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TEKSTİL
74. ICAC Genel Kurul Toplantısı 7-11 Aralık 2015 tarihlerinde Mumbai’de gerçekleşti
Bu yıl Uluslararası Pamuk İstişare Komitesi (ICAC-International Cotton Advisory Committee) 74. Genel
Kurul Toplantısı 7-11 Aralık 2015 tarihlerinde Hindistan’ın Mumbai şehrinde yapıldı. Toplantıya 9
uluslararası organizasyon, 28 üye ülke ve 13 üye olmayan ülkeden toplam 398 delege ve gözlemci katıldı.
Türkiye bu toplantıya, Ekonomi Bakanlığı (2),Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (6),Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı(2), İhracatçı Birlikleri(7), Ulusal Pamuk Konseyi(2),İzmir Ticaret Borsası(2),Şanlıurfa
Ticaret Borsası(2) ve Sendikamızdan (1) olmak üzere toplam 24 kişi ile katıldı. Karsu Tekstil San. A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı Ali Ulvi Karahan Sendikamızı temsilen toplantılara katılım sağladı.
Toplantıda öne çıkan konular:
“Dünya pamuk üretiminin, beş sezondur süregelen “arz fazlalı” dönemden sonra ilk kez bu sezon
(2015/16) tüketimin gerisinde kalacağı sekretarya tarafından rapor edildi. Buna karşın, dünya stoklarının
yüksek seviyelerde kalması ve uluslararası pamuk fiyatlarının zayıflığını sürdürmesinin beklendiği
belirtildi. Benzer şekilde dünya ekonomisindeki düşük büyüme oranları ve polyester başta olmak üzere
sentetik elyaflarla rekabetin zorlaşması nedenlerinden ötürü pamuk talebindeki düşük oranlı artışın
süreceği görüşü benimsendi.”
Dünya genelinde pamuk desteklerinin 2014/15 sezonunda, verilerin toplanmaya başladığı 1997/98
sezonundan bu yana en yüksek değer olan 10.4 Milyar dolar seviyesine ulaştığı tahmin ediliyor. Bu
bağlamda 2011/12 – 2014/15 arasındaki devlet müdahalelerinin sonucunda oluşan büyük stokların pamuk
pazarına yön verecek temel göstergelerin, öngörülebilir bir gelecek için belirlenmesinde anahtar rol
oynamayı sürdüreceği düşünülüyor.
Türkiye 1995/96 pamuk üretim sezonunda dünya geneli pamuk ithalatında yüzde 2’lik bir pay alırken,
2014/15 sezonunda yüzde 11’lik bir pay alması bekleniyor. Türkiye, 2014 yılında 924 bin ton pamuk ithal
etti. 2015 yılında bu rakamın 1 milyon tona ulaşması bekleniyor. Türkiye; Çin, Bangladeş, Vietnam’dan
sonra dünyada 4’cü büyük pamuk ithalatçısı ülke konumunda. 2015/16 sezonunda dünya geneli pamuk
üretim rakamı 23.2 milyon ton olarak gerçekleşmesi öngörülürken, Hindistan yüzde 27’lik payla en büyük
üretici ülke konumunda. Hindistan’ı sırasıyla Çin ve ABD takip ediyor.
Pamuk talebinin geliştirilmesi çok yönlü yaklaşımı gerektiriyor. Uluslararası ticareti kolaylaştırmak için
önlemlere ihtiyaç duyuluyor. Komite Özel Sektör Danışma Paneli’nin (PSAP) bitki sağlığı sertifikalarının
standardize edilmesi ihtiyacıyla ilgili, Sekreterliğin üye ülkelerle birlikte konunun WTO nezdindeki
farkındalığın geliştirilmesine yönelik çalışması önerisini benimsemiş bulunuyor. PSAP ayrıca pamuk
fümigasyon gereksinimlerinin ülkeler arasında büyük değişiklikler gösterdiğine dikkat çekmekte ve
sekreterliği bu farklılıkların azaltılması olanaklarını araştırması için bilgilendirmiş bulunmaktadır.
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Dünya pamuk ticaretinde ekonomik sürdürülebilirliğin tutundurulabilmesi için tahkim tazminat icrasının
geliştirilmesi zorunlu görülüyor. Pamuk üretiminin sürdürülebilirliği perakendeciler ve tüketiciler
nezdindeki önemini arttırıyor.
İlaç kullanımının azaltılması, hatta tümüyle elimine edilip edilemeyeceği tartışılıyor. Yine İklim
değişikliğinin pamuk üretimini olumsuz etkilediği konuşuluyor. Küçük işletmelere uygun hasat
mekanizasyonu için yeni araştırmalara ihtiyaç duyuluyor.
Son olarak; Gelişmiş istatistikler daha doğru (politik) kararlar için hayati önem arz ediyor. 75nci Genel
Kurulun 31 Ekim-4 Kasım 2016 da İslamabad/Pakistan’da, 76ncı Genel Kurulun da Mozambik’te
yapılacağı duyuruldu.
Kaynak: TTSİS, Hürriyet, Cotton Expert

