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İşsizlik, mevcut işsiz 
sayısının bir buçuk katı 
kadar artabilir

COVID 19, küresel çapta bir 
sağlık krizinin çok ötesinde, 
ülke ekonomileri ve işgücü 
piyasaları üzerinde derin 
ve ciddi etkiler yaratan bir 
kriz. Bir taraftan kendimizi, 
ailemizi ve sevdiklerimizi 
virüsten korumanın, diğer 
taraftan ise işimizi ve yaşamsal 
ihtiyaçlarımızı karşılayacak 
gelirimizi kaybetmemenin 
yarattığı endişeleri bir 
arada yaşadığımız bir 
süreçten geçiyoruz. Üstelik 
bu süreç, yaşamlarımızda 
asla vazgeçemeyiz diye 
düşündüğümüz onlarca şeyi 
de geride bıraktırıyor, normali 
yeniden tanımlamayı zorunlu 
kılıyor.

Krizle birlikte tüm dünyada, 
her ölçekten birçok işletme 
faaliyetlerini durdurdu ve 
buna paralel olarak işgücü 
maliyetlerini azaltıcı önlemleri 
devreye soktu. ILO verilerine 
göre, 22 Nisan 2020 itibariyle, 
tüm dünyada çalışanların %81’i 
ve kendi hesabına çalışanların 
%66’sı işyeri kapatmalarının 
tavsiye edildiği veya zorunlu 
kılındığı ülkelerde yaşıyor 
ve çalışıyor. Bu durum hem 
kazançlar hem de işler üzerinde 
derin etkiler yaratıyor.

Dünya genelinde 436 milyonu 
aşkın işletmenin işlerin durması 
tehlikesi ile karşı karşıya 
olduğu hesaplanıyor. Toptan ve 
perakende ticarette 232 milyon, 
imalatta 111 milyon, konaklama 
ve yiyecek hizmetlerinde 51 

milyon, gayrimenkul ve diğer 
iş faaliyetlerinde 42 milyon 
işletmenin faaliyetleri durdu.

Yine ILO hesaplamalarına göre, 
2020 yılının ilk çeyreğinde 
çalışılan saatlerde kaydedilen 
%4.5 oranındaki gerileme, 
küresel çapta 130 milyon 
tam zamanlı işin kaybedilmiş 
olması anlamına geliyor. 
Bu gerilemenin yılın ikinci 
çeyreğinde %10.5 seviyesine 
yükseleceği ve küresel düzeyde 
kaybedilen tam zamanlı işlerin 
ise 305 milyona erişeceği 
öngörülüyor. Bu rakam, küresel 
bazda dünyada kriz öncesinde 
var olan toplam işsiz sayısının 
bir buçuk katı...

Bu durum, işletme 
faaliyetlerinin durdurulması ve 
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yoksulluk artışına neden olacak. 
Göreli yoksulluk artışı, gelir 
gruplarına göre ise, üst-orta 
gelirli ülkelerde 21 puan, yüksek 
gelirli ülkelerde 52 puan ve alt-
orta ve düşük gelirli ülkeler ise 
52 puan olacak. Belki de bugüne 
kadar hiç karşılaşmadığımız 
büyüklükte bir yoksulluk riski ile 
karşı karşıya bulunuyoruz.

Kadınlar, krizle mücadelenin 
bir taraftan en ön saflarında 
ve en yüksek risklerle karşı 
karşıya kalıyor, diğer taraftan ise 
ekonomik sonuçlardan orantısız 
biçimde olumsuz etkileniyor. 
Kadınlar, küresel olarak 
sağlık çalışanlarının %70’ini 
oluşturuyor. Sadece sağlık 
sektörü değil, tüm sektörleri 
dikkate aldığımızda, küresel 
düzeyde kadınların %53’ünün 
orta-yüksek ve yüksek seviyede 
risk içeren sektörlerde istihdam 
edildiklerini görüyoruz. Bu oran 
erkeklerde %44 seviyesinde 
bulunuyor.

