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[1] McAuliffe, M. and A. Triandafyllidou (eds.), 2021. World Migration Report 2022. International Organization for Migration (IOM), Geneva

IOM’nin bu raporu, başta Kovid-19’un dünyada göç ve nüfus hareketlerini ne kadar etkilediği
sorusuna cevap bulunması yanında, iklim değişikliği ile göç ve göçmen kaynaklı konuların ele
alınması açısından önem taşıyor.
Rapor, Kovid-19’un son iki yılda küresel boyutta insan hareketlerini kısıtlamış olmasına ve
çok sayıda insan hayatının kaybedilmesine yol açmasına rağmen, yaşanan siyasi ve ekonomik
belirsizliklerle birlikte iklim değişikliği ve doğal afetlerin milyonlarca insanın yer
değiştirmesine neden olduğunu veriler ile ortaya koyuyor. 

Kovid-19 salgınına bağlı kısıtlamalar, göç esaslı hareketlilik başta olmak üzere küresel boyutta her türlü nüfus
hareketini azalttı. Raporda, Dünya Bankasının 2021 Yılı Raporu verilerine atıfta bulunularak, Kovid-19 süresince
göçmenlerin gönderdikleri havalelerin tutarında beklenenin aksine önemli bir değişiklik olmadığı belirtildi. 2019
yılında kayıtlara giren göçmen havalelerinin tutarı 719 milyar ABD doları civarındayken, bu oran 2020 yılında
sadece %2,4’lük bir azalma ile 702 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. Göçmen havalelerinde beklenenden
daha az bir gerileme kaydedilmesi daha önce kayıt dışı gönderilen havalelerinin, Kovid-19 kısıtlama tedbirlerine
bağlı olarak kayıtlı ortamda elektronik havale işlemleri ile yapılmasına bağlandı. 

Göçmenlerin para havalelerine Kovid-19’un etkisi

U
ZM

AN GÖRÜŞÜ
Küresel Göçün En Öneml� Nedenler�nden
B�r� İkl�m Değ�ş�kl�ğ� 

Uluslararası Göç Örgütünün (International Organization for Migration/IOM) 2020 Mart ayı ile 2021 Aralık ayı
arası dönemi kapsayan küresel göç hareketleriyle ilgili araştırmasını içeren Dünya Göç Raporu 2022 (World
Migration Report 2022[1]) yayımlandı.

Metin TOSUN Çalışma Uzmanı metin.tosun@csgb.gov.tr
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Asya’da yaşanan doğal afetlerin iklim değişikliğine bağlı göç hareketlerini keskin bir şekilde arttıracağı öngörülüyor.
Bölge ülkeleri yanında Suriye’de iç çatışmaların başladığı dönemde yaşanmaya başlayan kuraklık tehlikesi yaşamı
ağırlaştıran önemli etkenler arasında gösterildi. 
Küresel Isınma ve Göç 
Sadece 2008-2020 döneminde kuraklık ve çölleşme kaynaklı kitlesel göç hareketine katılanların sayısı 3,5 milyon
olarak kayıtlara geçti. Bu rakamın 2,4 milyonunu kuraklık kaynaklı, 1,1 milyonunu ise çölleşme kaynaklı kitlesel göç
hareketleri oluşturdu. Bununla birlikte, küçük boyuttaki küresel göç hareketlerinin ise rakamsal olarak çok daha
büyük olduğuna dikkat çekildi. 
Küresel göçe örnek olarak, Moğolistan’da aşırı sıcak geçen yaz mevsimi ve ardından gelen sert kış koşulları
nedeniyle hayvancılığa uygun bitki örtüsündeki azalma ve buna bağlı olarak kırsal kesimde yaşayan yüzbinlerce
kişinin başkent Ulanbatur ve büyük merkezlere göç etmesi gösterildi. Diğer yandan, 2019 yılında Somali’de ülke
içinde göç eden 700.000 kişinin %67’sinin kuraklığa bağlı olarak göç ettiği tespit edildi. 
Dünya Bankası’nın 2018 tarihli “İklim Göçüne Hazırlanmak” (Preparing for Internal Climate Migration) adlı
raporunda 2050 yılına kadar iklim değişikliğine bağlı olarak Yukarı Sahra Afrika bölgesi, Güney Asya ve Latin
Amerika bölgesinde 143 milyon kişinin göç edeceği öngörüldü. Ayrıca küresel ısınmanın aynı zamanda Avrupa
ülkelerine yönelik sığınma taleplerini de artıracağı vurgulandı.
Araştırmalar, uygun tedbirlerin alınmaması halinde, sadece iklim değişikliğine maruz kalan yerlerde yaşayanların
değil, diğer bölgelerde yaşayanların da göç eğiliminde olduğunu ortaya koydu. Bu çerçevede, araştırmacılar iklim
değişikliğine maruz kalanlar ile diğer bölgelerde yaşayanların da göç hareketlerine katılmaması için uygun
tedbirlerin alınmasına dikkat çekiyor. 
Politik, ekonomik ve sosyal etkenlerden kaynaklanan nüfus hareketleri bir ülkenin kırılganlığını arttırıyor. Nitekim
çatışma ortamı ve kuraklık nedeniyle Suriye’de kitlelerin şehir merkezlerine göç etmesi; nüfus hareketlerine yönelik
uygun tedbirlerin alınmaması buna örnek olarak gösteriliyor. Sosyal karışıklıklar ile göç arasında etkileşim
incelenirken iklim değişikliği faktörünün de göz ardı edilmemesi gerekiyor. 

Bölgesel göç hareketleri 
Afrika kıtasında, Sahra Altı ülkelerden Avrupa
ülkelerine yasa dışı yollardan geçişte Kuzey
Afrika ülkeleri önemli bir geçiş güzergâhı
olma özelliğini korumaya devam etti. Orta
Akdeniz yolu olarak tanımlanan Libya ve
Tunus üzerinden İtalya’ya, Batı Avrupa Yolu
olarak tanımlanan Fas ve Cezayir üzerinden ise
İspanya’ya geçişler Kovid 19 kısıtlama
tedbirlerine karşın %89 oranında arttı. Her iki
güzergâhta da 2020 yılında 1.500’den fazla
kişinin boğulma veya denizde kaybolmaya
bağlı olarak hayatını kaybettiği kayıtlara girdi. 
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BM Güvenli, Düzenli ve Kayıtlı Göç için Küresel İlkeler Sözleşmesi
BM tarafından 2018 yılında kabul edilen “Güvenli, Düzenli ve Kayıtlı Göç için Küresel İlkeler Sözleşmesi” (Global
Compact for Safe, Orderly and Regular Migration) eylem planı, iklim değişikliği ile göç hareketleri konusunda bir
kılavuz görevini yerine getirmeyi amaçlıyor. Belge özellikle de bir ülkede iklim değişliğinden dolayı kırsal kesimden
şehir merkezlerine yönelik göç hareketlerini yönetirken ilgili kurum ve bakanlıklar ile politika yapıcılara yol gösterici
olarak yardımcı olma amacını taşıyor. 
İklim değişikliğinden kaynaklanan göç hareketini yönetmek üzere geliştirilen politik tedbirler arasında, göç bölgesine
tekrar dönmesi mümkün olmayan kişilere insani gerekçeler ile vize verilmesi, kişilerin çok uzak şehirlere değil de
kendilerine en yakın yerleşim yerine yönlendirilmeleri veya göçmenlere daha ılımlı yaklaşan merkezlerin tercih
edilmesi önerileri yer alıyor. 
Diğer bir değerlendirmede ise ülke içi nüfus hareketi yönetiminin bir ölçüde mümkün olmakla birlikte, özellikle sınır
aşan göç hareketlerinin kültürel, politik ve istihdam boyutu gibi geniş kapsamlı boyutları bulunmasının küresel
boyuttaki göç hareketlerinin yönetimini zorlaştırdığına dikkat çekiliyor. Ayrıca, iklim değişikliğine maruz kalmış
göçmen kitlelerinin insani gerekçeler ile yerleştirilmesine yönelik politikaların daha fazla yeni göçmen kabul etmek
istemeyen toplumlarda huzursuzluklara yol açabileceği vurgulanıyor. 
Hali hazırda yavaş bir gelişme gösteren iklim değişikliğinin gelecekte daha da hızlanacağı ve bu nedenle, mevcut
durumun yönetilmesinin, tedbirler alınmaz ise, her geçen gün daha da zorlaşacağı genel olarak kabul ediliyor. 
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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 Kasım ayında,
2022 Ekim ayındaki %6,5’lik seviyesini korurken,
2021 Kasım ayındaki %7,1’lik seviyenin oldukça
gerisinde kaldı. Avrupa Birliği[3] (AB) genelinde,
2021 Ekim ayında %6,0 düzeyindeki işsizlik oranı,
2022 Kasım ayında da aynı kalırken, 2021 Kasım
ayındaki %6,5’lik seviyenin altına geriledi.
Eurostat tahminlerine göre, 10.849.000’i avro
bölgesinde olmak üzere, 2022 Kasım ayı itibarıyla
AB üyesi 27 ülkede toplam 12.950.000 işsiz
bulunuyor. 2021 Kasım ayı ile karşılaştırıldığında,
2022 Kasım ayında işsizliğin AB genelinde 875.000,
avro bölgesinde 846.000 azaldığı görüldü.

