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TEKSTİL
ABD pamuk ithali damping soruşturması
ABD’den geçen yıl 500 milyon dolar (düzeltme:914 milyon dolar) değerinde pamuk ithal eden Türkiye,
ABD’den yapılan ithalat hakkında damping soruşturması başlat. Küresel pamuk fyatlarının gerilediği göz
önüne alındığında, ABD aleyhine son yıllarda başlatlan bu üçüncü soruşturma küresel pamuk tcaretnde
gerilimin artğına işaret ediyor.
ABD Ulusal Pamuk Konseyi (NCC) Pazartesi günü yayımladığı açıklamada Ekonomi Bakanlığı’nın 18
Ekim’de başlatğı soruşturmanın Türkiye pamuk sektörü tarafndan talep edilmediğini belirterek bu
durumu “sıradışı” olarak niteledi.
Soruşturma; 18.10.2014 tarihli ve 29149 sayılı Resmi Gazetede “İthalata Haksız Rekabetn Önlenmesine
Karşı Tebliğ” yayımlanmıştr.
NCC, Türkiye’nin daha önce benzer soruşturmalarda hızlı karar aldığına dikkat çekerek, Türkiye’nin 18
Ekim tarihinden itbaren 37 gün içinde ABD’li ihracatçılardan konu hakkında bilgi talebinde bulunduğunu
belirt.
Pamuk fyatları bu yılki dünya üretminin rekor düzeyde fazla vereceğine yönelik tahminler ve dünyanın en
büyük tekstl pazarı Çin’den gelen talebin azalmasına paralel olarak Mayıs ayından bu yana yüzde 30’a
yakın gerileyerek pamuk üretcileri için zorluk yaratyor.
Ayrıca pamuk tcaret yapan büyük ülkeler arasında gerilim de artyor. ABD Pamuk Konseyi bu ay Çin’i
tarım politkalarında yaptğı değişikliklerle uluslararası tcaret kurallarını çiğnemekle suçladı.
ABD’den ithal edilen pamuk hakkında bu kadar büyük ölçekli bir soruşturma daha önce Peru tarafndan
başlatlmışt. Peru 2012-2013 yılları arasında ABD’li üretcilere yapılan olası telaf ödemeleri ve damping
iddialarını araştrmışt.
ABD, Brezilya ile arasında pamuk tcaret hakkındaki 10 yıldır devam eden anlaşmazlıkta ithalat kısıtlayıcı
tedbirler almaması için Brezilya’ya 300 milyon dolar ödemeyi bu ay kabul etmişt.
Kaynak: realtme.paragarant.com/asp/news_asp/reuters_popup.asp?pid=nL5N0SP26M
Türk tekstlcinin kaderi ‘pamuk ipliğine’ bağlı
Türkiye’nin Amerika’dan pamuk alımını durduracağını öğrenen Yunan, Brezilya ve Avusturyalı pamuk
tüccarları suni fyat artşına git. Her yıl 700 bin ton pamuk ithal eden Türk tekstlcileri maliyet korkusu
sardı. Ekonomi Bakanlığı’nın ABD menşeli ‘memphis’ pamuğu için açtğı damping soruşturması üretm
girdilerinin büyük bir kısmını ithal pamuktan karşılayan tekstl sektöründe endişeye yol açt. Soruşturmayı
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frsat bilen Yunanistan, Brezilya ve Avusturya’daki pamuk tüccarlarının ürün fyatnı yüzde 3 ila 5 arasında
artrdığını belirten Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve aynı zamanda Mem Tekstl’in sahibi
Kemal Karaküçük, “Damping soruşturması Amerikan ekonomisi yerine 1 milyon 400 bin ton pamuk
tüketminin yüzde 50’sini ithalatla karşılamak durumunda olan Türk tekstl sektörüne zarar verir” dedi.
Kaynak:CotonExpert
Demir-Çelik Krizine Misilleme
Kahramanmaraş’ta bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Tekstl Zirvesi’nde basınla bir araya gelen
Karaküçük, 26 milyar dolar ihracat ve 1,5 milyon kişilik isthdam oranıyla tekstl ve hazır giyimin Türkiye
ekonomisinde önemli yere sahip olduğuna işaret ederek “Sanırım Amerika’nın Türk demir-çelik
üretcilerine karşı açtğı damping soruşturmasına misilleme olarak böyle bir soruşturma açıldı. Bu
uygulama sektörde maliyetleri artracak” dedi.
Kaynak: aksam.com.tr/ekonomi/turk-tekstlcinin-kaderi-c2pamuk-ipligine-bagli/haber-348458

