale getirdi.  
2022 yılı içerisinde her iki konu üzerinde İÇG tarafından yürütülen
çalışmalar neticesinde, “Toplum Temelli Mesleki Eğitim Yoluyla Beşeri
Kapasitenin Gelişiminde Sürdürülebilir Büyüme ve Üretkenlik için G20
Politika Tavsiyeleri” ve “Güncellenmiş Beceriler Stratejisi” üzerinde
anlaşmaya varılarak, anılan belgeler 13-14 Eylül 2022 tarihli G20 Çalışma
ve İstihdam Bakanları Toplantısına sunuldu.

iii.Girişimcilik ve Mikro, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler
(MKOBİ) aracılığıyla iş imkânlarının oluşturulması   
ILO tarafından yayımlanan verilere göre, sadece 2020 yılında küresel
işsizlik 2019 yılına kıyasla %1,1 oranında arttı. G20 ülkelerinde 161
milyon tam zamanlı iş kaybedildi ve toplam istihdam sayısı 2013 yılının
gerisinde kaldı. G20 ülkelerinde işsizlik oranının en azından 2023 yılına
kadar salgın öncesi dönemin üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, iş
kayıplarının kadın ve gençlerde daha ağır yaşandığı kaydedildi. 
Nitekim kadın istihdamı 2020 yılında %5 oranında azalırken (erkeklerde %3,9), yetişkin istihdamı %3,7, genç
istihdamı ise %8,7 oranında geriledi.

Büyüklük gruplarına göre MKOBİ'lere ilişkin temel göstergelerin oransal dağılımı (%), 2020.
Kaynak: KOSGEB 
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Küresel istihdamın üçte ikisinden fazlasını sağlayan ve firmaların %90’ından fazlasını oluşturan mikro, küçük ve orta
ölçekli işletmelerin (MKOBİ) önemi daha da arttı. Ancak, MKOBİ’ler, daha büyük ölçekli işletmeler ile
kıyaslandığında hem işlerin kalitesi hem de üretkenlik bakımından oldukça geride kaldı. Endonezya Dönem
Başkanlığı, bir yandan küresel işsizliğin azaltılması için MKOBİ’lerden faydalanılmasını öngörürken, öte yandan söz
konusu yapısal sorunların giderilebilmesi için bu konuyu 2022 yılı G20 istihdam gündeminin kapsamına aldı. 
Bu çerçevede, Endonezya Dönem Başkanlığının talebi üzerine ülkemizdeki iyi uygulama örnekleri İÇG
toplantılarında G20 ülkeleriyle paylaşıldı. 2016 yılında Çin Dönem Başkanlığı sırasında kabul edilen “G20
Girişimcilik Eylem Planı” temel alınarak “İş Yaratma Aracı Olarak Girişimciliğin Teşvik Edilmesi ve MKOBİ’lerin
Desteklenmesi Hakkında Politika Tavsiyeleri” kabul edildi. Söz konusu tavsiyeler, MKOBİ’lerde üretkenliğin ve
çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik olup, kayıt dışı firmaların kayıt altına alınmasını ve iş güvencesi ile
çalışanların haklarının korunmasını içeriyor.
iv. Tüm çalışanlar için iş gücü koruma politikalarının uyarlanması
Küresel salgın sonrasındaki toparlanma sürecinde, emekçi kesimlerin kayıplarının göz önünde bulundurulması
sadece toplumsal barış ve adalet bakımından değil, aynı zamanda ekonomik toparlanmanın etkin bir şekilde
sağlanabilmesi için de bir önkoşul oluşturuyor. Nitekim küresel iş gücü gelirlerinin, 2020 yılında bir önceki yıla göre
%8,3’lük gerileme göstermiş olması bile içinde bulunduğumuz dönemin çalışan kesimler üzerindeki ağır etkisini
gösteriyor. 2020 yılında S. Arabistan ve 2021’de İtalya’nın Dönem Başkanlıklarında bu konu üzerinde bazı
çalışmalar yürütülmüş olsa da, 2022 yılındaki çalışmalar neticesinde “Tüm Çalışanların Dayanıklılıklarının
Artırılması ve Daha Etkin Koruma için İş gücü Koruma Politikalarının Uyarlanmasına dair G20 Politika İlkeleri”nin
kabulü bu konuya verilen önemin bir göstergesi oldu.
Gelecek yıl için G20 Dönem Başkanlığını 1 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Hindistan devralmış olup, 2022 yılında
yapılan çalışmalara ilişkin deneyimler ışığında, teknik konulardaki çalışmaların yürütülmesinin yanı sıra, siyasal ve
sosyal gelişmelerin de yeni dönem çalışmalarında belirleyici olacağını söylemek yanlış olmayacaktır. 
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[2] 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.
[3] 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[2] mevsimsel etkilerden
arındırılmış işsizlik oranları 2022 Ekim ayında, 2022
Eylül ayındaki %6,6’lık seviyenin altına inerek %6,5
olarak gerçekleşirken, 2021 Ekim ayındaki %7,3’lük
seviyenin oldukça gerisinde kaldı. Avrupa Birliği[3]
(AB) genelinde ise 2021 Ekim ayında %6,6, 2022
Eylül ayında %6,1, 2022 Ekim ayında ise %6,0
olarak kaydedildi.
Eurostat tahminlerine göre, 10.872.000’i avro
bölgesinde olmak üzere, 2022 Ekim ayı itibarıyla AB
üyesi 27 ülkede toplam 12.953.000 işsiz bulunuyor.
2021 Ekim ayı ile karşılaştırıldığında 2022 Ekim
ayında işsizliğin AB genelinde 1.158.000, avro
bölgesinde 1.053.000 azaldığı görüldü.

Genç işsizliği
2022 Ekim ayında 2.326.000’i avro bölgesinde olmak üzere
tüm AB üyesi ülkelerde 25 yaş altı toplam 2.872.000 gencin
işsiz olduğu kaydedildi. Genç işsizliği 2022 Eylül ayında
%15,2 iken, Ekim ayında AB genelinde %15,1, avro
bölgesinde %15 olarak gerçekleşti. 2021 Ekim ayı ile
karşılaştırıldığında, genç işsiz sayısının AB genelinde
102.000, avro bölgesinde 81.000 dolayında arttığı görüldü.