Genç işsizliği
2022 Kasım ayında 2 milyon 353 bini avro bölgesinde
olmak üzere tüm AB üyesi ülkelerde toplam 2 milyon 880
bin 25 yaş altı gencin işsiz olduğu kaydedildi. Genç işsizliği
2022 Kasım ayında AB genelinde ve avro bölgesinde bir
önceki aya göre %0,1 oranında artarak %15,1’e yükseldi.
2021 Kasım ayı ile karşılaştırıldığında, genç işsiz sayısının
AB genelinde 180 bin, avro bölgesinde 157 bin dolayında
arttığı görüldü.
Kadın-erkek işsizliği
AB genelinde kadın işsizliği 2022 Ekim ayındaki %6,4’lük
seviyesini Kasım ayında da korurken, erkek işsizlik oranı
2022 Kasım ayında bir önceki aya göre %5,7 seviyesinde
sabit kaldı. Avro bölgesinde kadın işsizliği bir önceki ayla
karşılaştırıldığında, %7,0, erkek işsizliği %6,1 oranlarında
değişmeyerek seviyesini korudu. 

Avrupa Kom�syonu Kasım 2022Avrupa Kom�syonu Kasım 2022Avrupa Kom�syonu Kasım 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 6.5%”, Eurostat Newsrelease Euroindicators, 4/2023, 9 January 2023; “GDP up by 0.3% and employment up by 0.3% in
the euro area”, Eurostat Newsrelease Euroindicators 136/2022, 7 December 2022; “Annual increase in labour costs at 2.9% in euro area Increase at 3.4% in
EU”, Eurostat Newsrelease Euroindicators 141/2022,19 December 2022.

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

İstihdam artışı
İstihdam edilen kişi sayısı 2022'nin üçüncü çeyreğinde bir
önceki çeyreğe göre avro bölgesinde %0,3, AB'de %0,2
arttı. 2022'nin ikinci çeyreğindeki istihdam artışı, hem avro
bölgesinde hem de AB'de %0,3 oranında gerçekleşmişti.
Bir önceki yılın aynı çeyreği ile karşılaştırıldığında,
2022’nin üçüncü çeyreğinde istihdam avro bölgesinde %1,8
ve AB'de %1,6 oranlarında arttı.

2022'nin üçüncü çeyreğinde, İspanya (%1,4), Malta
ve Kıbrıs (%1,0) bir önceki çeyreğe kıyasla kişi
istihdamında en yüksek artışı gösteren ülkeler
olurken, en yüksek düşüşler Finlandiya (%-0,8),
Romanya (%-0,6) ve Polonya'da (%-0,4) kaydedildi.

İşçilik maliyetlerindeki artış
2022'nin üçüncü çeyreğinde, saatlik işçilik maliyeti bir
önceki yılın aynı çeyreğine göre avro bölgesinde %2,9,
AB'de %3,4 oranında arttı. İşçilik maliyetinin iki ana
bileşenini, ücret ve ücret dışı giderler oluşturuyor. Buna
göre, çalışılan saat başına ücretler 2022'nin üçüncü
çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre avro
bölgesinde %2,1 artarken, ücret dışı maliyetler %5,3 arttı.

Saatlik ücret maliyetleri ülkeler itibarıyla ele
alındığında, 2022'nin üçüncü çeyreğinde bir önceki
yılın aynı çeyreğine göre en yüksek artış Macaristan
(%16,6) ve Bulgaristan'da (%16,3) kaydedildi. Yüzde
onun üzerinde artış kaydedilen diğer AB üyesi ülkeler
ise Litvanya (%13,9), Polonya (%13,3), Yunanistan
(%11,6) ve Romanya (%10,9) oldu.
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Güvenilir, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir dijital gelecek inşa ederek uzun vadeli toparlanma ve ekonomik büyüme
sağlama teması ile bir araya gelen Bakanlar, toplantı sonunda, "Güvenilir, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Bir Dijital
Gelecek" başlığı altında bir Deklarasyon [4] (Declaration on a Trusted, Sustainable and Inclusive Digital Future)
kabul etti. 
Deklarasyonda, dijital okuryazarlık, çalışma standartları ve sosyal uyum, savunmasız durumdaki insanlara ve
toplumda yeterince temsil edilmeyen gruplara özel bir vurgu yapıldı. Bu çerçevede OECD ülkeleri, Dijital Ekonomi
Politikası Komitesi ve diğer komitelerle işbirliği içinde toplumda yeterince temsil edilmeyen gruplara özel önem
vermek suretiyle dijital okuryazarlık, çalışma standartları, sosyal uyum, ruh sağlığı ve iş-yaşam dengesi gibi
konularda dijital dönüşümün ve çevrimiçi platformların veriye dayalı uygulamalarının bireysel refah ve toplumlar
üzerindeki etkisini incelemeye davet edildi.

İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD), Dijital Ekonomi Politikası Komitesi (CDEP)
Bakanlar Toplantısı 14-15 Aralık 2022 tarihlerinde İspanya'nın Gran Canaria adasında
gerçekleştirildi. 

OECD: Güven�l�r, Sürdürüleb�l�r ve Kapsayıcı B�r D�j�tal Gelecek
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Pek çok ülkede, bu sektördeki işçiler, sosyal sigorta da
dâhil olmak üzere, diğer istihdam biçimlerinin
sağladığı sosyal güvenlik haklarından yoksun olarak
çalışıyor. Ayrıca, mesleklerini icra ederken prova veya
uygulama saatleri gibi sürelerde ücretsiz olarak
çalışıyorlar. Bunların yanında ayrıca, yaşam boyu
süren söz konusu çalışma temposunun ardından yeterli
emekli maaşı alamayarak emekli oluyorlar.
Ülkeler, kültürel ve yaratıcı sektör çalışanlarının
haklarının korunması için birtakım düzenlemeler
yaparak güvence sağlamaya çalışıyor. Örneğin,
Fransa, sahne sanatçılarına intermittents du spectacle 

Sanatçının Statüsüne ilişkin
1980 Tavsiye Kararı, Üye
Devletleri eğitim, sosyal
güvenlik, istihdam, gelir ve
vergi koşulları, hareketlilik
ve ifade özgürlüğü ile ilgili
politika ve önlemlerin
uygulanması yoluyla
sanatçıların mesleki, sosyal
ve ekonomik durumlarını
iyileştirmeye davet ediyor.
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Kov�d-19 Salgınından En Çok Yaratıcı Sektör Etk�lend�

Kültürel ve yaratıcı sektörlerde çalışanlar diğer sektörlere nazaran büyük oranda bağımsız çalışanlardan oluşuyor.
Nitekim OECD verilerine göre, bağımsız çalışanların oranı sektörler genelinde %14 iken kültürel ve yaratıcı
sektörlerde %29 olarak kaydedildi. Dolayısıyla, kültürel ve yaratıcı sektör çalışanlarının standart olmayan istihdam
biçimlerinde istihdam edilme olasılıkları çok daha yüksek.

düzenlemesi ile yasal statü sağlayarak 2020 yılında 240.000 çalışanı bu kapsama aldı ve düzenli aylık bağlanmasını
sağladı. 