Polyester ipliklerde dampinge karşı önlem
Çin, Hindistan ve Malezya menşeli polyester iplikler için dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konuldu.
Korteks Mensucat San. ve Tic. A.Ş. (Korteks) adına Suni ve Sentetk İplik Üretcileri Birliğince yapılan ve
diğer yerli üretciler SASA Polyester Sanayi A.Ş., Sifaş Sentetk İplik Fabrikaları A.Ş. ve Polyteks Tekstl
Sanayi Araştrma ve Eğitm A.Ş. tarafndan da desteklenen başvuru üzerine, Çin, Hindistan ve Malezya
menşeli polyester iplikler için 26.4.2013 tarihli ve 28629 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalata
Haksız Rekabetn Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile başlatlan ve Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü
tarafndan yürütülen damping soruşturması tamamlandı.
Yürütülen soruşturma sonucunda dampingin, yerli üretm dalında zararın ve her ikisi arasında illiyet
bağının mevcut olduğu tespit edildi.
Bu çerçevede, İthalata Haksız Rekabet Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanı’nın onayı ile
belirtlen eşyanın Türkiye’ye ithalatnda dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konuldu.
Kaynak: /tr.wikipedia.org/wiki/Damping
ABD Tarım Bakanlığı 2014 yılı ABD pamuk üretmine yönelik tahminlerini aşağı yönlü revize et
ABD Tarım Bakanlığı’nın Ekim raporunda 2014 ABD pamuk mahsulü tahminleri yaklaşık 16,3 milyon balya
olarak belirtldi. Bu tahmin geçen ayki tahminlerin biraz altnda olmakla birlikte 2013 üretminin 3,3
milyon balya ( %26 oranında) üstünde kalıyor.
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2014 ABD pamuk hasat alanının geçen sezona göre %31’lik artşla yaklaşık 9,9 milyon dönüm olduğu
tahmin edilmektedir. Hasat edilen dönüm başına ulusal verim 790 pound olarak öngörülmektedir. Geçmiş
iki sezonun 31 pound üzerinde (2011’e eşit).
Başta Çin olmak üzere dünya genlinde düşük ithalat talebi beklentsi ne rağmen ABD pamuğuna yönelik
talebin 2014/15’te aynı kalması bekleniyor. ABD pamuğuna yönelik talep bu sezon 13,8 milyon balya
olarak tahmin edildi.
Kaynak: Fibre2fashion – India
ABD, Çin’i DTÖ kurallarını ihlal etmekle suçluyor
ABD Ulusal Pamuk Konseyi, Çin yönetminin pamuk fyatna sağladığı desteklemeler ile Dünya Ticaret
Örgütü kurallarını ihlal etmek ile suçladı. Ulusal Pamuk Konseyi, ABD otoritelerinden Çin’in pamuk
fyatlarına sağladığı desteklemeleri incelemelerini de talep et. Ulusal Pamuk Konseyi, ABD Ticaret
Temsilcisi’ne 1 Ekim tarihinde yaptğı sunumda Çin hükümetnin ülkenin tarım politkaları çerçevesinde
çifçileri ödediği fyatların Dünya Ticaret Örgütü’nün belirlediği sınırları aştğını öne sürdü.
Konsey sunumunda, “Çin’in son politkalarına ilişkin yapılan değerlendirme, sunulan destekleme fyatnın
DTÖ protokolündeki taahhütleri oldukça aştğını gösteriyor” ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Foreks

Ege Bölgesi pamuğunda tohum kirliliği uyarısı
İzmir Ticaret Borsası Yönetm Kurulu Üyesi ve Borsa Ajanı Bülent Uçak, Ege Bölgesi’ndeki pamuk
üretminde tohum kirliliği sorununun giderek artğına dikkat çekerek, artk tehlikeli bir noktaya gelen bu
kirliliğin önüne geçilerek, tohum çeşitlerinin sınırlandırılmasını istedi. Menderes Havzası’nın yapı ve
toprak karakteri olarak birbirine yakınlık gösterdiğini söyleyen Uçak, aynı toprak yapısı üzerinde kaliteye
bakmadan sadece daha çok pamuk elde etmek için yapılan dikimlerin bazen sıkıntlar yaratğını,
üretcilerin ve meslektaşların bu konuda yeterli bilince sahip olmadığını vurguladı.
Uçak, “Bir balya pamuk 210- 220 kilogram gelir. Bunun maliyet, bugünkü şartlarda 3.70 kuruştan alındığı
hesaplanırsa 814 TL’ye tekabül eder. Fakat tekstl frmalarına girdiğinde 814 TL değerindeki bir balya
pamuk 5 bin euroluk bir değere ulaşıyor. Dünyada tek balya sistemi uygulayan ülkeler var. ABD’den
pamuğu alıyorsunuz, standardı belli. Fiziki olarak pamuğu görmeden 10 bin ton pamuk alabiliyorsunuz.
Bizde bu mümkün olmadığından, kendi fyatmızı angaje edemiyoruz” dedi.
Kaynak: dunya.com/ege-bolgesi-pamugunda-tohum-kirliligi-uyarisi-243026h.htm
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Pamuğun fyat üretciyi üzüyor
Türkiye’nin önemli pamuk üretm merkezlerinden Çukurova’da geçen yıla göre ekim alanı ve rekoltesi
yaklaşık yüzde 20 artan pamukta, prim desteğine rağmen fyatn düşük olması çifçiyi üzdü. Geçen yıl
kütlü pamuğun kilosunun 1,6-1,7, lif pamuğun ise 3,8-4 liradan alıcı bulması, üretciyi bu sene pamuğa
yönlendirdi. Yüksek fyatn etkisiyle Çukurova’da pamuk üretm alanları ve rekoltesinde yüzde 20-25
oranında artş meydana geldi.
Ekim alanı ve ürün miktarının artması, bu yıl üretciye yaramadı. Halihazırda kütlü pamuğun kilosunun
1,3-1,32, lif pamuğun ise fyatnın 3,10- 3,20 lira arasında oluşması, kilo başına 0,55 lira desteğe rağmen
üretciyi kurtarmadı. Kilo maliyet 2 lira olarak hesaplanan pamukta çifçinin eline geçen paranın destekle
beraber 1,9 lira civarında olması üretciyi düşündürüyor.
Kaynak: turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/199802.aspx