1,42 milyar dolarlık Cezayir-Türkiye Tekstil Projesi gerçekleştirilecek
Cezayir basınının açıkladığı habere göre; Cezayir’in Sidi El Khettab organize sanayi bölgesinde CezayirTürkiye ortaklığıyla Afrika kıtasının ilk ve en büyük tekstil projesi gerçekleştirilecek.
“Tayal” adı verilen bu iş ortaklığının %30’u Cezayir devleti, %21’i Cezayirli “Texalg” firması ve %49’u
Türkiye’den Tay Grup’un Intertay isimli tekstil firması tarafından oluşturulmakta.
1,42 milyar dolar değerinde olan bu projenin 3 yıl içinde tamamlanması ve 25.000 kişilik iş imkanı
yaratması beklenmekte. Proje içerisinde dokuma, örme birimleri, 400 kişilik eğitim merkezi, hazır giyime
yönelik yardımcı malzeme üreten fabrikalar yer almakta. Ürünlerin %40’ı iç piyasaya, %60’ı ise ihracat
şeklinde satışa sunulacak.
Kaynak:
http://www.fibre2fashion.com/news/announcement/work-begins-on-algerian-turkish-textilesproject-176670-newsdetails.htm

Vietnam 2016 yılında Hazır giyim ihracatını %8 arttıracak
Vietnam National Textile and Garment Group (Vinatex) Genel Müdür Yardımcı’nın açıklamalarına göre
2016 yılında Vietnam hazır giyim ihracatı %8 artacağı ve 30 milyar dolara ulaşacağı öngörülmekte.
İhracat artışının sebebi imzalanan serbest ticaret anlaşmaları olarak belirtilmekte.
İhracat artışları 2015 yılında ABD’ye %12,9, AB’ye %5,9, Japonya’ya %7,9 ve Güney Kore’ye %8,7
olarak gerçekleşti. Vietnam şu anda dünyanın 5. en büyük hazır giyim ihracatçısı konumunda.
Vietnam hazır giyim için ham madde ihtiyaçlarını karşılamak üzere tekstilin farklı alanlarına yatırım
yapmaya devam ediyor. 2020 yılında bitmiş ürünü %65 yerli girdi ile gerçekleştirmeyi planlıyorlar.
Kaynak:
http://www.fibre2fashion.com/news/textiles-import-export-news/vinatex-expects-vietnamgarment-exports-to-rise-8-in-2016-176693-newsdetails.htm
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Hindistan’daki bir tekstil firması korsan yazılım kullanması nedeniyle 100 bin dolar ödeyecek
Pratibha Syntex Ltd isimli Hintli firma Amerikan şirketlerine üretim yaparken daha avantajlı rekabet
koşulları oluşturmak adına kullandığı korsan yazılım sebebiyle 100 bin dolar ceza ödemeyi kabul etti.
Firma Walmart dahil en büyük Amerikalı şirketlere hazır giyim ürünleri ihraç etmekte olup, merkezi
Hindistan’ın Indore, Madhya Pradesh bölgesinde yer almaktadır.
Kaynak: http://www.yarnsandfibers.com/news/textile-news/indian-textile-company-pay-penalty-100000using-pirated-software#.Vo4niU84I-w
13. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı, 4 - 6 Şubat 2016 tarihleri arasında gerçekleşecek
İplik sektörünün önemli üreticilerinin katılımı ile Tüyap Fuarcılık tarafından düzenlenen iplik sektörünün
dünyadaki önde gelen ticari etkinliği olan 13. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı, 4 - 6 Şubat 2016 tarihleri
arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi, Büyükçekmece, İstanbul’da kapılarını ziyaretçilerine açacak.
Dünyanın en büyük ve kapsamlı iplik fuarı konumuna gelen İstanbul İplik Fuarı, çeşitli ülkelerden gelen
katılımcı ve ziyaretçileri bir araya getirerek küresel iplik ticaretine yön veren satış ve pazarlama platformu