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütüne (UNESCO) göre Kovid-19 salgınından en çok etkilenenler
kültürel ve yaratıcı sektör çalışanları olurken, sadece 2020 yılında 10 milyondan fazla sektör çalışanı işini
kaybetti. 
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Kaynak: https://oecdcogito.blog/2022/12/21/state-of-the-artist-how-to-protect-cultural-and-creative-workers/; 
 https://en.unesco.org/creativity/governance/status-artist (Erişim tarihleri:23/12/2022).
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Fransa’da sahne çalışanları (Intermittent du spectacle), kısa sürelerle gösteri sanatlarında, sinema, görsel ve canlı oyun
sergileyen sahne sanatçılarını veya bu sektördeki teknik personeli ifade ediyor. Bu grup sigortalılar, çalışma süresi
şartına ve sadece bu sosyo-kültürel çalışanlarının kendilerine özgü tamamlayıcı sigorta ödemesi yapmaları koşuluna
bağlı olarak işsizlik sigortasından yararlanabiliyor. Nitekim bu sektörde 1984 yılında 9.060, 1991 yılında 41.038,
2013 yılında 106.000, 2016 yılında ise 117. 000 kişi sigortalı çalıştı. 
İşsizlik sigortası uygulaması, sanatçı ve sahne teknisyenlerinin bir iş sözleşmesine bağlı olarak çalışmadıkları
dönemde işsizlik sigortasından yararlanmalarını sağlıyor. Ancak söz konusu edilen bu ara-sıra çalışmada, kişi geçici
işçi olarak ele alınmamalı; çalışan kişi, geleneksel olarak bilinen belirli süreli bir iş sözleşmesiyle işe alınarak çalışan
bir ücretli olarak değerlendirilmelidir.
Bu çerçevede, işverenince saatlik çalışma süresi üzerinden veya yaptığı işin veya icra ettiği sanatın sunumuna göre
ücret ödemesi yapılmaktadır.
Alman sosyal güvenlik mevzuatı, kültür alanında serbest mesleğin daha uygun bir kariyer haline gelmesine yardımcı
olurken, sanatçıların çalışmalarını kullanan şirketler, sosyal koruma programlarındaki düşük katkı paylarını telafi
etmek için sağlık bakımlarını, yaşlılık ve maluliyet sigortalarını finanse ediyor. 2012 yılından bu yana, Güney Kore
yasaları sanatçıları prova ve pratik yaptıklarında sigortalarken, binlerce performans sanatçısı iş güvenliği
mevzuatından yararlanıyor. Güney Kore Sanatçılar Refah Vakfı, sosyal sigortaya katkıda bulunuyor. 2018'de
Kolombiya, “BEPS” olarak bilinen serbest meslek sahipleri için emeklilik tamamlama sistemini yaratıcı sektör
çalışanlarını da kapsayacak şekilde genişletti. İspanya’da ise 2022 yılında, kültürel ve yaratıcı sektör çalışanları için
sosyal koruma mevzuatı kapsamında değerlendirilen mesleklerin sayısı artırıldı.
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Credit Suisse'in bir kurum içi düşünce kuruluşu olan ve 2008 finans krizinin ardından, uzun vadeli ekonomik
gelişmeleri incelemek amacıyla kurulan Credit Suisse Araştırma Enstitüsü (CSRI), her yıl hazırladığı küresel
servet raporunun on üçüncüsünü, (Global Wealth Report 2022) Eylül ayında yayımladı. 

Raporda, servetin işsizlik, hastalık, doğal afetler ve salgın gibi kriz dönemlerinde mağduriyeti azaltma açısından
büyük bir öneme sahip olduğu ve resmi emekliliği, yeterli bir sosyal güvenliği ve iyi bir halk sağlığı sistemi bulunan
ülkelerde bile önemsendiği kaydediliyor. 

artarak şimdiye kadar kaydedilen en yüksek yıllık büyüme oranı oldu. Yetişkin kişi başına düşen servet, %8,4
oranında artışla 2021'in sonunda 87.489 ABD dolarına yükseldi. Artışın çoğu finansal varlıklardan kaynaklandı. 
Servetin küresel dağılımı
Ülkeler incelendiğinde, 2021 yılı itibarıyla hane halkının en fazla zenginleştiği ülke ABD olurken, ABD’yi Çin,
Kanada, Hindistan ve Avustralya izledi. Daha az rastlanan hane halkı servet kaybı ise daha çok Japonya, İtalya ve
Türkiye'de gerçekleşti. Bu durum, ABD doları karşısında para biriminin değer kaybetmesiyle ilişkilendirildi. 
Kovid-19 nedeniyle istihdamdaki gelişmeler başlangıçta kadınlar, azınlıklar ve gençleri daha çok etkiledi. Ancak,
2020 yılı başından itibaren yaşanan ekonomik toparlanma, istihdam oranlarına ve buna bağlı olarak elde edilen
kazançlara olumlu yansıdı. Bu yansıma, özellikle yüksek ve orta gelirli kesimlerde daha fazla oldu. Kapanma ve
tecritler sona erdiğinde tüketim toparlandı ve salgınla birlikte görülen "tasarruf fazlalığı" büyük ölçüde azaldı.
Salgının başlangıcında gençler yaşlılara nazaran daha çok iş kaybına uğradı. Bununla birlikte, Kuzey Amerika'da
olduğu gibi, gençlerin istihdam beklentileri 2021'de önemli ölçüde iyileşti. Şubat 2020 ile Mayıs 2021 arasında,
otuzlu yaşlarının başındaki yetişkinlerin serveti %13 artarken, ellili yaşların sonunda bulunanların serveti %3 ve 80
yaş ve üzerindekilerin serveti %7 arttı. Tüm yaş grupları bir arada ele alındığında, Resolution Foundation (Londra
merkezli düşünce kuruluşu) tarafından yapılan tahminlerde, bu dönemde hane halkı servet kazanımlarının %85'i, ev
fiyatlarındaki %11'lik artış da dâhil varlıklardaki artışlardan kaynaklandı.
Değerlenen para birimiyle birlikte hızla artan ev fiyatları, Yeni Zelanda'da yetişkin başına servetin 114.289 ABD
doları artarak %32'lik bir değer artışının yaşanmasını sağladı. Amerika Birleşik Devletleri (73.630 USD artış),
Avustralya (66.354 ABD doları artış) ve Kanada’da da (55.662 ABD doları artış) 50.000 ABD dolarının üzerinde
ortalama servet artışı sağlandı. Bazı ülkelerde ise para birimindeki değer kaybı dolayısıyla Türkiye’de 6.618 ABD
doları, Belçika’da 12.947 ABD doları, İtalya’da 13.444 ABD doları ve Japonya’da 14.502 ABD doları düşüşle
zenginlik kaybı gerçekleşti.
İsviçre, 696.600 ABD doları ile yetişkin kişi başına servet açısından en üst sırada yer alırken, onu Amerika Birleşik
Devletleri, Hong Kong ve Avustralya takip etti.

“Net değer” veya “servet”, finansal
varlıkların değeri ile hane halkının
sahip olduğu gerçek varlıklar (esas
olarak konut), ayrıca mevcut borçlar
olarak tanımlanıyor.

Küresel zenginlik seviyesi
Rapora göre, 2020 yılında toplam küresel hane halkı serveti
%8,6,yetişkin başına servet ise %7,2 oranında artarken, 2021 yılı
sonunda küresel servet, 2020 ile karşılaştırıldığında %9,8'lik bir artışla
tahmini olarak 463,6 trilyon ABD dolarına yükseldi. Döviz kuru
hareketleri bir kenara bırakıldığı takdirde, toplam küresel servet %12,7 
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Kaynak: Global Wealth Report 2022, Credit Suisse Research Institute.

Ülkeler ve bölgeler arası servet
Ülkeler ve bölgeler arasındaki servet karşılaştırması
yapıldığında, yetişkin kişi başına zenginliği 100.000 ABD
dolarının üzerinde olan “üst zengin” ülkelerin Kuzey
Amerika ve Batı Avrupa'da, ayrıca Doğu Asya, Pasifik ve
Orta Doğu'nun zengin bölgelerinde yoğunlaştığı görüldü.
Çin ve Rusya ortalama serveti 25.000–100.000 ABD doları
aralığında olan “orta düzey zenginlik” seviyesine sahip
ülkeler olurken, bu grup içerisine Avrupa Birliği'nin yeni
üyeleri ile Latin Amerika ve Orta Doğuda piyasa
ekonomisi gelişmekte olan ülkeler girdi.
Bir alt grupta, yetişkin başına 5.000-25.000 ABD doları
tutarındaki “sınır zenginliğe” sahip olan Hindistan,
Endonezya ve Filipinler gibi yoğun nüfuslu ülkeler ile
Güney Amerika, Güney Afrika ve Sahra altı ülkeleri yer 

aldı. Ayrıca, Kamboçya, Laos ve Vietnam gibi hızlı gelişen Asya ülkeleri de bu gruptaki diğer ülkeler oldu. Ortalama
serveti 5.000 ABD dolarının altında olan ülkeleri ise çoğunluğunu orta Afrika ülkelerinin yer aldığı grup oluşturdu.
Milyonerlerin sayısı
Tahminlere göre, 2021 yılı sonunda bir önceki yıla
göre yaklaşık 5,2 milyon artışla dünya ölçeğinde 62,5
milyon milyoner bulunuyor.
Söz konusu artışın yarısı, 2,5 milyon milyoner ABD
kaynaklı olup, Çin, Kanada, Avustralya ve Birleşik
Krallık'ta zengin sayıları bir milyon artış kaydetti.
Milyoner sayısı avro bölgesi ve Türkiye’de de
düşerken, Japonya'da 395.000 ve İtalya'da 135.000
azaldı. Söz konusu düşüşün ana nedeni olarak döviz
kurundaki hareketler gösterildi.
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Kaynak: “The future of work: How can we prepare our children for the world of 2032?”, thelocal.au, Web. 17 November 2022;
https://www.thelocal.at/20221107/the-future-of-work-how-can-we-prepare-our-children-for-2032-forward-college-tlccu (Erişim tarihi:16/12/2022).