Eylül ayı TÜİK dış tcaret verilerine göre tekstl& hazır giyim
En çok ihracat yapılan ilk 20 fasıldan 6 ‘sının Tekstl ve Hazır Giyim sektörüne ait olduğu göze
çarpmaktadır. Bu 20 fasıl içinde tekstl ve hazır giyim sektörünün toplam ihracat 2 milyar 201 milyon
dolar olup, Eylül ayında gerçekleşen tüm ihracatn %14,6 ‘sını oluşturmaktadır. Bahse konu 6 faslın geçen
yılın aynı ayına kıyasla %51’lik bir ihracat artşı sağladığı, Ocak –Eylül toplam ihracatnın ise %15,7’sini
oluşturduğu gözlenmiştr.
En çok ithalat yapılan ilk 20 fasıl incelendiğinde bu fasılların 2’sinin Tekstl ve Hazır-Giyim sektörüne ait
olduğu ve 417 milyon dolarla toplam ithalatn %2’sini oluşturduğu görülmektedir. Bahse konu iki fasılda
geçen yılın aynı ayına kıyasla %0,6’lık ithalat azalışı gözlenmiştr. İlk 20 fasıl içinde yer alan tekstl ve hazır
giyimin Ocak-Eylül toplam ithalat içindeki payı %17’dir.
Kaynak: TÜİK

Çin’in pamuk ithalat düştü:
Çin’in pamuk ithalat Ocak-Eylül 2014 arası 9 aylık dönemde 37,9’a keskin bir düşüş gösterdi.
Kaynak: Fiber to Fashion
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EKONOMİ
AB liderleri, emisyonları 2030'a kadar yüzde 40 azaltmada anlaşt
AB liderlerinin iklim ve enerji zirvesinde, sera gazı emisyonlarını 2030'a kadar yüzde 40 oranında azaltma
hedef ortaya kondu. AB aynı zamanda enerji verimliliğini yüzde 27 oranında artrmayı ve yenilenebilir
kaynakların enerji üretmindeki payını da en az yüzde 27'ye çıkarmayı hedefiyor.
Kaynak: www.un.org

ABD ve Çin'den iklim değişikliğine karşı harekete geçme sözü
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Mun’un ev sahipliğinde düzenlenen zirve, önümüzdeki yıl
Paris'te düzenlenecek toplantda iklim değişikliğiyle mücadele için yeni bir küresel anlaşmaya varılmasına
yardımcı olmayı hedefiyor.
Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Gaoli, 2020'de karbon emisyonlarının GSYH’ye oranını, 2005 seviyelerine
göre yüzde 45 oranında hedefediklerini söyledi. Zhang, 'Çin, sorumluluk sahibi, büyük, önemli bir
gelişmekte olan ülke olarak iklim değişikliği için daha fazla çaba sarf edecektr. Tüm ülkelerin, kendi
şartlarına uyacak şekilde yeşil ve düşük karbonlu kalkınma yolunu izlemesi ve mevcut şartlar çerçevesinde
2020 sonrası için eylemlerini ortaya koyması gerekir' dedi.
Obama ise konuyu Zhang ile görüştüğünü ve dünyada en çok emisyona yol açan iki ülke olarak 'liderlik
sorumlulukları bulunduğu' konusunda anlaşmaya vardıklarını, ancak tüm ülkelerin katkısının gerektğini
söyledi. Obama, 'acil ve artan iklim değişikliği tehdidinin', 'bu yüzyıl üzerinde diğer tüm konulardan daha
büyük bir etkisi olacağını' söyledi.
Kaynak: Euroactve

Yeni Avrupa Komisyonu, AP'den onay aldı
Jean-Claude Juncker başkanlığındaki yeni Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nun
onayını aldı. Juncker, AP'deki grupların talebi üzerine ekibinde son anda bazı değişikliklere git. 1
Kasım'da görevi José Manuel Barroso Komisyonu'ndan devralacak olan yeni AB yönetmi, beş yıl süreyle
görev yapacak.
Kaynak: www.europarl.eu
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Türkiye, AB'nin İşletme ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı'na (COSME) katldı.
Türkiye ve Avrupa Komisyonu, Türkiye'nin İşletme ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı'na (COSME)
katlımı için bir anlaşma imzaladı. Türkiye; Karadağ, Makedonya ve Moldova'nın ardından COSME'ye AB
dışından katlan dördüncü ülke oldu.
Komisyon'dan yapılan açıklamada, 'Türkiye'nin COSME'ye katlımı, AB'nin KOBİ'lerin başarısı ve büyümesi
için politka alanını daha geniş bir bölgeye yayacak ve AB ve komşularının, diğer ekonomi bloklarıyla daha
etkili bir şekilde rekabet edebilmesine yardımcı olacaktr' denildi.
Türkiye'nin COSME'ye katlma kararını memnuniyetle karşılayan Avrupa Komisyonu'nun sanayi ve
girişimcilikten sorumlu üyesi Ferdinando Nelli Feroci, bu kararın Türkiye'nin Avrupa'ya duyduğu isteği
yansıtğını belirt ve 'COSME ve Avrupa İşletmeler Ağı'na katlım, Türkiye'nin başta KOBİ'ler olmak üzere
işletmelerinin rekabet gücünün artmasına yardımcı olacaktr' dedi. COSME programı, katlımcı ülkelerdeki
KOBİ'lerin hem AB içinde hem de küresel alanda pazara erişimlerini, büyümeleri için gereken şartların
iyileştrilmesini ve girişimcilik kültürünün teşvik edilmesini amaçlıyor. AB'nin toplam 2,3 milyar Euro
bütçeli COSME programı, 2014-2020 döneminde uygulanacak. Programa AB dışından katlan ülkeler,
bütçeye ek katkıda bulunuyor.
Kaynak: Euroactve