Kadınların bu dönemde yine 
orantısız biçimde üstlendikleri 
ücretsiz bakım sorumlulukları 
karşısında ezildiğini, ev içi 
şiddetin küresel düzeyde kaygı 
verici düzeyde arttığını da 
gözlemliyoruz. Ev hizmetlerinde 
çalışan kadınlar, ya işsiz kalıyor 
yahut önemli sağlık risklerini 
alarak gelir elde etmeye çalışıyor. 
Özetle, kadınlar sadece sağlık 
riskini üstlenmekle kalmıyor; 
işsizlik riski, bakım yükü, 
ev içi şiddet gibi çevreleyen 
çoklu sorunlarla karşı karşıya 
kalarak, işgücü piyasasındaki 
kırılganlıklarının derinleştiği 

bir dönemden geçiyorlar. UN 
Women’in COVID 19 Toplumsal 
Cinsiyet Hızlı Değerlendirme 
Raporu’na göre, ankete katılan 
kadınların üçte ikisi evde 
yemek işlerine daha çok vakit 
harcadıklarını beyan ederken, 
bu oran erkeklerde dörtte 
bir oranındadır. Aynı şekilde 
kadınların %78’i, erkeklerin 
sadece yarısı ev işlerinin arttığını 
belirtmiştir. Aynı ankete katılan 
kadınların %19’u, erkeklerin 
ise %14’ü işini kaybettiğini 
söylemiştir. Bunun başlıca 
nedeni kadınların çoğunlukla 
güvensiz, düşük ücretli ve 
kayıt dışı işlerde çalışması ve 
bu durumun da onları kriz 
kaynaklı gelir kaybına karşı daha 
savunmasız hale getirmesidir.

Türkiye’de kayıt dışı kadın 
çalışanlar, kadın istihdamının 
yaklaşık yüzde 42’sini 
oluşturmaktadır. Zaten işgücü 
piyasasındaki sosyo-ekonomik 
zorluklara karşı mücadele eden 
kayıt dışı kadın çalışanlar, artan 
COVID-19 kaynaklı zorluklar 
karşısında daha kırılgan hale 
gelmişlerdir. Çünkü kayıtlı 
sektörlerdeki gibi kamu destek 
programlarından faydalanmaları 
hiçbir şekilde mümkün değildir.

Gençler de benzer biçimde, kriz 
öncesinde de son derece kırılgan 
ve riskli bir konumda bulunuyor, 
ekonominin en iyi olduğu 
zamanlarda bile, insana yakışır 
iş olanaklarına erişimde sorun 
yaşıyordu; küresel düzeyde her 
beş gençten biri ne eğitimde ne 
de istihdamda idi.

COVID 19, gençler açısından 

karantinaların sonucu olarak, 
küresel düzeyde yıllık işsizlik 
artışlarının %25 seviyesindeki 
ilk tahminlerin de üzerinde 
olacağı anlamına geliyor.

Krizden en çok 
etkilenenler, işgücü 
piyasasının en kırılgan 
grupları

COVID 19’un en sert ekonomik 
etkileri, işgücü piyasasında zaten 
en kırılgan gruplar dediğimiz 
ve yapısal olarak da önemli 
sorunlarla karşı karşıya olan 
kesimler üzerinde ortaya çıktı.

Kayıt dışı çalışanlar bu grupların 
başında geliyor. Küresel 
düzeyde toplam işgücünün 
%31’i kriz öncesinde kayıt dışı 
istihdam ediliyordu. Nisan 2020 
itibariyle, yaklaşık 1.1 milyar 
kayıt dışı çalışan, tam genel 
tecrit uygulanan ülkelerde, 304 
milyonu ise kısmi genel tecrit 
uygulanan ülkelerde yaşıyor ve 
çalışıyor. Bu çalışanlar, toplam 
kayıt dışı istihdamın %67’sini 
oluşturuyor. Bu kişiler için işin 
durması veya evden çalışmak 
diye bir seçenek bulunmuyor. 
Evde olmak, gelirini tamamen 
kaybetmek anlamına geliyor.

Tahminlerimiz, 1.6 milyar 
kayıt dışı çalışanın yaşamsal 
ihtiyaçlarını karşılaması 
ve virüsün yarattığı sağlık 
risklerinden de korunması için 
gereken gelirini tamamen yahut 
kısmen kaybedeceğini işaret 
ediyor.

