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TEKSTİL
CIRFS’de Bir Türk Yönetici; Dr. Ali Akbağ
Avrupa yapay (suni-sentetik) elyaf sanayiini 1950 yılından beri temsil eden CIRFS, Dr. Ali Akbağ’ı
Teknik ve Çevre Bölümü’nün başına atadı. Dr. Akbağ, önümüzdeki dönemde yapay elyaflarla ilgili
standartları ve test metotlarını geliştiren uluslararası BISFA kurumunun Genel Sekreterliği görevini de
yürütecek.
Dr. Akbağ, Manchester Üniversitesinde tekstil teknolojisi okuduktan sonra akademik çalışmalarına devam
etti. İş yaşamına 1984 yılında araştırmacı olarak Sasa’da başladı. Kariyerinde özel sektörde çok sayıda üst
düzey görevler üstlenen Akbağ, son birkaç yıldır Çukurova Üniversitesi ve ÜSAM (Adana ÜniversiteSanayi Ortak Araştırma Merkezi)’nde de ders vermekteydi.
Kaynak:
http://www.fibre2fashion.com/news/announcement/cirfs-hires-ali-akda-as-technicalenvironment-dept-head-174439-newsdetails.htm

Türkiye pamuk ithalatı 2015’te geriledi
2014’ün ilk yarısında 1,08 milyar dolar değerinde 541,7 bin ton pamuk ithal eden Türkiye’nin pamuk
ithalatı bu yılın ilk yarısında miktar olarak 438,8 bin tona, değer olarak ise 685 milyon dolara gerildi.
Düşüş miktarda 103 bin ton. 2015’in ilk yarsında en fazla pamuk ithal ettiğimiz ülke olan ABD’den 358,4
milyon dolar karşılığı 221 bin ton pamuk ithalatı yapıldı. Türkmenistan 102,2 bin ton ile ikinci sırada
geldi. Bu iki ülkeyi Yunanistan 47,4 bin ton ile takip etti.
Kaynak:
http://www.ormegiyim.com/2015/08/06/turkiyenin-ilk-yaridaki-pamuk-ithalati-103-binton-azaldi/

Çin’de üretmenin maliyeti artıyor, Çinli üreticiler ABD’ye yatırım yapıyor.
Çin’de tekstil üretimin maliyeti artan ücretler, yükselen elektrik ve transport maliyeti ve devletin pamuk
ithalatına uyguladığı kotalar sebebiyle giderek yükseltmekte ve karlılık bir hayli azaltmakta.
Boston Consulting’in yaptığı bir araştırmada, Çin’de verimliliğe göre düzeltilmiş imalat sanayindeki
ücretlerin 2004’ten 2014’e üçe katlandığını görüyoruz. Şu anda bir işçinin, verimliğe göre düzeltilmiş
saat başı aldığı ücret 12.47 dolara kadar geldi. ABD’de ise, aynı dönem için verimliğe göre düzeltilmiş
ücret yüzde 30’dan daha az yükselerek, saat başı 22.32 dolar oldu. Göreceli yüksek bu ücretler, düşük
doğal gaz fiyatları, ucuz pamuk ve vergi indirimleri ile dengelenerek, verimlilik / ücret maksimizasyonu
sağlanıyor. Bunun sonucunda ABD’de tekstil ürünlerinin üretiminde bile maliyet avantajı çıkıyor.
Bugün ABD’de üretim için gerekli olan 1 dolarlık maliyetin karşılığı Çin’de 96 sentlere ulaştı. ABD uzun
süredir eski rekabetçi güçlerine dönebilmek için yeni stratejiler oluşturmakta ve bu stratejilerin sonucunda
da ucuz ve büyük ölçekli üretim yapan ülkelere karşı avantaj yaratmış durumda.
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Rhodium Group isimli bir araştırma şirketinin Mayıs Ayı raporuna göre 2000-2014 yılları arasında çoğu
son beş yılda olmak üzere artan maliyetler sebebiyle Çinli Tekstil firmaları ABD’ye 46 Milyar Dolarlık
yatırım yaptı. Şuan Carolina’da Tekstil ile ilgili en az 20 Çinli üretici firma bulunmakta ve her geçen gün
yenileri eklenmekte.
Kaynak:
http://www.yarnsandfibers.com/news/textile-news/south-carolina-now-home-chinesetextile-manufacturers#.VegOybkVgdU