olarak göze çarpıyor. Fuar, ülkemiz iplik sanayisinin ihracat imkanlarını artırırken, yeni dağıtım
kanallarının oluşumuna da imkan veriyor. Türk iplik sektörünün içinde bulunduğu büyüme trendine
paralel olarak ortaya çıkan yeni pazarlara açılma ve gelişme isteğinin bir yansıması olarak Uluslararası
İstanbul İplik Fuarı, sektör için yeni ihracat fırsatları yaratmayı hedefliyor.
Yurt içinden ve yurt dışından gelen katılımcı firmaların en son trendler ve en yeni ürünlerini sektör ile
buluşturacağı İstanbul İplik Fuarı’nda, viskon, viskon karışımlı, akrilik, akrilik karışımlı, polyester,
pamuk, elastan, yün, polipropilen, polyamid, keten, naturel, rejenere, metalik, teknik, dikiş, nakış, naylon,
el örgü, tekstüre, ipek, fantezi iplik çeşitleri, elyaflar, bobinler, masura ve makaralar bir arada
sergilenecek.
2015 Şubat ayında eş zamanlı düzenlenen Uluslararası İstanbul İplik Fuarı ve Texpo Eurasia Fuarı’nı 71
ülkeden 22.325 ziyaretçi yoğun bir ilgiyle takip etti. 6 salon, 40.000 m2 sergileme alanında 30 ülkeden
458 firma ve firma temsilciliğinin katılımı ile Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde büyük bir başarıyla
gerçekleşti.
Kaynak: http://iplikfuari.com/index.php?main=basin
Çin pamuk üretiminin %9,3 azaldığı tahmin ediliyor
Çin’in pamuk üretiminin 2015 yılında geçen yıla göre yüzde 9,3 azalarak 5,6 milyon ton olduğu tahmin
ediliyor. Çin Ulusal İstatistik Bürosu yaptığı açıklamada üretimin azalmasına neden olarak pamuk ekimi
yapılan arazinin yüzde 10 daralmasını gösterdi. Analistler ise kurak geçen yaz sezonu nedeniyle üretimin
5 milyon tonun altında kalacağını öngörüyorlar.
Kaynak: Cotton Expert
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EKONOMİ
AB, çok taraflı ticaret sistemini desteklemeye devam edecek
AB Dışişleri Konseyi toplantısı 15 Aralık’ta Nairobi’de düzenlenen Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 10.
Bakanlar Konferansı ile eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Toplantıda AB Komisyonu üye ülkelerin DTÖ
kapsamında yaşanan gelişmeler ile ilgili bir sunum yaptı. Bilgi Teknolojileri Anlaşması’nın
güncellenmesine yönelik müzakerelerin sonlanmasını takiben AB Komisyonu’nun yeni paket üzerine
değerlendirmeleri paylaşıldı.
Konsey kararları kapsamında yeni AB ticaret ve yatırım politikası ile uyum içerisinde güçlü ve kural
temelli çok taraflı ticaret sisteminin desteklenmeye devam edildiği vurgulandı. Küresel ticaret alanında
günümüz ve geleceğin zorluklarına cevap oluşturabilmek için anlaşmazlıkların çözümü sistemi öncelikli
olmak üzere çok taraflı ticaret sisteminin güçlendirilmesi gerektiği belirtildi.
AB – Kanada Kapsamlı Ekonomik ve Ticaret Anlaşması’nın da ele alındığı toplantıda, Dışişleri Konseyi
tarafından AB Komisyonu’na verilen müzakere yönetmeliklerinin üzerindeki gizlilik kararının
kaldırılmasına karar verildi. Anlaşmanın müzakereleri Eylül 2014’te tamamlanmıştı. Anlaşma metninin
hukuki incelemelerinin ve çeviri işlemlerinin ardından imza ve onay süreçlerinin tamamlanması
bekleniyor.
Kaynak: http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2015/12/15/