Gelir kaybı, kayıt dışı işçiler ve 
aileleri için dünya genelinde 
yaklaşık 34 puanlık göreli 
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da durumu çok daha karmaşık, 
kapsamlı çözüm ihtiyacını ise 
çok daha ivedi hale getirdi. Öyle 
ki gençler, ekonomik daralma 
dönemlerinde ilk olarak işten 
çıkarılan veya çalışma süreleri 
azaltılan kesim oluyor ve daha 
çok enformel sektörlerde, 
standart-dışı biçimlerde ve hatta 
kayıt dışı istihdam ediliyor. 
COVID 19 özelinde ise, kriz 
karşısında en ciddi boyutlarda 
etkilenen toptan ve perakende 
ticaret, konaklama ve yiyecek, 
turizm gibi sektörlerde gençlerin 
ağırlıklı olarak istihdam 
ediliyor olması bu içinden 
geçtiğimiz dönemde gençlerin 
korunması ihtiyacını artırıyor. 
Türkiye’de her yıl yaklaşık 850 
bin üniversite öğrencisinin 
mezun olduğunu da göz önünde 
bulundurursak, kriz döneminde 
yeni mezunların iş bulmada 
yaşayacağı sorunlar nedeniyle 
genç işsizliğin daha da artması 
kaçınılmazdır.

Öte yandan, standart-dışı 
sözleşmelerle istihdam 
edilen, a-tipik çalışanlar 
da diyebileceğimiz ve son 
yıllarda teknolojik gelişmelerin 
de etkisiyle sayıları artan 
güvencesiz çalışanlar açısından 
büyük olumsuzluklar ile 
karşı karşıyayız. Bu kişilerin 
sosyal güvenlik sistemlerine 
kayıtlı olmaması, karşı karşıya 
kaldıkları sağlık riskini ve etkin 
tedaviye erişim olanaklarını 
sınırlamakla kalmıyor, aynı 
zamanda gençleri, hükümetlerin 
hızla uygulamaya aldığı kısa 
çalışma, işsizlik ödeneği ve 
sosyal yardım programlarının da 

dışında bırakıyor.

Nihayet, Türkiye’de de sayıları 
4 milyonu aşan göçmen ve 
mülteciler, COVID 19 krizinin 
en çok etkilediği gruplar 
arasında yer alıyor. Göçmen 
ve mülteciler ücret destekleri, 
işsizlik yardımları ya da sosyal 
güvenlik ve sosyal koruma 
önlemleri gibi ulusal COVID-19 
politika yanıtlarından genel 
olarak hariç tutulurlar. Ön safta 
sağlık ve bakım işçisi olarak 
çalışan kadın göçmen işçiler de 
özellikle yüksek risk grubunda 
bulunmaktalar. Araştırmalar, 
sürecin bu gruplara karşı 
yöneltilen düşmanlığı ve 
ayrımcılığı da artırdığını 
ortaya koyuyor. Göçmenler ve 
mülteciler bir taraftan işten ilk 
çıkarılan kesimler arasında yer 
alırken, diğer taraftan yaşam 
koşulları nedeniyle virüse daha 
yüksek bir yakalanma riski ile 
karşı karşıya kalıyor. Dahası, test 
ve tedavi imkanlarına erişimde 
de daha büyük zorluklarla 
yüzleşiyor. Bu grupların sosyal 
korumaya erişim imkanlarının 
artırılması acil biçimde ele 
alınması gereken konular 
arasında yer alıyor.

Henüz yeterli veri 
üretilememiş ve analiz 
yapılamamış olsa da Türkiye 
üzerindeki etkilerin de derin 
olacağını tahmin ediyoruz...

Halihazırda varlığını sürdüren 
işgücü piyasasının yapısal 
problemleri ve ekonominin 
mevcut yapısı dikkate 
alındığında, COVID 19’un 
Türkiye ekonomisi ve işgücü 