USDA, Türkiye pamuk üretim tahminini düşürdü
Türkiye’de pamuk hasadının yeni ürün yılında 2,6 milyon balya olması bekleniyor. ABD Tarım Bakanlığı
(USDA), 2015 ürün yılında pamuk hasadının 370 bin hektar alanda 580 bin ton olacağını tahmin ediyor.
Bu mali yılda yurtiçi tüketimin ise Rusya, Ukrayna, Orta Doğu ve Kuzey Amerika gibi çeşitli ihracat
piyasalarında süren siyasi ve ekonomik problemlerden dolayı 6,03 milyon balyaya gerilemesi
beklentilerde yer alıyor.
Ege Bölgesinde ilk mahsulün Ağustos ayı sonunda geldiği, ancak asıl sezonun Ekim ayının ilk haftasında
açılacağı belirtiliyor. Urfa’dan ise yeni sezonun ilk ürününün bu ay sonu piyasaya girebileceği
kaydediliyor.
Kaynak: gain.fas.usda.gov

Özbekistan, 1 Milyar Dolarlık Pamuk Satacak
Dünyanın önde gelen pamuk üreticilerinden Özbekistan, bu yıl 1 milyar dolar değerinde pamuk satışı
yapmayı hedefliyor. Her yıl ortalama 3 milyon 500 bin ton dolayında ham pamuk üretimi yapan
Özbekistan, 15-16 Ekim tarihleri arasında Taşkent’te düzenlenecek 11. Uluslararası Pamuk Fuarı’nda
pamuğunu bir kez daha görücüye çıkaracak. Fuara 50 dolayında ülkeden tekstil sektörünün önde gelen
temsilcileri iştirak edecek. Fuar kapsamında davetliler pamuk depoları ile işletme tesislerine götürülecek
ve burada kendilerine detaylı bilgi verilecek. Dünya pamuk üretiminde ilk beşte yer alan Özbekistan,
ihracatta ise ilk üçte bulunuyor. Bu yılki fuara 300’dan fazla yabancı temsilcinin katılması bekleniyor.

Kaynak: http://haberler.com/ozbekistan-1-milyar-dolarlik-pamuk-satacak-7636921-haberi
İran ve Türkiye hazır giyim sektöründe ortak yatırım yapacak
İran’ın Batı Azerbaycan Eyaleti’nde yer alan Maku Serbest Ticari Bölgesi Genel Müdürü Hüseyn Furuzan
katıldığı bir basın toplantısında İran ve Türkiye’nin giyim sektöründe ortak yatırım yapacaklarını
belirterek, şu an İran ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin 15 milyar dolar civarında olduğunu bildirdi.

Hüseyn Furuzan ayrıca, “Türkiye’den İran’a olan giyim kaçakçılığı nedeniyle Maku Serbest Ticari
Bölgesi’nde hazır giyim üretim fabrikalarının inşa edilmesine karar verildi. Bu farikalarda üretilen
elbiseler uygun fiyatlı olacaktır” dedi.
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Piyasada fiyatların yüksek olmasının kaçakçılığın yaygın hale gelmesine neden olduğunu belirten Hüseyn
Furuzan, gümrük idaresinde daha duyarlı olmanın devlete yararlı olacağını kaydederek, “Dünyanın her
yerinde bir bölgeyi ticaret merkezi haline dönüştürmek için orada havalimanı ve demir yolu gibi önemli
altyapılar oluşturulmalıdır, fakat hala da Maku’nun ticari bir ortama dönüşmesine imkan sağlayan bu gibi
altyapılar oluşturulmadı” diye ekledi. Hüseyin Furuzan yaptığı açıklamanın sonunda ise Tebriz-Bazergan
otoyolunun Türkiyeli bir finansörün ortaklığıyla 5 sene içerisinde inşa edileceğini de ifade etti.
Kaynak: http://tr.mehrnews.com/news/1856081/%C4%B0ran-ve-T%C3%BCrkiye-haz%C4%B1r-giyimsekt%C3%B6r%C3%BCnde-ortak-yat%C4%B1r%C4%B1m-yapacak