Kadın-erkek işsizliği
AB genelinde işsizlik oranı kadınlarda 2022 Eylül ayındaki
%6,4 seviyesini Ekim ayında da korurken, erkek işsizlik
oranı Eylül ayındaki %5,8 seviyesinden Ekim ayında
%5,7’ye geriledi. Avro bölgesindeki kadın işsizlik oranı ise
2022 Eylül ayındaki %7,1 seviyesinden Ekim’de %7,0’ye,
erkek işsizlik oranı ise sırasıyla %6,2’den %6,1’e geriledi. 

   Avrupa Kom�syonu Ek�m 2022Avrupa Kom�syonu Ek�m 2022Avrupa Kom�syonu Ek�m 2022
Aylık İstat�st�k Bülten� YayımlandıAylık İstat�st�k Bülten� YayımlandıAylık İstat�st�k Bülten� Yayımlandı

Sanayi Üretimi
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.

S A Y I  6 1  •  K A S I M  2 0 2 2



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

9

Kaynak: “Euro area unemployment at 6.5%”, Eurostat Newsrelease Euroindicators, 133/2022, 1 December 2022; “GDP up by 0.2% and employment up by
0.2% in the euro area”, Eurostat Newsrelease Euroindicators, 128/2022, 15 November 2022; “Annual enflation up to 10.6% in the euro area”, Eurostat
Newsrelease Euroindicators, 130/2022, 17 November 2022.

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

Eurostat tarafından yayımlanan son rakamlara göre, avro
bölgesindeki açık iş pozisyonu oranı 2021 yılının ikinci
çeyreği ile 2022 yılının birinci çeyreğinde sırasıyla %2,3 ve
%3,1 iken, 2022 yılı ikinci çeyreğinde %3,2’ye; AB
genelinde, sırasıyla %2,2,ve %2,9’dan 2022'nin ikinci
çeyreğinde %3,0’e yükseldi.

İstihdam edilen kişi sayısı 2022'nin ikinci çeyreğinde hem avro bölgesinde hem de AB'de %0,4 artmış iken, bu artış
üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre hem avro bölgesinde hem de AB'de %0,2 oranında gerçekleşti. Geçen yılın
ikinci çeyreği birinci çeyrek ile karşılaştırıldığında, istihdam edilen kişi sayısında avro bölgesinde %2,7 ve AB'de
%2,4 oranında artış gözlenirken, 2022'nin üçüncü çeyreğindeki artış ikinci çeyreğe nazaran avro bölgesinde %1,7 ve
AB'de %1,5 oranında gerçekleşti.

Diğer taraftan, 2022 Ekim ayı enflasyonu ülkeler itibariyle en düşük Fransa’da (%7,1) en yüksek Estonya’da (%22,5)
gerçekleşirken, avro bölgesinde %10,6, AB’de ise %11,5 olarak kaydedildi. 
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Kaynak: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2022/2041/oj?locale=en; https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_861051/lang--en/index.htm
(Erişim tarihi: 25/11/2022).
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Direktife göre, bir asgari ücret, eğer ücret dağılımına göre adil ise ve tam zamanlı istihdam ilişkisine dayalı işçilere
makul bir yaşam standardı sağlıyor ise yeterli kabul ediliyor. Direktif, yasal asgari ücretlerin yeterliliğinin, her üye
devletteki istihdam artışı, rekabet gücü ve bölgesel ve sektörel gelişmeler dâhil olmak üzere ulusal sosyo-ekonomik
koşulların göz önünde bulundurulması suretiyle belirlenip değerlendirilebileceğini vurguluyor. Gıda, giyim, barınma
gibi maddi ihtiyaçların yanı sıra kültürel, sosyal ve eğitimsel faaliyetlere katılım da dikkate alınıyor. 
Direktifte, yasal asgari ücretlerin belirlenmesi ve güncellenmesinin gelir destek mekanizmalarından ayrı olarak ele
alınması gerektiği; asgari ücret yeterliliğinin değerlendirilmesinde ilgili gösterge ve referans değerlerinin
kullanılabileceği ifade ediliyor. Bunun için uluslararası düzeyde yaygın olarak kullanılan göstergeler ile ulusal
düzeyde kullanılan göstergeler arasından seçim yapılabilir. Uluslararası düzeyde yaygın olarak kullanılan referans
değerler arasında, brüt asgari ücret için brüt medyan ücretin %60'ı veya brüt ortalama ücretin %50'si ya da net
ortalama ücretin %50 veya %60’ı gibi şu anda geçerli olan değerler esas alınabilir. 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ise AB Direktifini, toplu pazarlık yoluyla yasal asgari ücretlerin yeterliliğinin
sağlanması ve işçilerin asgari ücret koruması altına alınmasını temin eden yasal bir çerçeve olarak niteliyor. Bu
belirlemede, satın alma gücü, uzun vadeli ulusal üretkenlik düzeyi ile ücret düzeyleri, ücret dağılımı ve ücret
artışlarının dikkate alınması gerektiğine işaret ediyor.

Avrupa Birliğinde yeterli bir asgari ücretin belirlenmesine ilişkin AB Direktifi (2022/2041) AB
resmi gazetesinde 25 Ekim 2022 tarihinde yayımlandı.

Avrupa B�rl�ğ�nde Asgar� Ücret D�rekt�f� Yürürlükte
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Kaynak: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_858517/lang--en/index.htm (Erişim tarihi: 10/11/2022);                                                  
https://meetings.imf.org/en/2022/Annual (Erişim tarihi: 10/11/2022).

ILO tarafından üretken istihdam, bir
işçinin ve bakmakla yükümlü olduğu
kişilerin yoksulluk sınırının üzerinde bir
tüketim düzeyine ulaşabilmeleri için emeğe
yeterli bir getiri/geri dönüş sağlayan
istihdam olarak tanımlanıyor.