'Gümrük Birliği'nin modernleştrilmesi', Hahn'ın gündeminde
Yeni Avrupa Komisyonu'nda komşuluk ilişkileri ve genişleme müzakerelerinden sorumlu olarak
görevlendirilen Johannes Hahn, oturumun açılışında yaptğı konuşmada 'Birlik, Türkiye'deki reformların
çapası ve motoru olmayı sürdürmelidir. Aynı zamanda Gümrük Birliği'ni modernleştrmek, hizmet, kamu
alımları ve tarımsal ürünleri de kapsayacak şekilde genişletmek istyorum. Katlım müzakereleri ancak
Türkiye'deki liderlerin çekincesiz olarak evrensel haklara bağlı kalması ve reform gündeminin devamı
halinde ilerleyecektr' dedi.
Kaynak: Euroactve

AB, TTIP müzakere belgesini kamuoyuyla paylaşt
Transatlantk Ticaret ve Yatrım Ortaklığı (TTIP) görüşmelerine sivil toplumun gösterdiği muhalefetn
üstesinden gelmeye çalışan Avrupa Komisyonu, ABD ile görüşmeleri devam eden TTIP için müzakere
yetkisini kamuoyuyla paylaşt.
Avrupa Birliği ve AB, dünya ekonomisinin yaklaşık yarısını kapsayacak anlaşma ile okyanusun iki tarafnda
yıllık 100 milyar dolar ek gelir sağlamak istyor.
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Ancak çevre ve tüketci örgütleri, anlaşmayla büyük şirketlere ciddi tavizler verildiğini ve başta gıda
alanında olmak üzere AB standartlarının tehlikeye girdiğini söylüyor.
Sivil toplum örgütlerinin yanı sıra nihai olarak anlaşma için onayı gereken Avrupa Parlamentosu üyeleri de
TTIP sürecindeki şefafık eksikliğinden şikayet ediyordu. 28 AB üyesi adına müzakereleri yürüten Avrupa
Komisyonu bile, yetki belgesinin kamuoyuyla paylaşılmasından yana tavır almışt.
AB hükümetlerinden oluşan AB Konseyi, dönem başkanı İtalya'nın teklif üzerine müzakere yetkisi
üzerindeki gizliliği kaldırma kararı aldı.
Kaynak: Euroactve

Türkiye'nin gündeminde TTIP için 'docking' ve 'gümrüksüz girişi erteleme' var
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, ABD ile AB arasında müzakereleri devam eden serbest tcaret
anlaşmasının Türkiye'yi olumsuz etkilememesi için, Türkiye'nin de tamamlandıktan sonra anlaşmaya
katlması anlamına gelen 'docking' veya ABD mallarının Türkiye'ye gümrüksüz bir şekilde girişinin,
Türkiye’de ABD ile benzer bir anlaşmayı tamamlayana kadar ertelenmesi formülleri üzerinde durduklarını
belirt.
Kaynak: Euroactve

Eylül Ayına ait TÜİK Dış Ticaret İstatstkleri Açıklandı
Türkiye İstatstk Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış tcaret verilerine
göre; ihracat 2014 yılı Eylül ayında, 2013 yılının aynı ayına göre %4,6 artarak 13 milyar 660 milyon dolar,
ithalat %0,2 azalarak 20 milyar 585 milyon dolar olarak gerçekleşt. Eylül ayında dış tcaret açığı %8,4
azalarak 7 milyar 560 milyon dolardan 6 milyar 925 milyon dolara düştü. İhracatn ithalat karşılama oranı
2013 Eylül ayında %63,3 iken, 2014 Eylül ayında %66,4’e yükseldi.
Kaynak: TÜİK

Hindistan Başbakanı Narendra Modi işgücü reformlarını tanıt
Hindistan Başbakanı Narendra Modi ülkeyi küresel bir üretm merkezine çevirecek olan önemli işgücü
reformlarını açıkladı.
Hindistan’ın üretmi GSYH’sinin yalnızca %15’ini oluşturmakta, bu oranın %25 seviyelerine çekilmesi
istenmektedir. Hindistan’ın iş yasalarının çoğu İngiliz döneminden kalmadır. Analistlere göre sanayiinin
kuvvetlenmesi ve iş imkanlarının artrılması için ülkenin bu eski yasaları reformdan geçirmesi
gerekmektedir.
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Geçtğimiz aylarda Başbakan Modi bürokrasiyi azaltarak, altyapıyı geliştrmeyi ve şirketler için iş yapmayı
kolaylaştrmayı amaçlayan “Make in India” kampanyasını tanıtmışt. Bu kampanyanın başarılı olabilmesi
için gerekli olan anahtarın iş gücü reformları olduğunu belirten Başbakan, yeni yol haritasını Ekim ayında
tanıt.
Hindistan’ın önde gelen tcaret kuruluşları, Başbakan Narendra Modi’nin açıkladığı işgücü reformlarını
memnuniyetle karşıladılar. Hindistan Tekstl Sanayi Konfederasyonu (CITI) emeğin son derece yoğun
olduğu tekstl sektöründe, kat işgücü yasalarının yatrımlar ve üretm tesislerinin büyütülmesi önünde
büyük bir engel oluşturduğunu söyledi. CITI’nin Yönetm Kurulu Başkanı Prem Malik, İşgücü reform
programı ‘Shramev Jayate’ ve “Make in India” kampanyalarının tekstl sektörü için oldukça yardımı
olacağını düşündüklerini belirt.
Kaynak: BBC, Fiber to Fashion
Türkiye Cumhuriyet ile İran İslam Cumhuriyet Arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanması
Hakkında Karar Yayımlandı
04.11.2014 tarihli ve 29165 sayılı Resmi Gazetede Türkiye Cumhuriyet ile İran İslam Cumhuriyet Arasında
29 Ocak 2014’te imzalanan Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı.
Karara göre, anlaşmayla, iki ülke arasında gümrük tarifelerinin veya tarife benzeri etki doğuran gümrük
vergilerinin giderilerek, tarife dışı ve tarife benzeri engellerin ortadan kaldırılması, adil rekabet
koşullarının yaratlarak tarafar arasındaki tcaretn genişletlmesi ve teşvik edilmesi öngörülüyor.
Kaynak: Resmi Gazete