Geleceğ�n Çalışma Hayatında Sosyal Becer�ler Ön Plana Çıkıyor 
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Bu yaklaşıma göre, yeni nesil iş gücünün her yerden çalışması mümkün olacak. Brookings Enstitüsü için yürütülen
evden çalışmaya ilişkin bir araştırmada, haftada beş gün ofise dönmeleri istenen ABD'li işçilerin dörtte birinin
işlerini bırakmak istedikleri belirlendi. Benzer şekilde, Owl Labs tarafından yapılan başka bir araştırmada, evden
vardiyalı çalışmanın, çalışanların stres seviyelerinde bir düşüş sağladığı ve çalışanlarını motive ederek, üretkenliği
büyük ölçüde artırdığı tespit edildi. 
LinkedIn, teknoloji sektöründe önümüzdeki beş yıl içinde 150 milyondan fazla yeni istihdam imkânı yaratılacağını,
bunların birçoğunun henüz var olmayan platformlar veya sosyal medya kanallarının günlük kullanımını
kapsayacağını tahmin ediyor.
Diğer yandan, yarının profesyonellerinin sosyal becerilere sahip olması gerekecek. Empati, yapıcı eleştiri alma
yeteneği, dayanıklılık ve arabuluculuk gibi nitelikleri içeren sosyal beceriler, 10 yıl sonra kariyer basamaklarını
tırmanan gelecek nesiller için önemli bir araç olacak. 
Diğer yandan, işe alım sürecinde kişilere çevrimiçi olarak rehberlik hizmeti veren Zety adlı kariyer aracı firması
tarafından gerçekleştirilen insan kaynakları müdürleri ve işe alım görevlileri araştırması, araştırmaya katılanların
%61'inin sosyal becerilerin teknik becerilerden daha değerli olduğunu ve yarısından fazlasının ekip çalışması ile
iletişim becerileri karışımının hayati öneme sahip yetenekler olarak değerlendirildiğini ortaya koydu.

Teknolojinin hızlı temposu hayatımızı ve özellikle çalışma şeklimizi değiştiriyor. Bilgisayar bilimcisi Gordon
Moore tarafından ortaya atılan Moore Yasası, bilgi işlemciye dayalı gücün (computational power) her iki yılda bir
ikiye katlandığını teorik olarak ortaya koyarken, gelecek on yıl içinde kullanacağımız cihazların ve ağların
bugünden çok daha güçlü olacağını, buna bağlı olarak yeni sanayi kolları ve işler yaratacağını ifade ediyor. 
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Asgari ücret
1 Ekim 2022 tarihi itibarıyla brüt 12 avro olarak belirlenen saatlik asgari
ücret, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren de uygulanmaya devam edecek.
İşsizlik sigortası primi
2023 yılında işsizlik sigortası prim oranı %2,6 (2022 %2,4) olarak
belirlendi.
Kısa süreli çalışma ödeneği
31 Mart 2021 tarihine kadar kısa süreli çalışma ödeneği uygulaması
kapsamındaki tüm çalışanlara Kovid-19 salgını nedeniyle ödenecek kısa 
süreli çalışma ödeneği 30 Haziran 2023 tarihine kadar uzatıldı. Buna göre, kısa süreli çalışma ödeneği, 4’üncü aydan
sonra bekâr sigortalılarda aylık net ücretin %70’i, evlilerde %77’si oranında, 7’nci aydan sonra ise aylıkların %80-
87’si oranında ödenecek. Kısa süreli çalışma ödeneği kural olarak aylık ücretin %60-67’si oranında hesaplanıyor. 
Kısa süreli çalışma uygulaması sırasında işverenlerin ödemekle yükümlü oldukları sosyal sigorta primlerinin %50’si
kendilerine iade ediliyor.
Elektronik işsizlik bildirimi   
1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla, işverenler işsizlik yardımına ilişkin bildirimleri elektronik ortamda yapacak olup, yazılı
başvuru kaldırıldı. Çalışanlar doğrudan iş ajanslarından bildirimin yapıldığına ilişkin bilgi alacaklar. 
Kısa süreli sınırlı çalışanlar için işsizlik parası
Kısa süreli sınırlı çalışanlar için işsizlik parası, son 30 ay içinde 6 aylık sigortalılık süresine (daha önce 12 ay
sigortalılık süresi gerekiyordu) sahip olmaları halinde ödeniyor. 
Sığınma başvurusu yapanlara Almanca dil kursu
Tüm sığınmacılar geldikleri ülkeye ve Almanya’ya giriş tarihlerine bakılmaksızın dil okullarına ve entegrasyon
kurslarına katılabilecek.
Hekim raporları
Yazılı belge uygulaması kaldırılmış olup, sigortalı çalışanların doktor raporuyla belirlenen iş göremezlik bildirimleri,
hastalık kasalarına doktorlar tarafından doğrudan elektronik ortamda gönderilecek. Bildirimler, yetkili hastalık kasası
nezdinde elektronik ortamda işveren tarafından otomatikman görüntülenebilecek. İş göremezlik kaydı, çalışanın ve
işyerinin adını, iş göremezlik durumunun tespitinin yapıldığı tarihi, iş görmezlik süresini içerecek.
Çalışanlar, iş göremezlik durumunun en geç 4. gününde işverene telefonla iş göremez olduğunu bildirmekle yükümlü
tutuldu. 
Emeklilik sigortası prim oranı 
2022 yılında geçerli olan emeklilik sigortası prim oranı (%18,6) ile madenciler sigortası prim oranı (%24,7) 2023 yılı
için değiştirilmeden aynı kaldı. 
Emeklilik yaşı
2012 yılından beri kademeli olarak yükseltilen emeklilik yaşı (67 yaşında emeklilik), 2023 yılında bir ay artırıldı.
Böylece, 1957 yılında doğan sigortalılar 65 yaş + 11 ayda, 1958 yılında doğan sigortalılar 66 yaşında emekli
olabilecek. Bundan sonraki yıllar için emeklilik yaşı her yıl için 2 ay yükseltilecek. Uygulamaya göre, 1964 ve daha
erken doğumlu sigortalılar için emeklilik yaşı 67 olacak.
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Maluliyet aylıklarının iyileştirilmesi
2018 yılı itibarıyla getirilen yeni düzenlemeye göre, iş göremezlik aylığının miktarının belirlenmesinde ölçü olarak
alınan sigortalının yaşı 2019 yılından itibaren 2031 yılına kadar kademeli olarak artırılarak 62 yaşından 67’ye
yükseltiliyor. Erken yaşta iş göremezlik aylığı bağlanan sigortalılar, normal emeklilik yaşına ulaşana kadar
çalışamadıklarından, bu süreler hizmet cetvellerine işlenirken prim ödenmiş süreler olarak işlem görecek. Böylece,
tam emekli aylığı bağlanırken bu kişilerin aylıklarının miktarı da yükseliyor. 
Sanatçıların sosyal sigorta prim oranı 
Sanatçıların sosyal sigorta prim oranı 2023 yılında %5 olarak (2022 yılında %4,2) belirlendi. 
Tarım sigortası
Çiftçilerin yaşlılık sigortası aylık prim miktarı 2023 yılında eski eyaletlerde aylık 270 avrodan 286 avroya, yeni
eyaletlerde aylık 260 avrodan 279 avroya yükseltildi.
İsteğe bağlı asgari sigorta prim miktarı
Yaşlılık sigortası isteğe bağlı aylık asgari prim miktarı, 2023 yılında 83,70 avrodan 96,72 avroya yükseltildi.
Sağlık sigortası prim oranı
2023 yılında sağlık sigortası prim oranı %14,6’dan %16’ya yükseltildi. 
Emeklilerin kazanç sınırları
2023 yılında yaşlılık aylığı alan sigortalıların kazanç sınırı tamamen kaldırıldı. Buna göre yaşlılık aylığı alan kişiler
sınırsız kazanç elde edebilecek. İş göremezlik aylığı alanlarda ise kazanç sınırları 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla
artırıldı. Tam iş göremezlik aylığı alanlarda kazanç sınırı yıllık 17.823,75 avroya, kısmi iş göremezlik aylığı alanlarda
kazanç sınırı 35,647,50 avroya yükseltildi. 
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Sosyal yardım miktarları
Yasaya göre, istihdam piyasası dışında kalan yardıma muhtaç kişiler için ödenen sosyal yardım ödenek miktarı
“vatandaşlık parası” miktarları ile aynı tutuldu. Buna göre, 
·Ebeveyn parası gelir olarak hesaba katılmıyor.
·Öğrenciler, meslek eğitimi gören gençler ayda 520 avroya kadar vatandaş parasında kesinti olmaksızın kazanç elde
edebiliyor.
·Yardım ve benzeri kuruluşlarda gönüllü olarak yapılan işler karşılığı alınan yılda 3.000 avroya kadar yıpranma
paraları gibi gelirler de yardımın hesaplanmasında muaf tutuluyor.
·Muaf tutulan tasarruf miktarı 5.000 avrodan 10.000 avroya yükseltildi.
·Değeri 7.500 avroya geçmeyen bir araç, muhtaçlık durum hesabının dışında tutuldu. 
Nakdi yardım miktarları
Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı, 2023 yılı için nakdi yardım miktarlarını tüketici enflasyon oranlarına
uyarlayarak %7 oranında artırdı. Buna göre “iaşe yardım miktarı”, 270 avrodan 288 avroya (kahvaltı 60 avro, öğlen
ve akşam yemekleri 114 avroya) çıkartıldı.
“İbade yardımları” (kira ve konut yardımları) ise %10,1 oranında artırılarak 241 avrodan 265 avroya yükseltildi.
Aile yardımları 
Almanya’daki çocuklar için :  
 1. çocuk için:          250 avro (2022 yılı 219avro)        
 2. çocuk için:          250 avro (2022 yılı 219 avro)      
 3. çocuk için:          250 avro (2022 yılı 225 avro)      
 4. ve sonraki her çocuk için: 250 avro  ( 2022 yılı 250 avro)  
Türkiye’deki çocuklar için:
1. çocuk için  : 5,11 avro        
2. çocuk için    : 12,78 avro     
3. ve 4. çocuk için: 30,68 avro      
5. ve sonraki her çocuk için: 35,79 avro.  
Çocuk muafiyet miktarı
Gelir vergisinde dikkate alınan çocuk muafiyet miktarı 2023 yılı için 10.908 avro olarak belirlendi.
İflas parası
2023 yılında iflas fonuna işverenler tarafından ödenen aidat miktarı %0,06 olarak belirlendi. 
Vatandaşlık parası
1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla İkinci Basamak İşsizlik Parasının (Hartz IV) yerine geçen Vatandaşlık Parası
(Bürgergeld) özellikle işsizlerin yeniden iş gücü piyasasına girmelerini hedefliyor.