(*) ILO tarafından kayıt dışı istihdam,
sadece kayıt dışı sektördeki istihdam olarak
değil, aynı zamanda kayıtlı sektördeki kayıt
dışı istihdamı da içeren daha geniş bir
kavram olarak tanımlanıyor.
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ILO,  Artan Yaşam Mal�yetler�ne Karşı Sosyal
Koruma ve Asgar� Ücret Çağrısında Bulundu

Fiyatlardaki yüksek artışların yaşam maliyetlerini yükselttiği; ücret artışı ile verimlilik artışı arasındaki dengenin
bozulması nedeniyle ücretlerdeki gerçek alım gücünün düştüğü ifade edildi. Eşitsizliğin azaltılması için üretken
istihdamı artırmanın şart olduğu kaydedilen açıklamada, çalışma hayatında üretkenlik ve sürdürülebilirliğin
artırılması, insana yakışır işin teşvik edilmesi ve hükümetlere yoksulluk ve eşitsizliğin giderilmesi için daha fazla
mali kaynak sağlanmasında istihdamın kayıt altına (*) alınmasının gerekli olduğu vurgulandı. 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonunun 2022 Yıllık Toplantılarına yönelik
olarak yaptığı açıklamalarda, krizlere karşı evrensel sosyal koruma, yeterli ücret artışları, kırılgan ekonomilere daha
fazla destek ve işçi haklarına saygı yoluyla eşitsizlikleri azaltan ve sürdürülebilirliği destekleyen bir mücadele
çağrısında bulundu.
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Alman İstatistik Dairesi (Destatis), Basın Açıklaması No: N 061, 29.09.2022.

Ülkeler ulusal ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak STI belgelerini hazırlıyor. Nitekim STI belgeleri bir fikir
birliği oluşturmayı, kamu ve dış ortaklarla iletişim kurmayı, yönetim desteği sağlamayı ve politika konusunda
yol gösterici olmayı amaçlıyor. 
Çoğu STI belgesi, ekonomik hedeflerin yanı sıra sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğe vurgu yaparken, hâkim bir
toplumsal hedef etrafında şekillendiriliyor. Nitekim Kovid-19 krizinin ardından bu hedeflere ulaşmak üzere daha
belirgin toplumsal hedefler ve teknolojiler ortaya konuluyor. 
Sürdürülebilir bir çevre, bütün STI belgelerinde yer alan bir konu olmasına karşın, anlamı ülkeden ülkeye
değişebiliyor. Yeşil ekonomiye geçiş için öncelikli özel hedefler ile geçişi gerçekleştirmek üzere önerilen
teknolojiler farklılık gösterebiliyor.
Birçok ülkenin ulusal STI stratejisinde, dijitalleşme diğer sosyo-ekonomik hedeflere ulaşmada önemli bir araç
olarak gösteriliyor. 
Toplumsal kapsayıcılık konusu, ülkeye özgü koşulları ve toplumsal öncelikleri açık bir şekilde yansıtıyor.
Kovid-19’un ardından bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında ekosistemin korunması ve dayanıklılık
kazanılmasında STI belgelerinin esas alınması ülkelerin ortak öncelikleri arasında yer alıyor. 

İncelenen STI belgelerinde, Kovid-19 krizinin ardından sürdürülebilirlik konusu önemini arttırıyor. Ayrıca, krizle
birlikte iklim değişikliğine karşı toplumda farkındalık da artarak çevrenin korunmasına daha fazla önem veriliyor.
Salgın ortamında sağlığın korunması ve ekonomik zorluklarla mücadele önem kazanırken, yeşil ekonomiye geçiş
hedefi önceliğini kaybetmiyor. 
STI belgelerinde 2050 yılına kadar uzanan dönemde sıfır karbon atık hedefine ulaşmada yenilikçi çalışmalara özel
önem veriliyor. Sürdürülebilirlik bağlamında dijitalleşme, yapay zekâ, hidrojen gazı ve yenilenebilir enerjinin
kullanımının yaygınlaştırılması ön plana çıkıyor. 

Kovid-19 salgın sürecinde ülkelerin bilim, teknoloji ve yenilik/inovasyon (STI) öncelikleri
konusunda nasıl bir gelişim izlediğini inceleyen politika belgesi “Towards a New Vision of
Innovation Through Covid-19?” İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) tarafından 2022
Ağustos ayında yayımlandı.

Analiz dört temel konuyu esas alarak, çevresel sürdürülebilirlik,
dijitalleşme, kapsayıcılık ve dayanıklılık üzerinden ülkelerin, (Avustralya,
Avusturya, Kanada, Şili, Finlandiya, İtalya, Almanya, Japonya, Slovakya,
İsveç ve ABD), Kovid-19 öncesinde ve sırasında STI belgelerinde ne tür
değişiklik yaptığını inceliyor. 
Karşılaştırmalı niteliksel bir değerlendirmenin yapıldığı çalışmada söz
konusu 11 OECD ülkesinin bilim, teknoloji ve yenilik alanlarındaki
strateji belgeleri analiz ediliyor. Analizde aşağıdaki hususlar dikkate
alınıyor:
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Kov�d-19 Salgınının Ulusal Stratej�k Belgelere Yansıması 
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Kaynak: “Towards A New Vısıon Of Innovatıon Through Covıd-19?”, A Comparatıve Reading of 11 Countries’ Strategies, OECD Science, Technology And
Industry Policy Papers, August 2022 No. 136.

Akıllı şehir uygulamaları ve toplu taşımacılığın raylı sisteme kaydırılması bazı ülkelerde sektör bazında en önemli
başlığı oluştururken, bazı ülkelerde toplu taşımacılığın raylı sisteme kaydırılması yerine sıfır atık veya düşük atık ile
çalışan araçlara öncelik veriliyor. 
Yeşil enerjinin yaygınlaştırılması bütün ülkelerce ortak paylaşılan bir hedef olmakla birlikte, bu hedefe ulaşmada
kullanılacak araçlar ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. Bio-enerji, güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi ve enerjinin etkin
kullanımı yeşil enerji hedefine ulaşmada ön plana çıkıyor. Bir ülke dışında bütün ülkeler jeotermal enerji ile nükleer
enerji kullanımına stratejik hedefleri arasında yer veriyor. Araştırmada ele alınan ülkelerin tamamı STI belgelerinde
dijitalleşmeyi hedeflerinin ana merkezine oturturken, hem Kovid öncesi, hem de sonrası dönemde dijitalleşmeye ve
yeniliğe özel önem veriyor.  
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Kaynak: “The Great Resignation, quiet quitting right now: Is it safe to quit a job in a recession,” Forbes, October 23, 2022;“Managing the Great Resignation,”
The Economist, November 27th 2021; https://today.tamu.edu/2022/02/11/the-texas-am-professor-who-predicted-the-great-resignation/ (Erişim
tariihi:23/11/2022); https://www.bls.gov/news.release/jolts.nr0.htm (Erişim tarihi:24/11/2022).