Tarım ürünleri ticaretinde eşitsizliklere yol açan sübvansiyonlar kaldırılıyor
Nairobi’de gerçekleştirilen Dünya Ticaret Örgütü 10. Bakanlar Konferansı tarım ürünleri ticaretinde
eşitsizliklere yol açan sübvansiyonların kaldırılması yönünde alınan kararla sonuçlandı. Özellikle Afrika
ülkeleri başta olmak üzere gelişmekte olan ülkeleri yakından ilgilendiren bu karar ihracatta rekabet eşitliği
sağlayacak olması açısından Avrupa Birliği tarafından da olumlu yönde değerlendiriliyor. Varılan
anlaşma:






Adil olmayan bir şekilde dağıtılan tarım sübvansiyonlarını (özellikle buğday unu, süt ürünleri,
şeker) ve tarım ihracatını destekleyen diğer uygulamaları sonlandırıyor. (gelişmiş ülkeler hemen,
gelişmekte olan ülkeler ise 2018 sonuna kadar)
Pamuk sübvansiyonları en hızlı şekilde ortadan kaldırılıyor.
Kalkınmakta olan ülkelere verilen gıda yardımlarının yerel piyasadaki üreticilere zarar
vermeyecek şekilde yapılması güvence altına alınıyor.
En az gelişmiş ülkelerdeki ihracatçıların uyması gereken kurallar sadeleştiriliyor.

En az gelişmiş ülkelerdeki işletmelerin DTÖ’nün 164 üyesi (Afganistan ve Liberya’nın DTÖ’ye katılımı
onaylandı) ile hizmet ticaretini kolaylaştıracak olanaklar sağlanıyor.
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Alınan kararlar aşamalı olarak uygulamaya konulacak; gelişmekte olan ve en az gelişmiş ülkelerin alınan
kararlara uyumu için daha uzun süreler tanınıyor.

AB ve Türkiye arasındaki tam üyelik müzakereleri kapsamında “Ekonomi ve Parasal Politika”,
başlığı müzakerelere açıldı.
AB ve Türkiye arasındaki tam üyelik müzakereleri kapsamında 17 numaralı başlık olan “Ekonomi ve
Parasal Politika”, 14 Aralık’ta gerçekleştirilen hükümetler arası konferansta müzakerelere açıldı.
Hükümetler arası konferansta Türkiye’yi Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu ve AB Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır temsil etti. AB’yi ise Genişleme
Müzakereleri ve Komşu Ülkeler Politikasından sorumlu AB Komiseri Johannes Hahn temsil etti.
2004 yılında başlayan Türkiye’nin AB’ye tam üyelik müzakereleri çerçevesinde Ekonomik ve Parasal
Politika başlığının da müzakerelere açılması ile birlikte açılan müzakere başlığı sayısı 15'e yükselmiş
oluyor. Ekonomik ve Parasal Politika başlığı temel olarak merkez bankalarının bağımsızlığı, kamu
sektörünün merkez bankalarınca finanse edilmesinin yasaklanması ve kamu kesiminin finansal kurumlara
imtiyazlı erişiminin önlenmesi konularını kapsıyor. Bu başlıkta ayrıca, pek çok alanda daha güçlü bir
ekonomik yapı oluşturulmasını ve üye ülkeler arası ekonomi eşgüdümünü güçlendirmeyi amaçlayan
düzenlemeler yer alıyor.
Kaynak: http://www.ab.gov.tr/index.php?p=50137&l=1

AB Komisyonu, Kıbrıs Türk toplumunu desteklemek üzere 32 milyon €’luk yeni mali yardım
programını kabul etti.