17
Kaynak: Berlin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği.
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Vatandaşlık parası almak için hak sahibinin Almanya’da ikamet etme şartı bulunuyor. Yurtdışında ikamet den Alman
vatandaşlarına vatandaşlık parası alma hakkı tanınmıyor. Yabancılar da dâhil olmak üzere düzenli olarak Almanya’da
ikamet eden herkesin, diğer şartları da yerine getirmiş olması koşuluyla, vatandaşlık parası alma hakkı bulunuyor.
Vatandaşlık parası almak için işsiz olmak da gerekmiyor. 
Muhtaçlık durumu
Vatandaşlık parası, herkesin koşulsuz olarak alabileceği temel bir yaşam güvencesi ödeneği değil. Vatandaşlık parası
alabilmek için hak sahibinin maddi açıdan muhtaç olması gerekiyor. Yaşamını yeterli bir şekilde kendi kazancı veya
mal varlığı (serveti) ile karşılayamayan kişiler muhtaç sayılıyor. Muhtaçlık kişinin kazancına ve mal varlığına bağlı
olup, hak sahibinin başka ödenek alma hakkının bulunması halinde, önce bunlara başvuruluyor ve eğer yeterli
gelmiyor ise, bu ödenekler vatandaş parasının belirlenmesinde hesaba katılıyor.
İş görebilir durumda olanlar
Vatandaşlık parası alabilmek için hak sahibinin iş görebilir/çalışabilir olması gerekiyor. İş görebilir olma durumu
Alman Emeklilik Sigortası tarafından tespit ediliyor. Buna göre, hastalık veya engellilik durumundan dolayı günde 3
saat çalışamayacak durumda olanlar iş göremez kabul ediliyor. İş göremez olan kişilerin, emekli aylığı alma hakları
bulunduğundan vatandaşlık parasından yararlanamıyorlar.
Emekliler
Emekli olarak yeterli emekli aylığı olmayan emeklilerin, vatandaşlık parası alma hakkı bulunmuyor. Bu durumda olan
kişilere yaşlılık güvencesi ödeneği verilmeye devam ediliyor. 
Gençler
Meslek eğitimi alan gençler eğitimleri sırasında vatandaşlık parası alabiliyorlar. Anne ve babalarının yanında
yaşamayan üniversite öğrencilerinin ise vatandaşlık parası alma hakkı olmayıp, bu öğrenciler öğrenci kredisinden
yararlanabiliyor.

İkinci basamak işsizlik parası uygulamasını kaldıran düzenlemeye göre, 15 yaşını doldurmuş, ancak emeklilik
yaşını henüz doldurmayan iş görebilir, Almanya’da ikamet eden ve maddi bakımdan muhtaç olan herkese
vatandaşlık parası (Bürgergeld) hakkı tanınıyor. 
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Almanya’da 2023 Ocak Ayından İt�baren
Vatandaşlık Parası Yürürlüğe G�r�yor
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Vatandaşlık parası miktarları
Uygulamaya göre, yardım basamaklarına göre ödenecek yardım miktarları enflasyon oranına göre belirleniyor.
2023 yılı için belirlenen yardım miktarları aşağıdadır:
1.basamak yardım miktarı 
Yalnız yaşayan ve yalnız çocuk yetiştiren hak sahipleri:                    502 avro 
2.basamak yardım miktarı
Aynı hanede yaşayan eşlerden her biri için                                         451 avro
3.basamak yardım miktarı
Bakım kurumlarında yaşayan reşit yaştaki hak sahipleri                    402 avro
4.basamak yardım miktarı
Ailesi yanında yaşayan 25 yaşın altında yetişkin çalışmayan 
hak sahipleri                                                                                        402 avro 
5.basamak yardım miktarı
Yaşı16-17 arasındaki çocuklar                                                            420 avro
6.basamak yardım miktarı
Yaşı 6-13 arasındaki çocuklar                                                             348 avro 
7.basamak yardım miktarı
0-5 yaşındaki çocuklar                                                                        318 avro 
Barınma giderleri
Hak sahibi olanların kira, ısınma gibi barınma giderleri devlet tarafından karşılanmakta olup, ödenekler ikamet edilen
yerdeki kiraların seviyesine göre tespit ediliyor. Kişinin kendi evinde oturması halinde de konuttan kaynaklanan
giderler (emlak vergisi, evin sigortası gibi) karşılanıyor.
Muafiyet süresi
Muafiyet süresi 12 ay olup, bu süre içinde barınma ve ısınma giderlerinin tümü karşılanıyor. Kişiye ait konutun
metrekare hesabı dikkate alınmayıp, pahalı bir evde ya da kendi evinde oturan hak sahiplerinin bu süre içinde yeni bir
eve taşınmaları istenmiyor.
Muafiyet miktarları
İlk 12 ay boyunca 40.000 avronun altındaki tasarruflar hesaba katılmıyor. Beraber yaşayan çiftlerde ise diğer kişi için
muafiyet miktarı 15.000 avro olarak belirlendi. Bu süre içerisinde kişinin yapmış olduğu tasarruflarını kullanması
kendisinden istenmiyor. 12 aylık sürenin sonunda kişi başı 15.000 avro tutarındaki tasarruf miktarı muhtaçlık durumu
değerlendirilmesinde hesaba katılmıyor. Ayrıca yaşlılık güvencesine yönelik tüm sigorta sözleşmeleri de varlık olarak
kabul edilmiyor.
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Kaynak: Berlin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği.