piyasası üzerindeki etkilerinin 
de derin olacağını düşünüyoruz. 
Her ne kadar bu alanda 
henüz sınırlı sayıda akademik 
çalışma yapılmış olsa da, 
mevcut kimi çalışmalar da 
bu yöndeki öngörümüzü ne 
yazık ki destekliyor. Hedefler 
için İş Dünyası Platformu’nun 
yürüttüğü bir ankete katılan 619 
firmanın %20’si çalışan sayısını 
azalttığını beyan etmiştir ve 
çalışan sayısının %50’den fazla 
azaldığını belirten firmaların 
büyük çoğunluğu mikro ve 
küçük ölçekli firmalardır. 
Sektörler içerisinde çalışanları 
azalan firmaların en yoğun 
olduğu yer %21 ile hizmet 
sektörü olmuştur. Bu oran, 
ticaret yapanlarda %14’tür. 
Bölgelere bakıldığında 
ise Doğu ve Güneydoğu 
bölgesindeki firmaların %38’i 
çalışan sayılarının azaldığını 
belirtmiştir. Bu oran İstanbul’da 
%14’tür. Bununla beraber, 
ankete katılan firmaların 
%61’i kısa çalışma ödeneğine 
başvurduğunu ve başvuruda 
bulunan firmaların %72’si 
desteği aldığını belirtmiştir. 
Kısa Çalışma Ödeneği 
mekanizmasının küçük ölçekli 
firmalara kadar nüfuz edebildiği 
görülmektedir. Sosyal koruma 
kalkanı harcamalarının 
%42’sini oluşturan bu destekten 
3 milyona yakın çalışan 
faydalanmıştır.1

TEPAV tarafından yapılan bir 
araştırma, muhafazakar bir 
yaklaşımla, mevcut krizin en 
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çok satış elemanları ve niteliksiz 
işleri vuracağı varsayımı 
altında, hem virüse yakalanma 
hem de işsizlik riski altındaki 
istihdamın yaklaşık %34.4 
olduğunu; bu gruba büro ve 
müşteri hizmetleri, sanatkarlar 
ve makine operatörleri 
eklendiğinde ise oranın %64.3’e 
yükseldiğini ortaya koyuyor. 
Kimi akademisyenler, Türkiye’de 
toplam istihdamdaki daralmanın 
%10 ila %13 arasında 
gerçekleşeceğini tahmin 
ederken, bazı araştırmacılar 
ise işsizlik oranının %20’lere 
yükseleceğini ve asgari 3 milyon 
kişinin daha işsizler arasına 
katılacağını hesaplıyor.

Küresel çapta tam iş 
birliği ve sistematik 
yaklaşım, krizin etkilerinin 
azaltılmasında kilit rol 
oynayacak

Küresel düzeyde tam ve etkin 
iş birliği, özellikle krizin düşük 
ve orta gelirli ülkelere yayılması 
sonrasında çalışanların 
korunması ve işletmelerin 
desteklenmesi açısından 
kritik bir önem taşıyor. 23 
Nisan 2020’de gerçekleştirilen 
toplantıda, G20 Bakanları 
tarafından ortaya konulan 
“istihdamın desteklenmesi, 
sosyal korumanın genişletilmesi, 
çalışma ilişkilerinin istikrarlı 
kılınması ve Çalışma Yaşamında 
Temel İlke ve Hakların 
desteklenmesi amacıyla küresel 
çapta tam iş birliği ve insan 
odaklı yaklaşım” taahhüdünün, 
son derece önemli ve kapsamlı 
bir gelişme olduğunu 

düşünüyoruz.

Öte yandan ILO, krizin 
başlangıcının hemen 
ardından, Uluslararası Çalışma 
Standartları ışığında krizle 
mücadele eylemlerinin dört 
ana sütuna yerleşen, kapsamlı 
ve bütüncül bir politika 
çerçevesine oturtulması 
çağrısında bulundu. Ekonomi 
ve istihdamın canlandırılması, 
işletmelerin, işlerin ve gelirlerin 
desteklenmesi, işyerinde işçilerin 
korunması ve her zaman olduğu 
gibi krize yönelik yaratılacak 
çözümlerin sosyal diyalogun 
etkin biçimde işletilmesi yoluyla 
belirlenmesi, söz konusu politika 
çerçevesinin temel esaslarını 
oluşturuyor.