AB Komisyonu, Kıbrıs Türk toplumunu desteklemek üzere 32 milyon €’luk yeni mali yardım programını
kabul etti. Mali yardım Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik kalkınmasına, Kıbrıs’ta iki toplum arasında
temasların artırılmasına ve KKTC’nin AB ile uyumlulaşmasına destek sağlamak için sürdürülen
programın devamı niteliğini taşıyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Bölgesel Politikadan Sorumlu AB
Komiseri Cretu, Temmuz ayında adayı ziyaret eden AB Komisyonu Başkanı Juncker’in adada birleşme
sağlanmasına yönelik desteğini hatırlatarak, bu sürecin ekonomik kalkınma ile desteklenmesi gerektiğine
dikkat çekti.
İki Toplumlu Kültürel Miras Komitesi çalışmalarının ve ilk defa Lefkoşa’da tampon bölgenin
rehabilitasyonu çalışmalarının desteklenmesi başta olmak üzere, uzlaşma ve güven inşasına yönelik
girişimler programın önemli unsurlarını oluşturuyor.
2015 programı öncelikleri şu şekilde belirlenmişti:
• Çevre kirliliğine yol açan atık alanlarının kapatılması dâhil olmak üzere çevrenin korunması;
• AB pazarına hazırlık için süt ürünleri sektörünün güçlendirilmesi;
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• Adada birleşmeye yönelik anlaşma sağlanması halinde AB yasalarının uygulanmasına yönelik
hazırlıklar;
• İş dünyasının krediye erişiminin iyileştirilmesi;
• Sivil toplum katılımı ve toplumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi için sivil toplum örgütlerinin
desteklenmesi
Kaynak: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6294_en.htm?locale=en

AB Komisyonu, Türkiye ve Batı Balkan ülkelerine yönelik 1 milyar €’luk 2015 Katılım Öncesi
Yardım Programları Paketini kabul etti.

AB Komisyonu Türkiye ve Batı Balkan ülkelerinde reform çalışmaları ve bölgesel işbirliğini desteklemek
üzere yaklaşık 1 milyar €’luk 2015 Katılım Öncesi Yardım Programları Paketini kabul etti. AB Komşuluk
Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu AB Komiseri Hahn konuya ilişkin yaptığı açıklamada
söz konusu paketin AB’nin istikrarı, güvenliği ve refahı için uzun vadeli bir yatırım olduğunu dile getirdi.
Mali destek AB aday ülkelerine Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) kapsamında sağlanıyor.
Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye’ye reform çalışmalarına
destek amacıyla sağlanacak mali yardım için şu alanlar öncelik olarak belirleniyor:
• Demokratikleşme ve ekonomi alanında reformlar,
• Yargı sisteminin ve kamu idaresinin modernizasyonu,
• Bölgesel işbirliği.
Paket aynı zamanda Batı Balkan ülkelerinde enerji ve ulaştırma sektöründe büyük altyapı projelerinin
desteklemesi için 155 milyon €’luk bir program içeriyor.
Kaynak: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6299_en.htm?locale=en

ÇALIŞMA HAYATI
OECD Ülkelerinde Birim İşgücü Maliyeti Artışı 2015’in 3.Çeyreğinde Yavaşladı
OECD ülkelerinde birim işgücü maliyeti artışı 2015’in 2. çeyrek döneminde % 0,4 iken, 2015’in 3.
çeyreğinde yavaşlayarak % 0,3 oldu.
2015’in 3. çeyreğinde birim işgücü maliyeti artışı ABD’de ve İngiltere’de % 0,5 oranında sabit kaldı.
Japonya’da ise birim işgücü maliyeti bir önceki dönemdeki % 0,2’ye kıyasla toparlanarak 3. çeyrekte
%0,5 artış gösterdi.
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Euro alanında, birim işgücü maliyeti artışı çok az bir yavaşlama gösterdi ve 2. çeyrekteki % 0,2’ye kıyasla
3. çeyrekte % 0,1 oranında arttı. Dolayısıyla, Euro alanındaki birim işgücü maliyeti artışı, birbirini takip
eden dördüncü üç aylık dönemde OECD ortalamasının altında kalmış oldu.
Uyum süreci açısından, Euro alanında birim işgücü maliyetindeki gelişmeler farklılıklar göstermektedir.
Belçika, İrlanda, Slovenya, İspanya ve bilhassa Portekiz’de düşüş kaydedilirken, İtalya, Almanya ve
Fransa’da artış kaydedilmiştir.
Kaynak : OECD İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı

http://www.oecd.org/newsroom/system-of-unit-labour-cost-oecd-updated-december-2015.htm