“Büyük İst�fa” Ned�r?

14

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'na göre yalnızca
Kasım 2021'de 4,5 milyon rekor düzeyde Amerikalı
işinden ayrıldı. Ağustos 2022 itibarı ile de hız
kesmeden devam eden istifalar, 2022 Eylül sonu
itibarıyla gerileyerek 5,7 milyon civarında gerçekleşti.
Öte yandan, 01 Kasım 2022 tarihi itibarıyla işe
alınanların sayısı 6,1 milyon, açık iş sayısı ise 10,7
milyon olarak kaydedildi.
İstifa eğilimi için farklı nedenler belirtilse de çoğu
insan için işinden ayrılmanın temel nedenleri olarak
ücret artışı, daha iyi bir çalışma ortamı ve daha iyi bir
iş-yaşam dengesi öne çıktı. Ekonomik durgunluk
sırasında ekonomistlerce durgunluğun kısa ömürlü
olacağı değerlendirildiğinde, işverenlerin ilk tepkisi işe
alımları durdurmak olurken, durgunluğun uzun sürmesi
veya şiddetli olacağı öngörüldüğünde işten çıkarmalar
başlıyor. Nitekim 2008-2009 büyük durgunluk
sırasında benzer durum yaşanmış, işten çıkarmalar
neticesinde ABD’deki işsizlik oranı, ortalama oranın iki
katına çıkarak %10 olarak gerçekleşmişti.

Kovid-19 salgını esnasında çalışanların birçoğu,
zamanlarını kendilerini tatmin etmeyen bir işte
geçirdiklerini ve işlerinin kapsamının beklentilerinin
dışına çıktığını; bir kısmı ise farklı bir yaşam deneyimi ve
daha iyi bir iş istediklerini de fark etti.
Bazı kişiler uzaktan çalışmayı benimsedi, ancak,
işverenlerin bu çalışma yöntemini sunmaması ve ofise
dönmelerini istemesi söz konusu olduğunda, bu kişiler
başka bir iş aramak durumunda kaldı. Diğer yandan, aynı
sektörde faaliyette bulunan bazı işletmelerin evden çalışma
fırsatı sunması ise kişilerin iş değiştirme fikrini
benimsemelerine yol açtı.
Salgın ayrıca, sabah 09.00'dan akşam 17.00'ye kadar katı
bir tempoda çalışanların mali durum ve yaşamları,
özellikle de zamanları üzerinde daha fazla kontrol sahibi
olmak istediklerini fark etmelerine neden oldu. 
İşi bırakmayı düşünmenin bir başka nedeni de, bundan
sonra çalışılacak sektörün mevcut krize ve gelecekteki
muhtemel durgunluğa karşı esnek ve dirençli olabileceği
fikri oldu. Diğer yandan, iş değiştirerek önemli bir ücret
artışı elde etme şansının bulunması, birçok insanın şirket
ve kariyer değiştirmeyi seçmesinin temelini oluşturdu.

“Büyük İstifa” işten ayrılma kararını ifade etmekte olup, ilk kez, Kovid-19 salgın sürecinde 2021 yılı başından
itibaren çalışanların rekor oranlarda işlerini bırakmaya başlamasıyla birlikte Texas A&M Üniversitesi profesörü
Anthony Klotz tarafından kullanıldı. 

S A Y I  6 1  •  K A S I M  2 0 2 2

https://today.tamu.edu/2022/02/11/the-texas-am-professor-who-predicted-the-great-resignation/
https://www.bls.gov/news.release/jolts.nr0.htm


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

Ulusal İstatistik Ofisi (Office for National Statistics/ONS) verilerine göre, 2019 yılından bu yana uzun süreli bir
hastalık veya zihinsel sağlık sorunları nedeniyle iş gücü piyasasından ayrılanların sayısı yarım milyon arttı. Uzun
süreli hastalık nedeniyle iş gücü piyasası dışında kalan, bir başka ifadeyle ekonomik yönden faal/aktif olmayan
çalışma çağındaki yetişkinlerin sayısı, 2019 baharında yaklaşık 2 milyon iken, 2022 yılı yaz aylarında 2,5 milyona
yükseldi. Artışın hızı 2020 başından itibaren artarak, 2022 Ağustos ayına kadar 363.000 kişiye ulaştı.

Ulusal İstatistik Ofisi tarafından yapılan araştırmaya göre,
ekonomik olarak faal olmayanların %25’i, Kovid-19
salgınından önce iş gücü dışında kalmalarına neden olarak
uzun süreli hastalığı gösterirken, bu oran Haziran-Ağustos
2022 döneminde artarak %28’e yükseldi. Öte yandan, en
hızlı artış diğer sağlık sorunlarında görülürken, Nisan 2019
ilâ Haziran 2022 arası dönem karşılaştırıldığında, uzun
süreli işsizliğe neden olarak gösterilen diğer sağlık sorunları
veya diğer sağlık engelinin %41 oranında arttığı ve 97.000
kişinin diğer sağlık sorunları nedeniyle uzun süreli işsiz 

kaldığı kaydedildi. Kovid salgınının kendilerini engellediğini ifade edenlerin sayısı ise 75.000 olarak belirlendi.
Ekonomik olarak faal olmayanlardaki söz konusu bu artış, işsizliğin rekor düzeyde düşük olmasına rağmen, salgın
öncesine göre daha fazla kişinin işsiz kalmasıyla birlikte iş gücünün daraldığı anlamına geliyor.
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B�rleş�k Krallık’ta İş Gücü
Dışında Kalan Sayısında Artış

Kaynak:
https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peoplenotinwork/economicinactivity/articles/halfamillionmorepeopleareoutofthelabourforcebecauseoflongt
ermsickness/2022-11-10;https://inews.co.uk/news/business/half-a-million-workers-disappear-from-the-workforce-and-nobody-really-knows-why-1965409?
ico=related_stories; https://www.oecd.org/sdd/labour-stats/unemployment-rates-oecd-updated-november-2022.htm (Erişim tarihleri:21/11/2022).
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Kaynak: Where did all the 50-somethings go?,” The Economist, October 29th 2022; “Britain really isn’t working – and the
collapsing NHS is to blame,” The Telegraph, 7 August 2022; “British Heart Foundation. UK Factsheet, August 2022”.