Sosyal korumanın, enformal ve 
kayıt dışı çalışanlar, gündelik 
çalışanlar mevsimlik çalışanlar, 
göçmenler ve kendi hesabına 
çalışanlar gibi işgücü piyasasında 
en kırılgan durumda olan 
kişilere hızla yaygınlaştırılması 
ve kriz sonrasında da bu 
önlemlerin kademeli ve yavaş 
biçimde ortadan kaldırılması, 
işsizlik, gelir kaybı ve buna 
bağlı yoksullukla mücadelenin 
en temel unsuru olarak 
ön plana çıkıyor. Alınacak 
önlem ve destekler bu grubun 
enformelden formel ekonomiye 
geçişi için bir araç olarak 
kullanılabilir. Tüm desteklere 
eşit haklarla ulaşabilmelerinin 
yanı sıra sosyal güvenlik 
borçlarından muafiyet gibi başka 
desteklerle, kayıt dışı çalışanların 
kayıtlı istihdama geçmeleri için 
bir fırsat sağlanabilir. Böyle bir 

yaklaşım, işgücü piyasasının 
temel yapısal sorunlarından 
birine de kalıcı bir çözüm 
getirmiş olur.

Kısa süreli çalışma, kısmi 
işsizlik yardımları ve 
işletmelere sağlanacak ücret 
sübvansiyonları, ücretli izin 
desteği, eğitim izni, yardımlar 
ve işçilere sağlanan hakların 
genişletilmesi de ekonominin 
ve işgücü piyasasının krize daha 
dayanıklı hale gelmesinde kritik 
bir rol oynuyor.

Öte yandan, özellikle mikro, 
küçük ve orta ölçekli işletmeler 
ile kendi hesabına çalışanların 
mali yardımlar ve tedbirlerle 
desteklenmesi işletmelerin kriz 
karşısında sürdürülebilirliği 
açısından kritik önem taşıyor. 
Mikro, küçük ve orta ölçekli 
işletmelerin dijitalleşme 
programlarına hız vererek, 
e-ticaret, e-ihracat, çevrimiçi 
ödeme sistemleri gibi araçlardan 
tüm işletmelerin eşit şekilde 
yararlanması sağlanmalıdır.

Nihayet sosyal diyalog, tüm 
krizlerde olduğu gibi, COVID 
19’un etkilerinin azaltılmasında 
kritik önem taşıyan bir araç 
olmayı sürdürüyor. COVID’e 
karşı alınacak tüm önlemlerde, 
sosyal diyalog mekanizmalarının 
etkin işletilmesi krizin ekonomi 
ve işgücü piyasası üzerindeki 
olumsuz etkilerinin azaltılması 
konusunda kritik bir önem 
taşıyor.

COVID-19 sadece ekonomik 
istikrarı tehdit etmiyor, aynı 
zamanda özellikle ön saflarda 
çalışanların çalışma koşulları 
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üzerinde olumsuz bir etkiye 
sahiptir. Bu çerçevede, “yeni 
normali” tartıştığımız ve 
işletmelerin ve faaliyetlerin 
yeniden açılmaya başladığı 
bugünlerde iş sağlığı ve 
güvenliği önlemlerinin de 
altını çizmek istiyoruz. Öyle 
ki pandemi evrilirken, virüs 
karşısında çalışanlarımızı 
nasıl koruduğumuz, 
toplumlarımızın ne derece 
güvenli, işletmelerimizin ne 
derece dayanıklı olduğunu da 
belirleyecek.

Sağlık ve bakım çalışanları, 
kuryeler/dağıtım işçileri, gıda 
ve perakendeci işçiler, ev 
işçileri, temizlik ve sanitasyon 
çalışanları, temel hizmetleri 
(kamu, posta, istihdam, 
belediye) sağlayan kamu 
personeli ve bankacılık personeli 
de dahil olmak üzere birçok işçi 
enfeksiyon riski altına sokan 
tehlikelere maruz kalmaktadır. 
Tehlikeler arasında uzun çalışma 
saatleri, azaltılmış dinlenme 
süreleri, sınırlı koruyucu 
ekipmanla birlikte zayıf çalışma 

koşulları ve yeterli fiziksel 
mesafe eksikliği, psikolojik 
sıkıntı, mesleki tükenmişlik 
ve fiziksel ve psikolojik 
şiddet bulunmaktadır. Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı tarafından duyurulan 
işyerlerinde alınması gereken 
önlemlerin kati şekilde 
uygulanması için şikayet 
mekanizmaları ve denetimlerin 
en iyi şekilde çalışması 
gerekmektedir.