Kamboçya’da 140’ın Üzerinde Konfeksiyon Fabrikası Kapandı
Kamboçya Ticaret Bakanlığı’nın raporuna göre, 2015 yılında 150’nin üstünde konfeksiyon ve ayakkabı
fabrikası kapandı, diğer taraftan 50’den fazla yeni fabrika açıldı. Kamboçya konfeksiyon sanayii, daha
yüksek ücret talep eden işçilerin uygulamakta olduğu grevlerle son zamanlarda sarsıntıya uğradı.
Rapora göre, Kamboçya’da 982 konfeksiyon fabrikası ve 90 ayakkabı fabrikası bakanlığa kayıtlı
bulunmakta idi. Bunlardan 130 konfeksiyon ve 14 ayakkabı fabrikası 2015 yılında kapanmıştır. Diğer
taraftan, 53 konfeksiyon ve 5 ayakkabı fabrikası yeni açılmış ve bakanlığa kaydı yapılmıştır.
Bakanlığın ithalat ve ihracat bölümünün direktörü Ho Sivyong, daha fazla fabrikanın kapanmış olmasına
rağmen, 2016 yılında üretimin artacağına dair iyimser tahminlerde bulundu. Ancak, Sivyong, daha yüksek
ücret talepleriyle uygulanan grevlerin ve gösterilerin ülkede yeni yatırımları engellediğini vurguladı ve
Kamboçya’daki fabrikalarını kapayan bazı firmaların üretimlerini Myanmar’a kaydırdıklarına dikkat
çekti.
Ekonomist Srey Chanty, ticaret verilerinin olumlu seyrettiğini, konfeksiyon ve ayakkabı ihracatının bir
önceki yıla kıyasla artış gösterdiğini söyledi. Eğer kapanan firmaların bir kısmı diğer fabrikalarla birleşme
yoluna gidiyorsa, bunun verimlilik artışına yol açacağını ifade etti.
Kapanan firmaların bir kısmı ise, üretimlerini Myanmar ve Afrika ülkeleri veya TPP (Trans Pasifik
Ortaklığı) ülkeleri gibi ücretlerin daha düşük olduğu ülkelere kaydıracaklardır. TPP Kuzey Amerika ile
Güney Amerika ve Asya’daki 12 ülke arasında serbest ticaret alanı oluşturmayı amaçlamaktadır.
Kamboçya TPP ülkeleri arasında yer almamaktadır ve bu nedenle Kamboçya’daki konfeksiyon üreticileri
TPP anlaşması yürürlüğe gireceği zaman, TPP üyesi Vietnam’lı ihracatçılar ile rekabet edemeyecekleri
için endişe duyuyorlar.
Kaynak : Fibre2Fashion

http://www.fibre2fashion.com/news/announcement/over-140-cambodian-garment-factories-shutshop-176671-newsdetails.htm

8

Myanmar’da İşçi Sendikası Üyeleri Eğitim Aldı
Myanmar İşçi Sendikaları Konfederasyonu (CTUM) Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Friedrich-Ebert
Vakfı ve IndustriAll Global İşçi Sendikası’nın ortaklığında Yangon ve Sagaing’de 15-16-18-19 Aralık
2015 tarihlerinde eğitimler düzenledi.
Eğitim çalıştayına sendika üyesi 68 kadın lider ve üye katıldı. Çalıştayın amacı liderlik ve karar alıcı
pozisyonlarda kadın işçilerin katılımını güçlendirmek ve farkındalığı artırmaktı. Oturumlarda iş sağlığı
alanındaki riskler, çalışma süreleri ve düşük ücretler gibi konular gündeme getirildi. Toplantıda,
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) temsilcisi temel çalışma standartları hakkında işçilere açıklayıcı
bilgiler verdi.
Eğitime katılan kadın işçiler, kadınların çalışma şartlarının iyileştirilmesi için fonksiyonel kadın
komitelerinin oluşturulması ve diğer kadın işçilerle dayanışma yoluyla işçi sendikalarında ve liderlik
pozisyonlarında kadınların katılımını artırmak için eylem planları hazırladılar.
Kaynak : IndustriAll Global İşçi Sendikası
http://www.industriall-union.org/women-affiliates-trained-in-myanmar