Birleşik Krallık’ta çalışanlar tarafından en çok şikâyet
edilen sağlık sorununun kalp rahatsızlığı olduğu ve bu
alanda ülkenin tedavi imkânlarının yeterli olmadığı
belirtiliyor. Birleşik Krallık’ta yaklaşık 4 milyon
erkek ve 3,6 milyon kadın, toplam 7,6 milyon kişi
kalp ve dolaşım hastalıklarıyla yaşıyor. Ulusal Sağlık
Sistemi (NHS) içinde hizmet veren sağlık birimlerinin
(trust) sadece %43'ünün, kalp yetmezliği çeken
hastalardan %90'ından fazlasına rehabilitasyon
hizmeti sunabildiği kaydediliyor. 

Diğer yandan, Kovid-19 salgınıyla birlikte yaklaşık
378.000 kişinin daha iş gücü piyasasından çekildiği,
bunlara ilaveten sağlık sisteminde çözüm bekleyen sağlık
sorunlarının artması nedeniyle uzun süredir sağlık
sorunları yaşayan 201.000 kişinin daha iş hayatı dışında
kaldığı belirtiliyor.
Araştırmacılar, işinden ayrılan kişi sayısındaki artışın
nedeni ne olursa olsun, çalışma hayatındaki yaşı ilerlemiş
kişilerde sağlık sorunlarının artmakta olduğunu ve bunun
yaşam kalitesini etkilediğini ifade ediyor. 

Birleşik Krallık’ta Essex ve Edinburg Üniversitelerince yapılan en son araştırmalara göre, 2019 sonu itibarıyla
50-64 yaş arası çalışanlar arasında işten ayrılanların sayısının arttığı ve söz konusu artışların en az yarısında
ayrılış nedeni olarak “hastalık“ gösterildiği açıklandı. 
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B�rleş�k Krallık’ta İler� Yaşlarda Çalışanlar
Arasında Sağlık Sorunları Artıyor
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Estonya İstatistik Kurumu (Eesti Statiska) tarafından yapılan ve 6.467 hanenin katıldığı 2021 yılı
araştırmasında, hanelerin gelirleri ve yaşam seviyeleri belirlendi.

Buna göre, 2020 yılında 1.337 avro ile Harju kenti, toplam hane geliri en yüksek kent olurken, 963 avro ile
Valgamaa en düşük hane gelirli kent olarak kayıtlara geçti. En yüksek hane geliri ile en düşük hane geliri arasındaki
fark ise 419 avro olarak tespit edildi. Göreli yoksulluk, ülkedeki gelir eşitsizliğinin bir göstergesi niteliğinde olup,
2020 yılında yaklaşık 270.800 Estonyalı göreli olarak yoksulluk içinde yaşadı. Bu sayı, 2021 yılında 2020 yılına
kıyasla 30.300 artışla 301.100’e yükseldi. Bu kesimin aylık geliri, hane halkı dikkate alındığında 2021 yılında 763
avronun altına düştü.
2021 yılında, Estonya nüfusunun %22,8'i göreli yoksulluk içinde iken, %1,4'ü mutlak yoksulluk içinde yaşadı. Bir
başka ifadeyle, Estonya'da geliri asgari geçim seviyesinin (220 avro) altında olan yaklaşık 28.700 kişi mutlak
yoksulluk içinde yaşam sürdü. Geçen yıl bir önceki yıla göre hem göreli hem de mutlak yoksulluk içinde
yaşayanların payı arttı. Kuruma göre göreli yoksulluk, ülkedeki gelir eşitsizliğinin bir göstergesi oldu. 
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Kaynak: https://www.stat.ee/et/uudised/keda-rasib-vaesus-eestis-koige-rohkem; „Kes kogevad Eestis koige suuremat vaesust?“,
Eesti Statistika, Eb. November 2022  (Erişim tarihi: 21/11/2022).

Araştırmaya göre, göreli yoksulluk son yılların en üst
seviyesine yükseldi. Bu durum özellikle yaşlılar, 65 yaş
ve üstü grup aleyhine gelişirken, çocuklu ailelerde
azaldı. Emekli kesiminin maaş artışlarının, toplumun
geri kalanına nazaran daha düşük oranda gerçekleşmesi,
yaşlı kesimin göreli yoksulluktan daha fazla
etkilenmesine neden oldu. Diğer taraftan,  göreli ve
mutlak yoksulluk, en az üç çocuğu olan çiftler ve
gençler (18-24 yaş arası) arasında yıl içinde azaldı.
65 yaş ve üstü grubun %82,8’i göreli yoksulluk
çekerken, bu durumdakilerin oranı bir önceki yıla göre
%4,7 artış kaydetti. Yaş grupları itibarıyla 65 yaş üstü
kişiler Estonya toplumunda en zayıf konumda olan
kesimi oluşturdu.
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Kaynak: https://www.ilo.org/manila/public/pr/WCMS_858090/lang--en/index.htm; 
https://www.ilo.org/manila/public/pr/WCMS_858091/lang--en/index.htm (Erişim tarihileri: 04/11/2022).

Tüm çalışanlar için iş sağlığı ve güvenliği de dâhil uluslararası temel çalışma standartlarının benimsenmesi ve
kapsayıcı kalkınma için ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde işbirliği yapılması.
Platform çalışanları gibi yeni çalışma yöntemlerindeki işçilerin örgütlenmesi ve sosyal diyalog yoluyla temsil
edilmeleri.
2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılması için küresel, bölgesel, ulusal ve yerel forumlara ortaklaşa
katılım sağlanması.
İklim değişikliği ile ilgili istihdam ve iş gücü piyasası sorunlarını ele almak için yeşil işler ve adil bir geçişin
sağlanmasında birlikte çalışılması.
Krizlerin işçi ve aileleri üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için alt bölge içinde sosyal koruma önlemlerinin
tespit edilmesi.
Sosyal diyaloğun vazgeçilmez unsurları olan sendikalaşma özgürlüğü ve toplu pazarlık hakkı konusunda ortak
hareket edilmesi.
Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) İşçi Sendikaları Konseyinin (ATUC) etkin olarak faaliyet
göstermesinin ve ASEAN tarafından sosyal diyalog tarafı olarak tanınmasının sağlanması.