Birleşmiş Milletler Türkiye 
olarak, krizin ilk gününden 
itibaren etkili tedbirler ve 
kapsamlı programlar ile 
mücadele konusunda etkin 
adımlar atıyoruz

Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları’nı oluşturmak üzere 
küresel toplumu bir araya 
getiren dayanışmaya şu anda 
her zamankinden daha fazla 
ihtiyaç var. Birleşmiş Milletler 
Türkiye olarak, COVID 19 krizi 
süresince ve kriz sonrasında 
“yeni normale dönüş” sırasında 
süreci yakından takip ederek, 
tüm gücümüzle krizin 

etkilerinin en aza indirilmesi 
konusunda çalışmalarımıza 
devam ediyoruz. Öncelikle BM 
COVID-19 sonrası dönemde 
ekonomilerin toparlanması ve 
istihdamın korunması için yol 
haritasını ve çerçeve belgesini 
Nisan 2020’de açıkladı. BM, 
küresel düzeyde COVID-19’a 
verdiği yanıtta, toplulukları 
toparlanma çabalarının 
merkezine yerleştiren beş temel 
unsura odaklanıyor: 1. Mevcut 
sağlık hizmetlerinin korunması 
ve sağlık sistemlerinin COVID-
19’a yanıt verme kapasitesinin 
güçlendirilmesi; 2. Sosyal 
koruma ve temel hizmetler 
yoluyla insanların sıkıntılarla 
başa çıkmalarına yardımcı 
olmak; 3. Ekonomik iyileşme 
programları yoluyla istihdamın 
korunması, küçük ve orta ölçekli 
işletmelerin ve kayıt dışı sektör 
çalışanlarının desteklenmesi; 4. 
Makroekonomik politikaların 
en savunmasız kesimlere de 
destek sağlaması için mali 
ve finansal teşvikte gerekli 
canlanmanın yönlendirilmesi ve 
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Sütun 1
Ekonomi ve istihdamın canlandırılması
• Aktif maliye politikası
• Genişletici para politikası
• Sağlık sektörü dahil, belirli sektörlere borç 

verme ve finansal destek

Sütun 2
İşletmeler, işler ve gelirlerin desteklenmesi
• Sosyal korumayı herkes kapsayacak şekilde 

genişletmek
• İstihdamı koruyacak önlemler uygulamak
• İşletmeler için finans/vergi ve diğer rahatlatıcı 

önlemleri sağlamak

Sütun 3
İşyerinde işçilerin korunması
• İSG önlemlerini güçlendirmek
• Çalışma düzenlemelerini uyarlamak (örneğin, 

uzaktan çalışma)
• Ayrımcılık ve dışlamayı önlemek
• Herkes için sağlık hizmetlerine erişim sağlamak

Sütun 4
Çözüm için sosyal diyalogun kullanılması
• İşveren ve işçi örgütlerinin kapasite ve 

dayanıklılıklarını güçlendirmek
• Hükümetlerin kapasitesini güçlendirmek
• Sosyal diyalog, toplu pazarlık, endüstriyel 

ilişkiler kurumları ve süreçlerini güçlendirmek
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çok taraflı ve bölgesel yanıtların 
güçlendirilmesi; ve 5. Sosyal 
uyumu teşvik etmek ve toplum 
önderliğindeki dayanıklılık 
ve yanıt sistemlerine yatırım 
yapmak. Söz konusu beş 
madde, ülkelerin toparlanması 
ve “eskisinden daha iyisini 
inşa etmesi” ve pandemiler 
dahil olmak üzere ileride 
karşılaşılabilecek şoklarla 
başa çıkabilmesi için çevresel 
sürdürebilirliğin sağlanması 
amacıyla da birbirleriyle 
doğrudan bağlantılı bulunuyor. 
Bu çerçeve doğrultusunda BM 
Türkiye, krizin orta ve uzun 
vadedeki sosyo-ekonomik 
etkilerini analiz ediyor ve yanıt 
çerçevesini hazırlıyor.