AB ayrımcı vergi uygulamaları nedeniyle Brezilya’yı DTÖ'ye şikâyet et.
AB ayrımcı vergi uygulamaları nedeniyle Brezilya’yı Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) şikâyet et. AB,
Brezilya’nın yerel üretciler lehine vergi avantajları sağladığını ve bu uygulamaların DTÖ kurallarına aykırı
olduğunu ileri sürüyor.
Brezilya bazı otomotv, bilgi teknolojileri ve sanayi üretminde ve profesyoneller tarafndan kullanılan
makineler gibi bazı sektörlerde yüksek vergiler uyguluyor. Bununla birlikte Brezilya’da üretlen ürünler
ithal ürünlere kıyasla seçici muafyetler kapsamına girebiliyor. Böylece AB’de üretlen ve Brezilya’da satlan
mallar yerli üretm mallara oranla daha yüksek vergilendirmeyle karşı karşıya kalıyor.
Kaynak: trade.ec.europa.eu
AB’de Yeni Dönem: 2014 - 2019
AB; “Yatrım, Ekonomik Büyüme ve İsthdamın Artması İçin 10 Öncelik: Şirketlerin Yeni AB
Komisyonu’ndan Beklentleri” isimli bir rapor yayımladı. Öncelikle AB’nin yüzleştği sorunları ele alan
rapor AB’nin sosyal ekonomi modelinin ve bu temelde sağlanan başarıların korunması için ekonomik
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büyüme ve isthdam artşı sağlanmasının zorunlu olduğu vurgulanıyor. Genç nüfus arasında %21,6’lık
işsizlik oranıyla, işsizliğin ciddi bir sorun teşkil etmeye devam etği belirtliyor. İşsizlik başta olmak üzere
AB’nin yaşamakta olduğu ekonomik zorlukların aşılması için AB kurumları ve üye ülkelerinin, rekabetçiliğin
artrılmasını ve şirketler için iş yapma ortamının iyileştrilmesini öncelikli olarak ele almaları gerektği
kaydediliyor. AB’nin son dönemde yaşadığı gerilemenin altnda yatan ana sebepler şu şekilde listeleniyor:










AB’de vergilerin GSYH’ye oranı ABD’ye kıyasla %50, Japonya’ya kıyasla %30 oranında fazladır,
Düşük gelir gruplarının üzerindeki vergi yükü Japonya ve ABD’ye kıyasla %40 oranında yüksektr,
Yeni bir şirket kurmak için gerekli olan idari süreçler ve gereklilikler ABD gibi gelişmiş ekonomilere
kıyasla üç kat daha külfetlidir,
Enerji fyatları çok yüksektr, sanayi sektöründe elektrik fyatları ABD ve Rusya’ya kıyasla iki katan
fazla, Çin’e kıyasla ise %20 fazladır. Aynı şekilde AB sanayi doğalgaz için ABD, Hindistan veya Rus
şirketlerine kıyasla üç veya dört kat daha fazla bedel ödemektedir.
AB’nin rakipleriyle arasındaki araştrma ve geliştrme uçurumu artmaktadır,
Anahtar rakiplere kıyasla eğitm ve mesleki eğitm performansı gitkçe zayıfamaktadır ve eğitm
sisteminde kazanılan vasıfarla işgücü piyasasının ihtyaç duyduğu vasıfar arasındaki yapısal
farklılıklar etkisini hissetrmektedir,
Finansmana erişim sınırlıdır, özellikle Euro Alanı bankalarının sağladığı kredilerde önemli düşüş
yaşanmıştr.

Bu sorunların üstesinden gelerek, ekonomik büyüme ve isthdam artşının yanı sıra AB şirketlerinin
rekabetçiliğini artrmak için BUSINESSEUROPE çatsı altnda AB iş dünyasının belirlediği 10 öncelik şu
şekilde listeleniyor:










Şirketler için fnansmana erişimin iyileştrilmesi
Tek Pazarın geliştrilmeye devam edilmesi
Rekabetçiliğin artrılmasının öncelik olarak tanımlanması ve bu yönde daha etkin ve sade yasal
düzenlemeler oluşturulması
Transatlantk Ticaret ve Yatrım Ortaklığı (TTIP) müzakerelerinin tamamlanması ve küresel
piyasalara erişimin iyileştrilmesi
Ekonomik ve Parasal Birliğin etkin işleyişinin güvence altna alınması
AB’nin daha iyi yönetlmesi için daha etkin yönetşim modellerinin benimsenmesi
Enerji sektöründe rekabete elverişli fyatlandırma sağlanması ve enerjiye erişimin güvence altna
alınması
İşgücü piyasalarının, eğitm, mesleki eğitm ve sosyal koruma sistemlerinin modernizasyonu teşvik
edilmelidir
AB’nin yenilikçilik alanında küresel lider konumunun geri kazanılması
Kaynak: BUSINESSEUROPE