Konferansta, değişen çalışma dünyasında yeniden canlanmanın sağlanması amacıyla iş birliği yapılması
kararlaştırılarak, tüm işçiler için insana yakışır iş, sürdürülebilir ve adil bir ekonomik düzen konusunda alınması
gerekli somut önlemlerin çerçevesi belirlenerek ortak bir karar kabul edildi. 
Ortak Karar:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Filipinler’in başkenti Manila’da 10-11 Ekim 2022 tarihlerinde Güneydoğu Asya sendikaları alt bölgesel
konferansı düzenlendi.Konferansa 10 ülkeden (Filipinler, Kamboçya, Endonezya, Lao Demokratik Halk
Cumhuriyeti, Malezya, Myanmar, Singapur, Doğu Timor, Vietnam ve Tayland) otuzdan fazla işçi sendikası ile
işçi örgütleri katıldı. 
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Güneydoğu Asya Ülkeler� İşç� Send�kaları Ad�l b�r Ekonom�k
Düzen İç�n Anlaşmaya Vardı 

S A Y I  6 1  •  K A S I M  2 0 2 2

https://www.ilo.org/manila/public/pr/WCMS_858091/lang--en/index.htm


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

Kaynak: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/45/prognose-levensverwachting-65-jarigen-21-05-jaar-in-2028; "Cabinet confirms state pension age will rise
again in 2028 Society", DutchNews.nl, Web.   November 9, 2022; https://nos.nl/artikel/2451699-aow-leeftijd-stijgt-in-2028-naar-67-jaar-en-3-maanden (Erişim
tarihleri:10/11/2022).

Hollanda’da Emekl�l�k Yaşı 2028'de Tekrar Yükselt�lecek

Hollanda’da 2013 yılından itibaren 65 olan resmi emeklilik yaşı kademeli olarak yükseltiliyor. Şu anda 66 yaş yedi
ay olan emeklilik yaşı, yaşam beklentisindeki yükseliş dikkate alınarak 2028 yılında 67 yaş üç aya çıkartılıyor.
Dolayısıyla, 1961 doğumlu Hollandalılar ilk resmi emekli maaşlarını ancak 67 yaş üzerinden 3 ay geçtikten sonra
(67 yaş +3 ay) alabilecekler. 
2013 yılından itibaren 65 yaşından başlayarak aşamalı olarak yükseltilen emeklilik yaşı, 2023'te iki ay, 2024'te üç ay
daha artırılarak devam edecek. Hollanda Merkezi İstatistik Bürosunun (Centraal Bureau voor de Statistiek/CBS)
yaşam beklentisi hesaplamalarına göre, 2028 yılında 65 yaşını dolduran bir kişinin 21.05 yıl daha yaşaması
bekleniyor. Hollanda emeklilik yasası, yaşam beklentisindeki her 4,5 aylık bir artış için zorunlu emeklilik yaşının
üç ay artmasını öngörüyor. Nitekim 1950 ilâ 2019 yılları arasında 65 yaşındakilerin yaşam beklentisi 14,3 yıldan
20,1 yıla yükseldi.

CBS verileri, 2020 ve 2021 yıllarında korona virüs salgını nedeniyle beklenenden yaklaşık %10 daha fazla kişinin
öldüğünü ve bu yıllara ait yaşam beklentisinin 19,5 yıla düştüğünü gösteriyor.
Ancak, beklenenin üstündeki bu olağandışı ölüm artışının yaşam beklentisi tahminleri üzerinde etkili olmayacağı
belirtiliyor.
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Kaynak: https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/population/migration-integration.gnpdetail.2022-0549.html; “Almost four out of ten Swiss residents
have migration background”, Swissinfo, Web. October 13, 2022 (Erişim tarihleri:16/11/2022); 
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İsv�çre’de Göçmen Kökenl�ler�n Oranı
2021’de Arttı

İsviçre Federal İstatistik Ofisi tarafından Ekim ayında yayımlanan verilere göre, daimi ikamet sahibi göçmen
kökenlilerin oranı bir yıl öncesine göre 2021 yılında %1 oranında artarak ülke genelinde toplam 2,9 milyona
ulaştı. 2019 ile 2020 arasında söz konusu bu artış oranı %0,3 idi. Böylece 15 yaş üstü göçmen kökenlilerin oranı
%39'a yükseldi.

Göçmen kökenli 2,9 milyonun %80’den fazlasını (2,3 milyon) yurtdışında doğan birinci kuşak göçmenler
oluştururken, geri kalanını İsviçre’de doğan ikinci kuşak oluşturdu.2,9 milyon göçmen kökenlinin %38'i İsviçre
vatandaşı olup, en yaygın yabancı uyruklular İtalyan (%10), Alman (%9), Portekiz (%7) ve Fransız (%4)
kökenlilerden oluştu. Cenevre Kantonu %63 ile en fazla göçmen kökenli nüfusu barındırırken, Cenevre’yi Basel
City (%54), Vaud (%52), Ticino (%50), Zürih (%44), Zug (%44) ve Uri kantonu (%15) izledi.
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https://www.ilo.org/beirut/countries/qatar/WCMS_860216/lang--en/index.htm; 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/---ilo-qatar/documents/publication/wcms_859843.pdf (Erişim tarihleri: 09/11/2022).

Son yıllarda yüz binlerce göçmen işçinin yaşam ve çalışma koşullarını iyileştirmek için kapsamlı bir reform
süreci içine giren Katar, bu amaçla Çalışma Bakanlığı’nın Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile yürüttüğü
teknik işbirliğini sürdürüyor. 

Bu çerçevede, 2015 yılında ücret koruma sistemi uygulamaya
geçirilerek, özel sektör işverenlerinin çalışanlarının kazançlarını Katarlı
bankalar aracılığıyla kendi ülkelerine havale etmelerine imkân sağlandı.
Havaleler Katar Çalışma Bakanlığınca kontrol altına alındı. 2018 yılından
itibaren bölge genelinde “kafala” olarak adlandırılan yasal kefalet
sisteminin sorun oluşturan yönleri ortadan kaldırıldı. 
Ev içi hizmetlerde çalışanlar için 2017 yeni düzenleme getirildi. 