Global İşçi Sendikaları, Çinli İşçi Aktivistlerin Serbest Bırakılmasını Talep Ediyor
IndustriAll Global İşçi Sendikası ve diğer global sendikalar Çin Hükümeti’nden Guangdong eyaletinde
gözaltına alınan işçi aktivistlerin serbest bırakılmasını, işçi ve sivil toplum örgütleri üzerindeki baskının
sona erdirilmesini ve ILO sözleşmelerinde yer alan temel çalışma haklarına saygı gösterilmesini talep
ediyorlar.
IndustriAll, işçi aktivistlerine karşı uygulanan baskıyı protesto etmek üzere Çin Halk Cumhuriyeti Devlet
Başkanı Xi Jinping’e bir mektup yazdı, ayrıca global sendikalar ve ITUC adına, Cenevre’deki Çin
Büyükelçiliği’ne bir mesaj sundu.
İlgili haberde Çin makamlarının, 3 Aralık 2015 tarihinden beri Guangdong’un güneyinde dört işçi
örgütünü hedef aldığı belirtilmiştir. Söz konusu sivil toplum kuruluşlarının 25 personeli ve gönüllüler
polis tarafından gözaltına alınmış ve sorgulanmıştır. Suçlamalardan biri “kamu düzenini bozmak üzere
kalabalıkların toplanması”dır. Guangdong’taki sözkonusu işçi merkezleri, işçi haklarının tanıtımını
yapmakta ve işçilere hizmet vermektedir.
Kaynak : IndustriAll Global İşçi Sendikası
http://www.industriall-union.org/global-unions-demand-release-of-chinese-labour-activists
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5. Asya-Avrupa (ASEM) Toplantısında, Sürdürülebilir Sosyal Kalkınma konulu Sofya
Deklarasyonu Kabul Edildi
44 Avrupa ve Asya ülkesinin çalışma bakanları, ülkeleri arasında sürdürülebilir kalkınma için strateji ve
eylemlerin birbirine yakınlaştırılması amacı ile 3-4 Aralık 2015 tarihlerinde Sofya’da toplandılar.
Toplantı Asya-Avrupa (ASEM) toplantısı kapsamında gerçekleşti ve Avrupa Komisyonu’nun İstihdam ve
Sosyal İşlerden Sorumlu Üyesi Marianne Thyssen ile Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Çalışma
Bakanı Ivailo Kalfin toplantıya evsahipliği yaptılar.
Bakanlar, aşağıdaki konularda somut politikalar ve eylemler için temel esasları düzenleyen ASEM Sofya
Deklarasyonu’nu kabul ettiler:
-gençlerin istihdamı alanında daha iyi sonuçlar alınması,
-global tedarik zincirlerinde adil şartlar ve iş güvenliğinin iyileştirilmesi,
-daha kapsayıcı ve sürdürülebilir sosyal koruma sistemlerinin oluşturulması,
-çok paydaşlı yaklaşımın geliştirilmesi,
-sosyal politikalarda daha fazla uyum olması.
Yukarıda belirtilen hususlar hükümetler, iş dünyası ve işçiler olmak üzere tüm paydaşların müşterek
konularını oluşturmaktadır ve uluslararası alanda (Birleşmiş Milletler, G7, G20 ve ILO) geniş çapta
tartışılmaktadır.
Deklarasyon, 2016 yılında Moğolistan’da yapılacak olan ASEM Liderler Zirvesine sunulacaktır.
Kaynak : Avrupa Komisyonu, İstihdam, Sosyal İşler Genel Müdürlüğü
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2411&furtherNews=yes