Kazanç sınırları
Öğrenciler ve meslek eğitimi alan gençler için ayda 520 avroya kadar vatandaşlık parasından kesinti yapılmıyor.
Muafiyet miktarları mini-job kazanç sınırıyla aynı olup, tatillerde öğrencilerin kazanç sınırı olmadan çalışmalarına
izin veriliyor.
Bunun dışında kalan hak sahiplerinin çalışmaları halinde, kazançlarının ilk 100 avrosu muaf olup, 100-520 avro arası
kazancın %20’si, 520-1.000 avro arası kazanç elde eden hak sahiplerinin kazançlarının ise %30’u muafiyetten
yararlanabiliyor. Ayrıca 1.000-1.200 avro arası kazançlarda 200 avroluk miktarın %10’u da hesaba dâhil edilmiyor.
Henüz reşit olmayan çocuklar ana-babalarının gelirlerindeki artış nedeniyle haksız alınan ödenekleri, reşit
olduklarında 15.000 avronun altında birikimleri olması halinde geri ödemiyorlar.
Yaptırımlar
Zamanında yapılmayan başvurularda aylık yardım miktarında %10’luk bir kesinti yapılacak olup, yükümlülük
hallerinden birinin ilk defa ihlali halinde, yardım miktarlarında 1 ay için %10, ikinci ihlal durumunda 2 ay
boyunca%20, üçüncü ihlal durumunda 3 ay boyunca%30 kesinti öngörülüyor.
İş piyasasına entegrasyon
Yeni düzenlemede, işsizliğin sonlandırılması ve bu amaçla meslekte ilerleme önlemlerine katılım ilk hedef olarak
öngörülüyor. İşsizlerin iş kurumu ile birlikte iş piyasasına yeniden girebilmek için bir girişim modeli geliştirerek,
planlanan önlemlere uygun hareket etmesi bekleniyor. 
Meslekte ilerleme kapsamında meslek sınavının başarılması halinde, meslekte ilerleme primi verilecek olup, buna
ilave olarak her ay meslekte ilerleme parası olarak 150 avro ödenmesi öngörülüyor. İş piyasasına entegrasyonu
kolaylaştıracak diğer tedbirlere katılanlara da aylık 75 avro yardım ödeniyor.
Düzenlemede işsizlere bir meslek edinebilmeleri için daha fazla zaman tanınmakta olup, bu süre içinde maddi teşvik
verilmesi öngörüldü. Meslek diploması sınavını başarıyla tamamlayan işsizlere 3 ay işsizlik sigortasından birinci
basamak işsizlik parası ödenebiliyor.
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Avusturya’da emekli aylıklarının yükseltilmesine dair
sunulan yasa tasarısı onaylandı. Buna göre emekli
aylıkları 2023 yılında %5,8 oranında artıyor. Ayrıca,
düşük ve orta düzeyde emekli aylığı alanlara (brüt aylık
tutarı 2.500 avrodan daha az olanlar) bir defaya mahsus
olmak üzere 500 avroya kadar ek yardım verilebilecek.
Ayrıca dengeleme (telafi) zammı alanlara verilen
ödeneğe %7,74 oranında zam yapılacağı, bu bağlamda
2023 yılından itibaren dengeleme zammı alan emeklilerin
gelirinin 1.100 avronun üzerine çıkacağı bildirildi. 

Avusturya’da 2023’te
Emekl� Aylıkları Artacak

Kaynak: Salzburg Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği,
(Höhere Pensionen ab 2023, parlement.gv.at).

İnsan kaynakları şirketi Randstad Group Belgium tarafından yürütülen bir araştırmada,
Belçikalıların göçe karşı genel olarak olumsuz bir tutum sergilediği, ancak çalışmak için
Belçika'ya göç edenlere olumlu yaklaştığı belirlendi.

21

Belç�kalılar Göçe Olumsuz,
Yabancı İşç�ye Olumlu Bakıyor

Yaklaşık olarak 3.000'den fazla kişinin katıldığı söz
konusu araştırmada, katılımcıların %60'ı göçmenlerin
maliyetinin, kazandırdıklarından daha fazla olduğunu
belirtirken, %18'i göçmenlerin ülke ekonomisini
geliştirdiğini, %64'ü göç nedeniyle eğitim kalitesinin
düştüğünü ve %58'i kendini daha az güvende
hissettiğini ifade etti. 
Araştırmaya katılanların %27'si son 50 yılda göçün
Belçika'nın çıkarına olduğunu, %39'u ülkenin
göçmenlerden yarar sağlamadığını belirtti. Yabancı
işçilere bakış ise genel olarak olumlu olurken,
katılımcıların %60'ı yabancıların çalışmak üzere
Belçika'ya gelmesini onayladı. Sadece %12'si karşı
görüş bildirdi. Belçikalıların %72'si, göçe izin
verilmesi için sıkı kurallar getirilmesini isterken;
zorunlu entegrasyon programları, dil eğitimi ve aile
birleşimi öncesi en az 4 yıl çalışma süresi gibi ön
şartların uygulanması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Brüksel Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği; https://www.brusselstimes.com/312758/belgians-perceive-migration-negatively-though-not-workers-
from-abroad; https://www.schengenvisainfo.com/news/belgians-show-strong-resistance-against-migration-survey-shows/ (Erişim tarihleri: 22/12/2022).
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Kaynak: https://balkantimes.org/en/bosnia-is-becoming-depopulated-what-to-do-about-it/ (Erişim tarihi:13/12/12022).

Yolsuzlukla mücadele edilmeli.
Özellikle kamu sektöründe istihdam olanakları yaratılmalı.
Özel sektörün gelişmesine imkân tanınmalı. Bu amaçla, uygulanan bazı vergiler azaltılmalı.
Özel sektöre teşvikler uygulanmalı. Ayrıca, yabancı şirketler için serbest (freelance) çalışanların Bosna’yı terk
etmeden Bosna’dan çalışmalarına imkân sağlayıcı önlemler alınmalı.
Gençlerin konut satın alabilmeleri sübvanse edilmeli ve ucuz kredi sağlanmalı.
Günlük yaşam kalitesi iyileştirilmeli. Sağlık sektörü ve toplu taşımada reformlar yapılarak, yeni altyapı
projelerine başlanmalı.

2013 yılında yapılan nüfus sayımında 3,5 milyon olan ülke nüfusunun, yapılan tahminlere göre bugün 2,7 milyona
gerilemiş olması bekleniyor. Nüfusun azalmasının en önemli nedeni olarak ise genç iş gücünün Batı Avrupa
ülkelerine iş bulmak amacıyla gitmesi gösteriliyor. 2013 ile 2019 yılları arasında yarım milyondan fazla vatandaşın
Bosna'yı terk ettiği; sadece geçen yıl yaklaşık 170.000 vatandaşın ülkeden ayrıldığı tahmin ediliyor.
1960 ve 1970'lerde binlerce kişi Batı Almanya ve Avusturya'da misafir işçi (Geastarbeiter) olarak çalışmaya giderken,
birçoğu emekli olduktan sonra ülkelerine döndü. Ancak bugün, nitelik sahibi genç profesyoneller ile aileleri insana
yakışır iş ve daha iyi bir gelecek umuduyla ülkeyi terk ediyor. Bazı analistler, Bosna'nın AB üyeliğini söz konusu
genç iş gücü sorununun çözümüne çare olarak görse de, Hırvatistan gibi bazı Balkan ülkelerinin Avrupa Birliğine üye
olmasının ardından genç iş gücünün ülkeyi terk etmesi sorununu çözmediği görülüyor. 
Özellikle genç iş gücünün kitlesel olarak ayrılmasının önüne geçmek ve ülkede kalmasını sağlamak amacıyla bazı
önerilerde bulunuluyor. Bu öneriler şunlar:

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Saraybosna Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinden Hamza Karcic tarafından yapılan bir değerlendirmede,
genç iş gücünün ülkeyi terk ettiği ve bu nedenle ülke nüfusunun azaldığı ifade edildi. 
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Genç İş Gücü Bosna’yı Terk Ed�yor
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Kaynak: https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/more-labour-pains-for-south-korea-as-subway-workers-go-on-strike;
https://www.japantimes.co.jp/news/2022/12/03/business/south-korea-yoon-suk-yeol-strikes/ (Erişim tarihleri:15/12/2022).