DÜNYADA ÇALIŞMA HAYATI & SENDİKAL GELİŞMELER
Daha İyi İş ve Daha Yüksek Ücretler, Dünya Ekonomisinde Yavaş Büyümeyi Tersine Çevirebilir
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ILO Genel Müdürü Guy Ryder, küresel ekonomide “yavaş büyüme”nin tehlikesi konusunda uyarıda
bulundu ve bu eğilimi tersine çevirmek üzere daha iyi işler ve daha yüksek ücretler hususuna önem
verilmesi gerektğini vurguladı.
Fransa Devlet Başkanı François Hollande ve uluslararası ekonomi kuruluşlarının başkanlarıyla katldığı bir
toplantda, ILO Genel Müdürü Guy Ryder, küresel ekonomik krizi zayıf bir şekilde atlatmanın “yavaş
büyüme” sorununa yol açtğını ve bunun küresel isthdam üzerinde vahim etkileri olduğunu belirt.
“İşgücü talebi zayıf ve yeni işe alımlar dünyadaki işgücü artşını karşılayamıyor” diyen Ryder, yaratlan yeni
işlerin niteliğinin de arzu edilen seviyenin altnda olduğunu ifade et. ILO Genel Müdürü, gelişmekte olan
birçok ülkede isthdam artşının büyük ölçüde kayıtşı olduğunu ve en düşük düzeyde geçim sağladığını,
ileri ekonomilerde ise yaratlan işlerin çoğunun güvencesiz ve düşük ücretli olduğunu belirt.
Guy Ryder, özel sektörde yatrımları ve büyümeyi harekete geçirmek için, bilhassa en düşük seviyelerdeki
ücretlerde artş yapılması ve sosyal koruma sistemlerinin kuvvetlendirilmesi gereğini vurguladı.
Kaynak : ILO Uluslararası Çalışma Örgütü
Yunanistan’da İsthdam Alanında Sosyal Diyaloğu Yeniden Başlatmak için Görüşmeler Yapıldı
Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’da düzenlenen üst düzey bir toplantda, Yunanistan’ın hükümet, işçi ve
işveren temsilcileri, ülkelerindeki isthdam sorunları hakkında görüşmeler yapmayı kararlaştrdılar.
Katlımcılar, temel çalışma yasası konularında, bilhassa toplu işten çıkarmalar ve endüstriyel ilişkiler
alanında müzakerelere devam kararı aldılar. ILO Genel Müdürü Guy Ryder, sosyal diyaloğun, yeni isthdam
yaratabilecek sürdürülebilir politkalar için bir temel oluşturduğunu belirt ve bu kararın Yunanistan’da
isthdam sorunlarının çözülmesi için olumlu bir adım olduğunu vurguladı.
Yunanistan, Avrupa Birliği’ne üye ülkeler arasında en yüksek işsizlik oranına sahip. AB istatstk kurumu
Eurostat’ın en son verilerine göre, Yunanistan’da işsizlik oranı %27 ve işsiz sayısı 1,3 milyon kişi.
Kaynak : ILO Uluslararası Çalışma Örgütü
ILO Genel Müdürü, Amerika Kıtasında Sosyal Adalete Yönelik Çalışma Yapılması Çağrısında Bulundu
ILO Genel Müdürü Guy Ryder, Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun Amerika Kıtası Bölgesel Toplantsının
açılışında yaptğı konuşmada, kayıt dışı ekonominin Amerika kıtasında adil ve sürdürülebilir gelişmeye
karşı bir tehlike oluşturduğu uyarısında bulundu.
Guy Ryder, işsizliğin Amerika kıtasında isthdam alanında en görünür sorun olduğunu, kayıt dışılığın da bu
bölgede ciddi bir sorun teşkil etğini belirt. En son ILO verilerine göre, bölgede kayıt dışı sektörde 130
milyon işçi mevcut ve bu rakam nüfusun hemen hemen %47’sini oluşturmaktadır.
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ILO Genel Müdürü, kayıtlı çalışmanın büyüme, sosyal içerme ve sürdürülebilir kalkınma sağlayacağını,
bunun tüm ülkeler için geçerli olduğunu belirt ve sosyal diyaloğun bu alanda önemli bir araç olduğunu
vurguladı.
Guy Ryder, ayrıca, bölgedeki ülkeleri “İnsana Yakışır İş” konusunda faaliyet göstermek üzere oluşturulan
“Friends of Decent Work” girişimine katlmaya davet et. Eylül 2014’te New York’ta başlatlan bu girişimin
hedef, verimli isthdamı ve insana yakışır işi, 2015 sonrası kalkınma gündeminin amaçlarından biri olarak
ortaya koymaktr.
Peru’nun başkent Lima’da düzenlenen 18. Amerika Kıtası Bölgesel Toplantsında, bölge ülkelerinden
çalışma bakanları, hükümet yetkilileri, işçi sendikaları ve işveren teşkilatlarının liderlerinin yer aldığı
450’nin üzerinde delege bir araya geldi.
Kaynak : ILO Uluslararası Çalışma Örgütü

Üçlü Sosyal Zirve: AB Liderleri ve Sosyal Ortaklar, Daha Fazla ve Daha İyi İş Yaratmak için Yatrımların
Canlandırılması Gerektğini Vurguladılar
Avrupa Birliği’nde yılda iki defa düzenlenen Üçlü Sosyal Zirvede, AB liderleri ve sosyal ortaklar (işçi ve
işveren teşkilatları), AB’nin uzun vadeli büyüme planı olan Avrupa 2020 Stratejisinin hedeferini
gerçekleştrmek üzere, daha fazla isthdam yaratlması ve yatrımların canlandırılması gerektği hususunda
mutabık oldular.
Kaynak : Avrupa Komisyonu, İsthdam, Sosyal İşler Genel Müdürlüğü