İşyeri teftişinde denetim politikası oluşturuldu. Bu kapsamda yapılan denetimlerde, 2019 yılında %68’i iş
sağlığı ve güvenliğiyle ilgili olmak üzere 9.976 ihlal tespit edildi. 
Özellikle yaz sıcağının etkilerini azaltmak üzere 2021 yılında Bakanlık Kararıyla açık alanda çalışmaya süre
sınırlaması getirildi.
Mart 2021’de bölgede bir ilk olan asgari ücret uygulamasına geçildi. 
Dijital ortamda çalışanların şikâyetlerini Çalışma Bakanlığına iletmeleri sağlandı. 2020 yılında 11.700 olan
şikâyet sayısı 2021 yılında 24.600’e yükseldi.
İşe alımlarda göçmen işçilerin aracı kurumlara ödedikleri ücretler denetime alındı.  
Bu arada işletmelerde sosyal diyalog yapıları oluşturulmaya başlandı. 
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Katar İş Gücü P�yasasında Reformlar Sürüyor
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Kaynak:   “Russia’s best and brightest are leaving the country in record numbers. 6 young Russians explain why they left,” Fortune, August 20, 2022;
“Russia’s brain drain: War with Ukraine prompts tens of thousands to flee abroad” Euro news, 06.07.2022;
https://www.rbc.ru/economics/11/03/2022/622b53209a7947ef35d91afb (Erişim tarihi: 25/11/2022).

Uzmanlar, genç ve nitelikli iş gücünün Rusya’yı terk etmesinden dolayı teknolojiden
akademisyenliğe ve gazeteciliğe kadar birçok alanda sıkıntı yaşanabileceğine işaret
ediyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ortamı nedeniyle her iki ülkeden yaşanan göç
devam ederken, Rus Federal Güvenlik Hizmetleri'nin (FSB) tahminlerine göre, bu yılın
(2022) Ocak ayından Mart ayına kadar 3,8 milyondan fazla Rus’un ülkeyi terk ettiği
açıklandı.
Yapılan tahminlerde göç edenlerin sayıları farklılık gösterse de ayrılanların sayısının 300.000 ilâ 3,8 milyon
arasında değiştiği kaydediliyor. Bir sivil toplum kuruluşu olan OK Russians'ın yakın tarihli bir araştırması, 24
Şubat'tan sonra ülkeyi terk eden Rusların yaş ortalamasının 32 olduğunu ve bunların %80'inin yükseköğrenim
derecesine sahip iş gücünden oluştuğunu gösteriyor.
Rus Federal İstatistik Servisine (Rosstat) göre, 2021 yılı son çeyreği itibarıyla 12,4 milyon kişi Rusya’da yoksulluk
sınırının altında yaşarken, bu sayı 2021 yılı sonunda 16 milyona çıktı. Yoksulluk sınırının altında yaşayanlar ülke
nüfusunun yaklaşık %11’ini temsil ediyor. 2021 yılı için ortalama yoksulluk sınırı 11.908 ruble (196,78 ABD doları
/ 3.666 TL) olarak açıklanıyor.
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Çalışma saatlerindeki belirsizlik sürüyor
Salgın sonrası çoğu ülkede kısıtlamalar kaldırıldığından, çalışma saatleri 2022 yılı başından itibaren normale döndü.
Nitekim 2022 yılının ilk çeyreğinde 15-64 yaş arası nüfus için küresel çalışılan saat oranı, 2019 yılının ilk çeyreğinin
sadece %1 altında (30 milyon tam zamanlı iş kaybı) gerçekleşti. Ancak, bu olumlu gelişim ikinci ve üçüncü çeyrekte
tersine dönerek sırasıyla %1,4 ve %1,8 oranlarındaki iş kaybıyla sonuçlandı. Çalışılan iş saatlerindeki söz konusu
kayıp, Çin'de halk sağlığı kısıtlamalarının yeniden uygulamaya geçirilmesi ve bunun sonucunda ekonomi ve iş gücü
piyasasındaki aksaklıklardan ve Ukrayna’daki gelişmelerin neden olduğu enerji kısıtlamaları ile gıda sorunundan
kaynaklandı.

Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO)
Onuncu İzleme Raporu Yayımlandı

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

31 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan raporda, birbiriyle örtüşen zamanlarda meydana gelen
ekonomik ve bölgesel siyasi krizlerin çeşitli sektörlerde iş gücü ile işletmeleri farklı düzeylerde
etkileyerek, küresel düzeyde eşitsizliği artıracağı; bunun yanı sıra gelişmiş ve gelişmekte olan
ekonomiler arasındaki mevcut açığın büyümesine neden olacağı ifade edildi. 

Bu nedenle, krizlerin yol açtığı yoksullaşma ve
istihdam sorunları ile işletmelerin sıkıntılarının
giderilmesi maksadıyla enflasyonla mücadele dâhil,
kapsamlı ve dengeli politikaların uygulanmasına
ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
Kovid-19 salgını sonrası çok boyutlu krizlere doğru
Çin hariç, küresel düzeyde ülkelerin çoğu Kovid-19
sonrası kısıtlamaları kaldırırken, ekonomik canlanma 