Güney Kore’de Çeş�tl� Sektörlerde Grevler Sürüyor

Ülkenin lojistik ağını kesintiye uğratan taşımacılık sektörü, metro ulaşımının yanı sıra sağlık personeli ile okul
çalışanlarının da iş bırakma eylemleri ülkede etkili oluyor. Sağlık çalışanları daha fazla insan gücü talebiyle greve
giderken, okul personeli kadrolu olmayan geçici çalışanlar için ücret sisteminde reform yapmasını ve çalışma
koşullarının iyileştirilmesini talep ediyor.
2022 Haziran ayında taşımacılık sektöründe çalışan kamyoncuların sekiz günlük grevi, çelikten otomobil üretimi ve
petrole kadar her şeyde en az 1,2 milyar ABD dolarlık arz kesintisine neden olurken, inşaat sektöründe çimento
stokları tükendiği için beş yüzden fazla inşaat şantiyesindeki işler durma noktasına geldi.
Taşımacılık sektörü çalışanları, artan yakıt maliyetlerini dengelemek için daha fazla ücret ve 2022 Aralık ayında sona
erecek olan asgari ücreti garanti eden hükümet destek uygulamasının uzatılmasını talep ediyor.
Bu arada metro çalışanları, Seul metrosunun yeni teknolojilerin benimsenmesi nedeniyle, hizmetlerine artık ihtiyaç
duyulmayan bölgelerde 2026 yılına kadar 1.500'den fazla çalışanın işten çıkarılması planını protesto ederken,
demiryolu çalışanları demiryolunun özelleştirilmesi planından vazgeçilmesini talep ediyor. 

Güney Kore’de özellikle 24 Kasım’dan bu yana çeşitli sektörlerde çalışan sendikalı işçilerin düzenlediği grevler
günlük hayatta aksamaya yol açıyor.
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PHOTO: EPA-EFE
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Oybirliğiyle alınan bu karar sonucunda, bir aydan kısa bir süre içinde
Hırvatistan'ın kara ve deniz sınır kapılarında ve ilkbaharda havaalanlarında
sınır kontrolleri kaldırılmış olacak. 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren
Hırvatistan'ın Schengen bölgesi ülkeleri yani Slovenya ve Macaristan ile
kara ve deniz sınırlarında, 26 Mart 2023'ten itibaren de hava alanlarında
sınır kontrolleri kaldırılacak. 

Bulgaristan ve Romanya ise 11 yıldır Schengen bölgesine dahil olabilmek için olumlu bir karar bekliyor. Ancak
katılımları, 8 Aralık 2022 Perşembe günü yapılan son oylamada onaylanmadı. GKRY, tüm topraklarını kontrol
etmediği için, İrlanda Cumhuriyeti ise Kuzey İrlanda ile sınır kontrolleri uygulamasına geçmek istemediği için
Schengen bölgesi dışında bulunuyor.
Schengen bölgesi, Avrupa projesinin ana başarılarından biri olup, 1985 yılında beş AB üyesi ülke (Fransa, Almanya,
Belçika, Hollanda ve Lüksemburg) arasında hükümetler arası bir proje olarak başladı ve giderek genişleyerek
dünyanın en geniş serbest seyahat alanı haline geldi.
Schengen, Lüksemburg'da, Almanya ve Fransa sınırında, sırasıyla 1985 ve 1990'da Schengen Anlaşması ve Schengen
Sözleşmesi'nin imzalandığı küçük bir köyün adı.

Kaynak: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_6945; https://www.eureporter.co/world/croatia/2022/11/12/meps-
approve-croatias-full-membership-of-schengen-area/; Kaynak:https://n1info.hr/english/news/croatia-to-enter-eus-passport-free-travel-
area-on-january-1-2023/ (Erişim tarihleri:09/12/2022)

Böylece Hırvatistan 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren Schengen vizesi verebilecek ve Schengen Enformasyon
Siteminden tam olarak yararlanabilecek. 
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Hırvat�stan Schengen’e Dah�l 23. AB Üyes� Ülke Oldu
Avrupa Birliğine üye 22 ülkenin İçişleri Bakanları 8 Aralık 2022 Perşembe günü yapılan oylamada oybirliğiyle
Hırvatistan'ın Schengen bölgesine katılmasına izin verdi. 

Schengen bölgesinde üye ülke sayısı
23'ü AB üyesi olmak üzere İzlanda,
Norveç, İsviçre ve Lihtenştayn ile
birlikte yirmi yediye çıkıyor.
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Avrupa'daki Balkanlar Politika Danışma Grubu (BIEPAG) tarafından, Batı Balkanların AB üyeliği konusunda
Hollanda kamuoyunun görüşlerinin değerlendirildiği rapor açıklandı. 

Kaynak:” Strict, Fair and More Open Towards EU Enlargement! Dutch Public Opinion on EU Membership of the Western Balkans”, 2022 d|part, EFB & BiEPAG.

Rapor, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Batı Balkan ülkelerinin Hollandalılar tarafından
daha kabul edilebilir bir hale geldiği sonucuna varırken, Hollandalıların AB genişleme
sürecinin güvenlik için daha önemli olduğu fikrine işaret ediyor.
Araştırmaya katılan 1500 kişiden yaklaşık %45'i genişlemeyi bir dereceye kadar
onaylarken, Hollanda nüfusunun yaklaşık %66'sı bir ülkenin kriterleri karşılaması
halinde AB'ye katılmasının uygun olduğuna inanıyor. Bununla birlikte, rapora göre,
Hollanda halkının %80'i Ukrayna'daki savaştan endişe ederken, sadece %26'sı savaş
nedeniyle AB'nin hızla büyümesini istiyor. 

Araştırmaya katılanların sadece üçte biri (%34) Batı Balkan ülkelerinin AB'ye katılımının hayatlarını çok
etkileyeceğini veya en azından etkileyeceğini belirtirken, %51'i AB'nin Batı Balkan ülkeleriyle genişlemesinin
hayatlarını çok fazla veya hiç etkilemeyeceğini, %15'lik kesim ise konunun kişisel yaşamları açısından önemli olup
olmadığı konusunda herhangi bir fikri olmadığını belirtiyor. 
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Kaynak: Kuveyt Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği.

Çalışma ve  İstihdam 
Kuveyt Kamu Hizmetleri Komisyonu, kamuda çalışan yabancıların dosyalarını inceleyerek ihtiyaç duyulmayan
pozisyonların kapatılması için 2023 yılında bir çalışma yapılacağını duyurdu. Diğer yandan, Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı ile İş Gücü Kurumu, ülkede mevcut inşaat işçisi sayısındaki eksiklik nedeniyle, inşaat işçilerinin
ücretlerinde gerçekleşen artışların sektörü olumsuz etkilediğini, bu kapsamda İşgücü Kurumu aracılığıyla inşaat
şirketlerine yeni işçi getirebilmeleri için ek kota verilmesini değerlendirdi.
Göç ve uyum
Kovid-19 salgını öncesinde 6 aydan fazla Kuveyt dışında kalan yabancıların oturum izinleri otomatik olarak iptal
ediliyordu. Salgın nedeniyle bu kural oturum izni süresi sonuna kadar uzatılmıştı. Kovid-19 sonrası 2022 yılı Haziran
ayından itibaren özel sektör çalışanlarına tekrar 6 aylık süre kısıtlaması getirilmiş olup, diğer oturum türlerinde ise
süre kısıtlaması yapılmadı. 2022 Ekim ayında alınan kararla yabancıların sahip olduğu tüm oturum izinleri için 6 aylık
süre kısıtlaması tekrar uygulamaya konuldu. Buna göre 1 Ağustos 2022 tarihinden önce Kuveyt dışına çıkmış tüm
yabancıların 01 Şubat 2023 tarihinden önce Kuveyt’e giriş yapmamaları halinde oturum izinleri otomatik olarak iptal
edilecek.
Diğer 
Meclis bütçe görüşmelerinde kamu sektörü çalışanlarının kullanmadıkları yıllık izinlerini nakde çevirebilmeleri için
300 milyon Kuveyt dinarlık kaynak onaylandı.
Kuveyt İş Gücü Kurumu (Manpower Authority) Kuveytli veya annesi Kuveytli olup 21 yaşını geçmemiş fakülte
öğrencilerine sosyal yardım yapılmaya başlandığını duyurdu. Yardımdan faydalanacak kişilerin başka bir kamu
kurumundan yardım almamaları, çalışmamaları ve gelir getirici bir ticari faaliyette bulunmamaları gerekiyor.
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[5] OECD (2022), OECD Regions and Cities at a Glance 2022, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/14108660-en.