Fas’ta Bir Günlük Genel Grev
Fas’ta, hükümetn isthdam politkasına ilişkin önemli kararlarda işçi sendikalarını bloke etmesine tepki
olarak, kamu ve özel sektör işçileri bir günlük genel grev uyguladılar. Hükümetn ücretler, çalışma şartları,
emekli aylıkları, sosyal tazminat gibi işçileri ilgilendiren tüm temel hususlarda kolektf diyaloğu
reddetmesinin ardından, Fas’ta sendikal harekete büyük bir hayal kırıklığı oluştu. Grev, ülkedeki başlıca
üç işçi sendikası (UMT, CDT ve FDT) tarafndan düzenlendi.
Kaynak : IndustriAll Global İşçi Sendikası
Afrika’da İşçiler Geçinmeye Yetecek Seviyede Ücret Talep Ediyor
Mauritus, Madagaskar, Lesotho, Etyopya, Güney Afrika ve Nijerya’daki işçi örgütleri 17-18 Ekim
tarihlerinde Johannesburg’ta bir araya gelerek, geçinmeye yetecek seviyede ücret taleplerinde nasıl
ilerleme kaydedebileceklerini müzakere etler. Söz konusu ülkelerin her birinde ücret belirleme
mekanizmaları farklılık göstermektedir.
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Etyopyalı işçi örgütleri ilk olarak asgari ücret kabul etrmek için mücadele ederken, diğer birçok ülkede
asgari ücret geçinmeye yetecek ücret seviyesinin çok altnda.
Güney Afrika ve Nijerya’dan toplantya katlan işçi sendikaları ücret artşı sağlamanın en etkin aracı olarak
sektörel seviyede toplu pazarlığın gücü hakkında sunum yaptlar. Güney Afrikalı tekstl ve konfeksiyon
sendikası SACTWU için, geçinmeye yetecek seviyede ücret kampanyası, çalışmalarının esasını oluşturuyor
ve işçiler için en iyi sonuçları elde edebilmek amacıyla toplu pazarlık sistemi benimseniyor. İşçi sendikası,
işverenleri ulusal pazarlık konseyine dahil etmeye çalışıyor. Ulusal pazarlık konseyi 100.000’in üzerinde
işçiyi kapsıyor. 2014 yılında ücret artşları enfasyon oranının üzerinde ortalama %8 civarında gerçekleşt.
Benzer şekilde, Nijerya’da da sanayi seviyesinde toplu pazarlık sistemi Ulusal Tekstl, Konfeksiyon ve
Terzilik İşçileri Sendikası NUTGTW tarafndan benimsenmektedir.
Mauritus ’ta konfeksiyon sektöründeki işçilerin çoğu göçmenlerden oluşuyor ve aylık kazançları 130 $’lık
yoksulluk sınırının oldukça altnda. Ulusal asgari ücret belirleme mekanizması Bakanlığın takdirindedir,
birçok sektör için yıllardır güncellenmemiştr. İşçi sendikaları, asgari ücretn geçinmeye yetecek seviyede
belirlenmesi için kampanyalar gerçekleştrmektedir.
Tekstl ve konfeksiyon sektöründe önemli seviyede büyüme beklenmekte olan Etyopya’da asgari ücret
yasal olarak mevcut değildir ve ücretler 35-50 ABD $ civarındadır.
Madagaskar’da asgari ücret 53 ABD $’dır, buna karşın geçinmeye yetecek seviyede ücret 400 ABD$
civarında tahmin edilmektedir. İşçi sendikaları ücret artşı müzakerelerinde büyük zorluklarla
karşılaşmaktadırlar.
Kaynak : IndustriAll Global İşçi Sendikası

Bangladeş Anlaşması ile 1.106 Fabrikada Denetmler Tamamlandı
Bangladeş’te güvenli ve sürdürülebilir bir konfeksiyon sanayii yaratma çalışmalarında bir aşama
kaydedildi. Bangladeş Yangın ve Bina Güvenliği Anlaşması kapsamında üretm yapan fabrikalarda,
belirlenen süre içerisinde yani Eylül 2014 sonunda denetmler tamamlandı.
1.106 konfeksiyon fabrikasında yapılan ilk denetmlerde, çözümlenmesi gereken 80.000’in üzerinde
güvenlik sorunu tespit edildi. Anlaşmanın Güvenlik Başmüfetşi Brad Loewen, tüm fabrikalarda çeşitli
seviyelerde güvenlik tehlikesi bulunduğunu ve bunların düzeltlmesini sağlamak üzere ekibin fabrika
sahipleriyle, marka yönetcileriyle ve işçilerle yoğun bir şekilde çalışmakta olduğunu belirt.
Kaynak : IndustriAll Global İşçi Sendikası

Kamboçya’da Konfeksiyon İşçileri, Yeni Asgari Ücret Belirlenmesindeki Gecikmeyi Protesto Etler
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Yeni asgari ücret seviyesinin belirlenmesinde yaşanan gecikme nedeniyle, yaklaşık bin civarında
konfeksiyon işçisi daha iyi ücret talebiyle Phnom Penh sokaklarına çıkt.
Hükümet, fabrika ve sendika temsilcilerinden oluşan İsthdam Danışma Komitesi’nin 2015 yılı için yeni
asgari ücret seviyesini 10 Ekim’de açıklaması beklenmekteydi. Ancak, ücret müzakereleri Kasım ayında
belirsiz bir tarihe ertelendi. Bunun üzerine, alt farklı sendikanın üyesi konfeksiyon işçileri 12 Ekim’de
‘İnsana yakışır ücret istyoruz’ sloganı ile mitng düzenlediler.
Kamboçya’da aylık asgari ücret halen 100 ABD $.
Kaynak : IndustriAll Global İşçi Sendikası