olumlu yönde ilerlemeye başladı. Birçok gelişmiş ekonomide, istihdam kriz öncesi seviyelere ulaşırken işverenler
istihdam açığını kapatmaya çalıştı. Buna karşılık, düşük ve orta gelirli ülkelerde meydana gelen bütçe açıkları, daha
dar kapsamlı ve sınırlı politikaların uygulanmasına neden oldu. Ekonomik canlanma henüz tam olarak
gerçekleşememiş olup, yaşanan çok boyutlu krizlerin bilhassa enflasyonu (özellikle gıda ve enerjide) yükseltmesi,
reel ücretleri etkilemesi ve eşitsizliğe neden olması; gelişmekte olan ülkelerde borç yükünü artırması ve 2022 ve
2023 yıllarında (sırasıyla %3,2 ve %2,7 olarak öngörülen) ekonomik büyümeyi yavaşlatması nedenleriyle
piyasalarda iş gücüne olan talebi azaltacağı tahmin ediliyor.
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Çalışma saatlerindeki gerileme erkek ve kadın çalışan arasındaki azalan saat farkını olumsuz etkiledi
Kovid-19 salgınından önce, kadın ve erkeklerin çalışma saatleri arasındaki fark oldukça büyüktü. 15-64 yaş arası
kadınlar haftada ortalama 19,8 saat, erkekler ise 34,7 saat çalışıyordu. 2010-19 yılları arasında erkek ve kadın
arasında iş gücüne katılımdaki fark yavaş yavaş da olsa azalırken, salgın, bu azalma eğilimini tersine çevirdi ve
çalışma saatleri arasındaki açığının büyümesine neden oldu. 2020 yılının ikinci çeyreğinde, her iki cins arasındaki
fark %4 oranıyla en üst seviyeye ulaştı. Daha sonra bu açık ülkelerin halk sağlığı kısıtlamalarını kaldırmasıyla
birlikte giderek azaldı. Kadınların ücretli bir işteki çalışma saatleri, 2021 yılsonundan itibaren artarak farkını önemli
ölçüde kapattı. Kaydedilen ilerlemeye rağmen, veriler hâlâ farkın yüksek olduğunu ve kadınların şu anda
erkeklerden haftada 14,5 daha az ücretli saat çalıştığını gösteriyor.

İstihdamda kalıcı farklılık
Yüksek ve orta gelirli ülkeler arasında çalışılan saatlerdeki mevcut fark, istihdam rakamlarına da yansıdı.

İstihdam-nüfus oranları 2022 yılının ikinci çeyreğine kadar, gelişmiş ekonomilerin %75'inden fazlasında kriz öncesi
seviyede veya onun üzerinde gerçekleşti. 2019’un ikinci çeyreği ile 2022’nin ikinci çeyreği arasındaki dönemde
yüksek gelirli ülkeler ile orta gelirli ülkeler arasındaki istihdam-nüfus ortalama artış oranındaki fark %2 olarak
kaydedildi.
İstihdam artışı esas olarak kayıt dışı işlerdeki büyümeden kaynaklandı
2020 yılında yaşanan istihdam kayıplarının ardından, 2021-2022 yılları arasında kayıt dışı istihdamda hızlı bir
büyüme görüldü. ILO’nun kayıt dışı istihdama ilişkin tahminlerine göre, 2005 ve 2019 yılları arasında kayıtlı
istihdam, kayıt dışı istihdamdan daha hızlı büyüyerek, kayıt dışı istihdam oranında kademeli olarak 5 puanlık bir
düşüşün gerçekleşmesini sağladı. Ancak salgın, kayıt dışı istihdam üzerinde etkili olarak, kayıtlı ve kayıt dışı
istihdam dengesini bozdu ve söz konusu düşüşü engelledi. Nitekim 2021 yılında kayıtlı istihdamda bir artış
yaşanmazken, kayıt dışı istihdam büyümeye başladı. 2022 yılında ise özellikle düşük ve düşük-orta gelirli ülkelerde
kayıt dışı istihdam kayıtlı istihdamda olduğu gibi aynı oranda artmaya devam etti. 
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İş gücü piyasası çok boyutlu tehlike altında
İş gücü piyasası belirsizliğini korurken, enflasyonun yüksek olması bekleniyor. Artan enflasyonun birçok ülkede
reel ücretlerde düşüşe neden olacağı ve yaşam maliyetini etkileyerek, özellikle düşük gelirli gruplar üzerinde etkisini
daha fazla hissettireceği tahmin ediliyor. Diğer yandan, açık iş pozisyonlarındaki artış, gelişmiş ekonomilerde iş
gücü piyasasının daralmasına neden oldu. 2022 yılı ilkbaharına kadar iş gücü arzında devam eden azalma, daha
sonra artmaya başlayarak açık iş pozisyonlarında düşüşe yol açtı. Söz konusu durumun devam etmesi halinde 2022
yılının son çeyreğinde işsizlik artarken, açık iş pozisyonlarında da azalmanın yaşanması bekleniyor.

Ukrayna’daki gelişmeler
ILO’nun Onuncu İzleme Raporunda ayrıca, Ukrayna için ayrı bir bölüm açılarak, ülkedeki gelişmeler, istihdam
durumu ve Ukraynalı göçmenlerin komşu ülkelere göçü sebebiyle göçmen kabul eden ülkelerdeki istihdam
durumları incelendi. İncelemeye göre, göçmen Ukraynalılara ev sahipliği yapan ve aynı zamanda Kovid-19 salgın
öncesinde bazı sektörlerde iş gücü açığı bulunan Almanya, Polonya ve Çekya’daki Ukraynalıların oranı, Avrupa’da
hukuken geçici veya benzer ulusal koruma sağlanan Ukraynalıların %61'ini oluşturdu. Kayıtlara göre, 27 Eylül 2022
tarihi itibarıyla Ukrayna’dan göç edenlerin sayısının 7,3 milyona yükseldiği belirtilirken, 338.000 kadarının Ukrayna
vatandaşı olmadığı ve bu grubun muhtemelen hukuki koruma altına alınmadığı ve kayıt dışı çalıştığı değerlendirildi. 
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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve IPSOS araştırma kuruluşu tarafından Ağustos ve
Eylül ayları arasında Ukraynalı mülteciler üzerinde yürütülen bir araştırma, katılımcıların %28'inin ücretli bir işte
çalıştığını veya serbest meslek sahibi olduğunu ortaya koydu. Bu arada, Ukraynalı mültecilerin ev sahibi ülke iş
gücü piyasaları üzerindeki etkisi işsizlik istatistiklerine de yansımaya başladı. Örneğin Almanya'da işsizlik
oranındaki artışın sebebi, mültecilerin 2022 Haziran ayından itibaren istatistiklere dâhil edilmesi olarak açıklandı.
Ancak iş gücü piyasasının temel parametrelerinde mülteci olmayan nüfusu olumsuz yönde etkileyen yapısal bir
değişiklik belirtisi de göstermedi. Polonya'da ise, ülkede bulunan çok sayıdaki mülteciye rağmen, işsizlik oranının
son zamanlarda düşüş eğiliminde olduğu gözlendi. 
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