Rapor, OECD ülkelerinin bulunduğu bölgelerdeki ülkelerin yarısının 2022 yılı ikinci çeyreği itibarıyla henüz Kovid-
19 salgın öncesi döneme ait istihdam oranlarına ulaşamadığını gösteriyor. Artan enerji fiyatları farklı bölgelerdeki
eşitsizlikleri daha belirgin hale getirirken, bilhassa enerji yoğun sektörler olmak üzere birçok işletme daha yüksek
üretim maliyetleri ile karşı karşıya bulunuyor. Diğer yandan, ısınmaya daha fazla ihtiyaç duyulan bölgelerde yaşayan
aileler artan enerji fiyatlarından daha fazla etkileniyor.
Bölgesel ekonomik eğilimler ve mesafenin etkileri 
Birçok ülkedeki iş gücü verileri, salgın sürecinde istihdamın korunmasına yönelik alınan önlemler nedeniyle
istihdamda yaşanan kesintinin boyutunu tam olarak yansıtamadı. Salgının zirve yaptığı dönemde, söz konusu
önlemlerle salgın öncesi işe alınan işçilerin yaklaşık %20’sine destek sağlandı.
İşsizlik oranları, Kovid-19 salgını ve kısıtlama önlemlerinin ardından tüm OECD bölgelerinde yükseldi; ancak
kısıtlamalar gevşetildikçe istihdam toparlanmaya başladı. 2022'nin başlarında, bölgelerin yaklaşık yarısı kriz öncesi
seviyelere geri döndü. 
Ancak, kadın ve gençlerin istihdam oranları, istihdam oranlarının birbirine yakın olduğu Finlandiya hariç, tüm
OECD bölgelerinde diğer demografik gruplarla karşılaştırıldığında daha düşük kaldı.

Bölge ve Şeh�rlere Bakış, OECD 2022 
Çev�ren:
S a l � h  V e c d �  S E Ç K İ N

Kovid-19 salgını etkisinden kurtulurken, OECD genelindeki bölgelerin ve şehirlerin daha güçlü,
daha sürdürülebilir ve daha dirençli bir yapı oluşturma konusunda nasıl ilerlediğine dair bir
değerlendirmenin yapıldığı “OECD Regions and Cities at a Glance 2022”[5] başlıklı rapor,
İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) tarafından 15 Kasım 2022 tarihinde yayımlandı.

Rapor, her biri belirli bir temaya odaklanan dört bölümden oluştu.
1. Bölüm: Kovid-19 salgını ve sonrasındaki toparlanma sürecinde,
bölgelerdeki ekonomik performans.
2. Bölüm: Enerji kullanımı, sektörler itibarıyla emisyonlar ve iklim
felaketlerine maruz kalma gibi geniş bir yelpazede bölgelerin çevreci
geçiş süreci.
3. Bölüm: OECD ülke ve şehirlerindeki sosyo-demografik eğilimler.
Yaşlanma, kentleşme ve nüfus yapısındaki değişimlerin
projeksiyonları nasıl etkilediği.
4. Bölüm: Konut edinebilme gücü, gelir eşitsizlikleri ve internet
bağlantısının kalitesi gibi bölge ve şehirlerdeki yaşanabilirlik ve
kapsayıcılığın temel yönleri. Bölümde ayrıca, sağlık sisteminin
kapasitesi, yoksulluk ve hizmetlere erişim de değerlendirilen konular
arasında yer aldı.
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[6] https://www.oecd.org/sti/world-corporate-top-rd-investors-paving-the-way-for-climate-neutrality.pdf

2020 yılında, Kovid-19’dan en çok etkilenen bölgelerde
Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) %9'dan daha fazla
azaldı. Son on yılda, büyükşehirlerin (metropoller) dışında
kalan özellikle şehirlerden uzak alanlarda kişi başına düşen
GSYH büyükşehirlerin gerisinde kaldı. Ülke içinde en
yüksek ve en düşük paya sahip bölgeler karşılaştırıldığında,
büyükşehirlerdeki en yüksek paya sahip  %20'lik kesimde
kişi başına düşen ortalama GSYH’nin, en düşük paya sahip
%20'lik kesimin iki katına sahip olduğu görüldü.
OECD ülkelerinin ¾’ünde göçmenlerin istihdamında
ilerleme sağlandı. Ancak, ülkeler arasında ve ülke içi
bölgeler arasında farklılıklar varlığını sürdürdü.
Bölgeler arası iş gücü üretkenliği değerlendirildiğinde,
bölgeler arasında farklılıklar görüldü. Ortalama olarak, en 

üretken bölgelerdeki verimlilik oranı, üretkenliği en az olan bölgelerin verimliliğinin yaklaşık iki kat fazlası
gerçekleşti. 2005-2020 döneminde bölgelerin çoğunda pozitif büyüme görülmesine karşın, ülkelerin yaklaşık
yarısında negatif büyüme gösteren en az bir bölge oldu.
Bölge ve şehirlerde çevreci geçiş süreci
OECD ülkeleri 2050 yılına kadar iklim nötralitesi[6]
hedeflerini karşılamaktan çok uzak olup, köklü yapısal
dönüşümler geçirmek zorunda. OECD ülkeleri arasında
ve ülke içi bölgeler arasında sera gazı emisyonlarında
büyük farklılıklar görüldü.
Örnek vermek gerekirse, 1990'dan 2018 yılına kadar
Şili, İsrail, Kore ve Türkiye'de üretim kaynaklı
emisyonlarda iki kat artış gözlenirken, Birleşik Krallık
ve Baltık bölgesinde %40'tan fazla düşüş kaydedildi.
Dolayısıyla, çoğu OECD ülkesi, 2050 yılına kadar
karbondioksit emisyonunda net sıfıra ulaşmaktan çok
uzak kaldı.

İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonları sera etkisini
güçlendirerek iklim değişikliğine neden oluyor. Özellikle, kömür, petrol ve
doğal gaz gibi fosil yakıtların kullanımı karbondioksit oranını artırıyor.
OECD’ye göre, iklimin nötralize edilmesi (sıfır karbondioksit) hedefine
ulaşılmasında kilit teknolojiler arasında yenilenebilir enerji, elektrikli
arabalar ve hidrojen kullanımı sayılıyor.
AB ülkeleri 2019 yılında, 2050 yılına kadar iklim nötralitesine ulaşma
hedefini onaylamış bulunuyor.
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Bölge ve şehirlerde demografik değişimler
Son 50 yılda, OECD ülkelerindeki nüfus kalabalık bölgelerde yoğunlaştı. Nüfusun yoğunlaşması, ülke içindeki
ekonomik faaliyetlerin dağılımı ve kamu hizmetlerine erişim imkânları yanında birçok faktöre bağlı olarak gelişti.
2015 yılında, OECD ülkeleri nüfusunun yaklaşık yarısı (%49), yüzey alanı olarak toplam OECD yüzölçümünün
%6'sını oluşturan şehirlerde yaşadı. Kalan nüfusun %26'sı kasaba ve yarı yoğun bölgelerde, %24'ü ise kırsal alanlarda
yaşadı. Ülke gelişimine paralel olarak kentsel alanlardaki nüfusun payı arttı. Sonuç olarak, büyükşehirlerdeki nüfus
payının 2040 yılına kadar %66'dan %67'ye yükselmesi beklenirken, büyükşehirlere yakın bölge nüfus paylarının
%16'dan %15'e, büyükşehirden uzak bölgelerin ise %18'den %17'ye düşmesi bekleniyor.

En fazla nüfus yaşlanması büyükşehir olmayan bölgelerde bekleniyor. Nitekim bu bölgelerdeki yaşlı payının 8 puan
artarak %29'a ulaşması, büyükşehirlerde 6 puan artarak %25'e ve büyükşehirlere yakın bölgelerde ise 7 puan artarak
%27'ye çıkması öngörülüyor.
Bölge ve şehirlerde yaşanabilirlik ve kapsayıcılığın sağlanması
Büyükşehirler Kovid-19 salgınının en fazla etkili olduğu bölgeler olmasına karşın, sağlık bakım hizmetlerine ulaşım
bakımından en fazla olanağa sahip yerler oldu. Gelir eşitsizliği en fazla başkentler ile az gelişmiş bölgelerde görüldü.
Bu bölgelerde, en zengin %20'nin harcanabilir gelirinin, en fakir %20'lik kesimin yaklaşık 7 kat fazlası olduğu
kaydedildi.
2020 yılında, Avrupa ülkelerinde çalışanların %12'sinden fazlası çalışma sürelerinin çoğunu (%50’den fazlasını),
%10'u ise çalışma sürelerinin bir kısmını (%50'den az) uzaktan çalışarak geçirdi.
Büyükşehirlerde, şehir merkezinden ev almak banliyölere göre ortalama %30 daha pahalı olmakla birlikte, Kovid-19
salgını ve uzaktan çalışmanın artmasının ardından, banliyölerde ev fiyatları merkez mahallelere göre daha hızlı
yükseldi.

29
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