Arap Kadınları, Hakları için Mücadele Etmek Üzere Grup Oluşturuyorlar
Arap İşçi Sendikaları Konfederasyonu ATUC’un kuruluşu için düzenlenen konferansın hemen öncesinde,
ITUC’un bölgesel bir örgütlenmesi olan Arap Kadınları Grubu 27-28 Eylül 2014 tarihlerinde Amman’da
toplandı. Toplantda ATUC’un cinsiyet politkası tartşıldı ve Arap dünyasında kadın hakları gözden
geçirildi.
ATUC’un cinsiyet politkasına göre, Arap işçi sendikaları, federasyonları ve konfederasyonlarında
kadınların katlım oranı %25’i geçmemektedir. Bu sorunun yeni kurulacak olan ATUC Kadın Komitesi’nde
ele alınması gerekecektr.
Cinsiyet politkası kapsamında yer alan diğer konular, eşit muamele, ayırımcılık yapılmaması, kadınların
karar alma ve liderlik pozisyonlarına ulaşabilmesine izin verilmesi ve insana yakışır iş olarak
sıralanmaktadır.
Kadınların, barış ve güvenlik sağlanması, şiddetn her türüyle mücadele edilmesi hususlarındaki hakları da
diğer önemli bir konuyu oluşturmaktadır. Bölgede terörizm nedeniyle kadınların yaşadığı tehlikeler
dikkate alınarak, toplantda bu konuya özel zaman ayrıldı.
Toplantnın sonuç bildirgesinde, uluslararası topluluktan, insani trajedinin sona erdirilmesi ve insanların
memleketlerine geri dönebilmesini sağlamak üzere ellerinden geleni yapmaları çağrısında bulunuldu.
Kaynak : IndustriAll Global İşçi Sendikası

Yeni Avrupa Komisyonu’ndan ‘Sosyal Avrupa’ Sözünü Yerine Getrmesi Bekleniyor
Avrupa Komisyonu’nun yeni Başkanı Jean-Claude Juncker, Avrupa Parlamentosu’nda yaptğı konuşmada,
Avrupa’nın sosyal boyutunu güçlendirme sözü vermişt. Bir kaz daha, 300 milyar Euro tutarında bir yatrım
planını yerine getrmeyi amaçladığını bildirdi.
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IndustriAll Avrupa İşçi Sendikası, yayınladığı haber bülteninde, ‘ekonomilerin yatrımsız büyüyemeyeceği
ve isthdam yaratamayacağı’ hususunda Juncker’in bildirisini teyit et ve Avrupa’nın gelecek yıllardaki en
önemli vazifesinin işsizliğin üstesinden gelmek olduğunu vurguladı.
Kaynak : IndustriAll Avrupa İşçi Sendikası

Gürcistan’daki İşçi Hakları Projesi için ABD Çalışma Bakanlığı’ndan 750.000 ABD $ Ödenek
ABD Çalışma Bakanlığı’na bağlı Uluslararası Çalışma Bürosu, Gürcistan’da işçi haklarının geliştrilmesine
yönelik bir proje uygulamak üzere, Amerikan Uluslararası Çalışma Dayanışması Merkezi ile bir işbirliği
anlaşması için 750.000 ABD $ ödenek ayırdığını açıkladı.
Gürcistan Hükümet, ülkenin çalışma yasalarını Uluslararası Çalışma Örgütü ILO standartlarına uyumlu
hale getrmek ve etkin bir uygulama mekanizması oluşturmak istediklerini belirtmişt.
Bu proje ile bilhassa aşağıdaki amaçların gerçekleştrilmesi planlanmaktadır:
1- İşçi örgütlerinin, üyelerine iş yasası ve uygulamaları, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin hakları konusunda
destek vermek ve eğitmek üzere becerilerini geliştrmek,
2- İşçileri toplu pazarlık, uyuşmazlıkların halli, yasal süreçler, hükümet ve işverenle diyalog konularında
temsil etmek üzere, işçi örgütlerinin etkinliğini artrmak.
Kaynak : ABD Çalışma Bakanlığı

ABD : İşgücünde İnovasyon için Yeni Modeller Arayışı
ABD Çalışma Bakanı Thomas Perez, işçiler, işverenler ve hükümet yetkililerinden beceri eğitmi ve işgücü
geliştrme alanında etkili modellerini öğrenmek üzere, Almanya ve İngiltere’ye bir ziyaret gerçekleştrdi.
Thomas Perez, ABD’nin çıraklık ve işgücü sistemlerini modernize etmeyi ve orta sınıf güçlendirmeyi
hedefediklerini belirt.
Almanya’da işe alma ve işçilerin eğitlmesi hususunda, çıraklık sistemi, temel bileşenlerden birini
oluşturmaktadır. ABD Çalışma Bakanı, Frankfurt’ta öğrencilere ve işçilere kariyer bilgisi sağlayan bir kamu
isthdam hizmet kurumunu ziyaret et. Daha sonra, çıraklık sisteminin Almanya’nın önde gelen
şirketlerinden birinde nasıl uygulandığını görmek üzere Wolfsburg’taki Volkswagen fabrikasını geçt.
Berlin’de ise orta ölçekli bir sağlık kuruluşunu ve çokuluslu bir mühendislik şirket olan Siemens’i gezdi.
ABD Çalışma Bakanı, ziyaretnin sonunda, Alman iş konseylerinin temsilcileri ile bir yuvarlak masa
toplantsına iştrak et. İş konseyleri, işverenler ile işçiler arasında her iki kesimin ekonomik başarısı için
işbirliğine yönelik ilişkilerin geliştrilmesinde kritk bir rol oynamaktadır.
Kaynak : ABD Çalışma Bakanlığı
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