BM Türkiye çatısı altında devam 
eden bu ortak çalışmaların 
yanı sıra virüsün Türkiye’de 
ortaya çıkmasının hemen 
ardından ILO Türkiye Ofisi 
olarak çalışanlarımızın sağlık 
ve güvenliğini öncelikli biçimde 
değerlendirip, hızla evden 
çalışma modeline geçtik ve 
Türkiye’de kırılgan grupların 
desteklenmesi amacıyla program 
ve projelerimizde kapsamlı 
müdahaleler oluşturduk. 
Öncelikle, halihazırda 
yürüyen programlarımızda 
kapsamlı değişiklikler yaparak, 
hükümetin ve sosyal tarafların 
işletmelerin, işlerin ve kırılgan 
grupların korunması yönündeki 
çabalarına destek olmak üzere 
ILO Acil Durum Hizmeti’ni 
oluşturduk.

COVID 19 tedbirlerinin 
mevsimlik tarım işçileri 

üzerindeki etkileri konusunda 
bir hızlı değerlendirme yaptık ve 
raporu tüm kesimlerle paylaştık. 
Benzer bir çalışmayı ne eğitimde 
ne de istihdamda olan gençler 
açısından da sürdürüyoruz.

ILO ve UNDP ortaklığında, BM 
Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık 
Planı çerçevesinde 7 milyon 
dolarlık bir programı hızla 
hayata geçirdik. Bu program 
kapsamında işletmelere, kısa 
dönemli likidite ihtiyaçlarının 
karşılanması konusunda 
sağlanacak hibelerin yanı 
sıra, İŞKUR’un kısa çalışma 
ödeneğinin desteklenmesi, İSG 
önlemlerinin genişletilmesi ve 
temel işgücü piyasası becerileri 
eğitimlerinin sağlanması gibi 
kapsamlı müdahale planlarını 
hızla uygulamaya başladık.

COVID 19 konusunda ILO 
Ankara web sitesinde özel bir 
bölüm oluşturarak, güncel 
rapor ve gelişmeleri tüm 
paydaşlarımızın ve kamuoyunun 
bilgisine açtık. Çalışanların 
korunması konusunda sosyal 
medya kanallarımızı bu süreçte 
de aktif olarak kullanmaya 
devam ediyoruz.

Bunun yanı sıra, UNDP 
Türkiye Ofisi olarak KOBİ’lerin 
KOBİ’lerin pandemik ve 
diğer olası kriz ve afetlere 
karşı dayanıklılığını artırıcı 
programlar uyguluyoruz. 
TÜSİAD ve TÜRKONFED 
işbirliğiyle Hedefler için İş 
Dünyası Platformu kapsamında 
yürütülen “Connecting 
Business initiative” çalışmaları 
kapsamında KOBİ’lerin atıl 

üretim kapasitesinin kişisel 
koruyucu ekipman üretimine 
kaydırılması ve yurtdışı 
pazarlarla eşleştirilmesi için 
çalışıyoruz. 30 Banka ve 
e-para şirketinin desteğiyle 
Boğaziçi Üniversitesi, VİSA 
ve TÜRKONFED ortaklığıyla 
yürütülen İşimi Yönetebiliyorum 
projesi kapsamında pandemi 
dönemlerinde iş süreçleri 
ve finansman yönetimi, iş 
sürekliliği ve dayanıklılık 
eğitimleri verilmektedir.

Özel sektörün risk yönetim 
kapasitesini güçlendirmek 
için TÜRKONFED ve yerel iş 
federasyonları ile yeni bir özel 
sektör acil durum koordinasyon 
mekanizması oluşturacağız 
ve firmaların hak temelli, 
toplumsal cinsiyet eşitliğine 
duyarlı, kapsayıcı ve düşük 
karbon ekonomisine geçişlerini 
hızlandırıcı bir destek programı 
yürüteceğiz. Aynı çalışma 
kapsamında geçici koruma 
altındaki Suriyelilerin uzaktan 
çalışma imkanlarını destekleyen 
bir platform kuracağız ve 
Suriyelilerin Türkiye’deki 
firmalarının dijitalleşmesini 
sağlayacak bir altyapı destek 
paketi ve eğitim programı 
başlatacağız.

İktisat ve Toplum Dergisi’nin 
değerli okurlarına sağlık ve 
güvenlik, sizlere de yayın 
hayatınızda başarılar diliyoruz.

Son Notlar

1. 18 Mayıs 2020 tarihli Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı verileri