Uzun Süreli İşsizler İçin Yeni Bir Yol Arayışı
AB’nin İstihdam ve Sosyal Politika Bakanları, Avrupa Komisyonu’nun uzun süreli işsizlik konusundaki
tavsiye kararına ilişkin önerisi üzerine, 7 Aralık 2015 tarihinde bir karar aldılar.
AB’ye üye devletler, bir yıldan fazla süre işsiz olan 11 milyonun üzerindeki nüfusa sağladıkları desteği
geliştirme taahhüdünde bulundular. Tavsiye karar, uzun sürelerle işsiz kalan kişilere sağlanan desteğe
daha basit ve daha etkin bir şekilde erişim sağlanmasına imkân verecek.
Karar üç temel adımı içeriyor:
-uzun süredir işsiz olan kişilerin bir istihdam servisine kayıt olmalarının sağlanması,
-her bir kayıtlı ve uzun süredir işsiz kişinin ihtiyaçları ve potansiyelinin belirlenmesi,
-tüm kayıtlı ve uzun süredir işsiz kişilere, en geç 18 ay içerisinde bir iş entegrasyon anlaşması sunulması.
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İş entegrasyon anlaşması, uzun süredir işsiz olan kişilerin istihdama geri kazandırılması için kişiye özel bir
plandan oluşmalıdır. Bu plan her bir üye devlette aşağıdaki unsurları içerebilir:
-mentorluk,
-iş aramada yardım,
-ilave eğitim ve öğretim,
-barınma, ulaşım, çocuk ve bakım hizmetleri veya rehabilitasyon desteği.
Kaynak : Avrupa Komisyonu, İstihdam, Sosyal İşler Genel Müdürlüğü
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2409&furtherNews=yes

ABD’de İstihdam Rakamları
ABD Çalışma Bakanı Thomas E. Perez, 2015 Aralık ayı istihdam durumu raporu hakkında bir açıklama
yaptı.
Thomas Perez, Aralık ayında 292.000 yeni iş yaratılmış olduğunu, 2015 yılında toplam olarak 2,7 milyon
yeni iş ile güçlü bir istihdam artışı sağlandığını belirtti. Özel sektörde istihdam artışı birbirini takip eden
70 ay boyunca devam etmektedir ve bu süre içerisinde 14,1 milyon yeni iş yaratılmıştır.
İşsizlik oranı da 2015 Ekim ayında % 5’e düşmüştür ve son üç ay boyunca aynı seviyede seyretmektedir.
Kaynak : ABD Çalışma Bakanlığı
http://www.dol.gov/newsroom/releases/opa/opa20160108

2015 Yılında Latin Amerika’da ve Karayipler’de 1,7 Milyon Kişi İşsizler Kervanına Katıldı
ILO’nun 2015 Yılı Latin Amerika ve Karayipler’de İstihdam Durumu raporu, ekonomik yavaşlamanın,
bilhassa kadınlarda ve gençlerde işsizlik oranının artışına sebep olduğunu göstermektedir ve kayıtdışı
istihdamda da artış olduğuna dair işaretler mevcut.
Latin Amerika’da ve Karayipler’de 2015 yılında işsizlik oranı son beş yıl içerisinde ilk defa % 6,7’ye
yükseldi ve ILO’nun yıllık raporuna göre 1,7 milyon kişi işsizler kervanına katıldı.
ILO’nun Bölge Müdürü Jose Manuel Salazar, üç veya dört yıl önce başlamış olan ve 2015 yılında
derinleşmiş olan ekonomik gerilemenin etkilerinin yavaşlatılmış bir kriz olarak tanımlanabileceğini, bu
durumun endişe verici olduğunu ve bölgedeki ülkeler için ciddi güçlükler oluşturmakta olduğunu
vurguladı.
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Bölgede ortalama işsizlik oranı 2014 yılındaki %6,2’den 2015 yılında %6,7’ye yükseldi. 2015 yılında işsiz
kalan kişi sayısı 1,7 milyon olarak hesaplanmaktadır ve Latin Amerika ve Karayipler’de toplam işsiz
sayısının 19 milyon civarında olduğu öngörülmektedir.
ILO raporu, artan işsizlik ve kayıtdışılığın, kısa vadede sosyal politikalar ve işgücü piyasası politikaları ile
yönetilmesi gerektiğini belirtmektedir.
Ancak, ILO Bölge Müdürü, uzun süredir devam eden yapısal sorunlara yönelik tedbirler de gerektiği
hususunda uyarıda bulundu, ekonomik büyüme için bölge içerisinde kaynaklar geliştirilmesi ihtiyacı
olduğuna işaret etti.
Kaynak : ILO Uluslararası Çalışma Örgütü
http://www.ilo.org/caribbean/newsroom/WCMS_435185/lang--en/index.htm
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