En Fazla Giyim Harcaması Yapan Ülke
Statisa tarafından gerçekleştirilen 2025 yılı için kişi başına düşen yıllık harcama araştırmasına göre;
Avrupa 2025 yılında Amerika’dan daha fazla giyim harcaması yapacak. Avrupa’nın 2012 yılında 663
Dolar olan kişi başı ortalama harcaması, 2025 yılında 804 Dolar’a (yaklaşık 715 Euro) yükselecek ve
Avrupa dünyada dördüncü sırada yerini alacak. Avrupa Birliği, 2012 yılındaki harcama oranı 686
Dolar’dan 781 Dolar’a yükselecek olan Amerika Birleşik Devletleri’nin yerini alarak, ABD’nin beşinci
sıraya gerilemesini sağlayacak. Bu sınıflandırmanın başında kişi başına tahmini yıllık harcama ortalaması
olarak 1643 Dolar (yaklaşık 1465 Euro) ile Avustralya yer alıyor, onu ise 1221 Dolar ve 1080 Dolar
harcama ile sırasıyla Kanada ve Japonya takip ediyor.
Rusya 740 Dolar kişi başına yıllık harcama ile 454 Dolar oranındaki Brezilya’nın önünde yer alıyor. Bu
iki ülke arasında 2012 yılında yalnızca bir Dolarlık fark bulunuyordu. Çin (337 Dolar) ve Hindistan (138
Dolar) ile sınıflandırmanın en sonunda yer alıyorlar.
Analiz dünyanın dokuz bölgesi üzerinde gerçekleştirildi: Avustralya, Kanada, Japonya, Avrupa, Amerika
Birleşik Devletleri, Rusya, Brezilya, Çin ve Hindistan.
Kaynak:
http://tr.fashionmag.com/news/Avrupa-2025-y%C4%B1l%C4%B1nda-Amerika-dan-dahafazla-giyim-harcamas%C4%B1-yapacak,562256.html#.VfFg7rkVgdU

EKONOMİ
22.08.2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmi Gazetede tekstil sektörüne ilişkin üç adet “İthalatta Haksız
Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ” yayımlanmıştır. Bu tebliğlerde alınan kararlar sırasıyla
aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.


İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/40)

Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 Gümrük Tarife Pozisyonları (GTP)
altında yer alan “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat”ın ithalatında, 15/2/2001
tarihli ve 24319 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin
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Tebliğ (Tebliğ No: 2001/2) ile dampinge karşı önlem yürürlüğe konmuştur. Sonrasında yayımlanan ek
Tebliğler ile anılan önlemin devamına karar verilmiştir.
Önleme tabi ürünlerin Bulgaristan ve Polonya üzerinden ülkemize ihraç edilmesi suretiyle etkisiz
kılındığı iddiası ile Ekonomi Bakanlığına başvuru yapılmış ve mevcut damping önleminin etkisiz
kılındığına yönelik yeterli delillerin bulunması üzerine başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin
soruşturma tamamlanmıştır.
Polonya ve Bulgaristan’da mukim üretici/ihracatçı firmalar ile bu firmalarca üretilmiş olduğu beyan edilen
soruşturma konusu sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucatı Türkiye’ye ihraç eden
firmaların, yürürlükteki dampinge karşı vergiden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik
gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine
İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/10) ile ÇHC menşeli sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş
mensucatın ithalatında yürürlükte bulunan CIF bedelin %87’si oranındaki dampinge karşı kesin önlemi
etkisiz kıldığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.
Diğer taraftan, Bulgaristan’da yerleşik E. MIROGLIO EAD ve BELOTEX 95 JSC firmalarının bahse
konu önlemi etkisiz kılmaya yönelik bir faaliyetleri bulunmadığı ve üretimlerini Bulgaristan’daki
fabrikalarında gerçekleştirdikleri anlaşılmıştır. Bu çerçevede, Bulgaristan’da mukim E. MIROGLIO EAD
ve BELOTEX 95 JSC firmalarında üretildiği belirlenen ürünlere ilişkin işlemlerde üretici sertifikası
aranarak söz konusu dampinge karşı önlemin uygulanmaması gerektiği değerlendirilmiştir.
Soruşturma çerçevesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda, aşağıda yer alan tabloda gösterildiği üzere
Polonya ve Bulgaristan menşeli olarak beyan edilen ve/veya bu ülkeler çıkışlı soruşturma konusu ürün
ithalatında, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/10) ile ÇHC menşeli
ürünler için yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlem ile aynı tutarda dampinge karşı kesin
önlemin yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.
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İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/41)

Kore Cumhuriyeti (Güney Kore), Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Tayland, Malezya ve Çin Tayvan’ı
menşeli 54.07 Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) altında yer alan ve ekte listelenen "sentetik filament
ipliklerinden dokunmuş mensucat"ın (yalnızca giyim için olanlar) ithalinde, 2/6/2006 tarihli ve 26186
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:
2006/13) ile değişik 13/2/2002 tarihli ve 24670 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız
Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/2) ile ülke ve firma bazında değişen oranlarda
dampinge karşı önlemler yürürlüğe konmuştur. Sonrasında yayımlanan ek Tebliğler ile anılan önlemin
devamına karar verilmiştir.
Çeşitli sektör temsilcileri anılan eşyanın ithalatında uygulanan önlemlerin, önleme tabi ürünlerin
Bulgaristan üzerinden ülkemize ihraç edilmesi suretiyle etkisiz kılındığı iddiası ile Ekonomi Bakanlığına
başvuru yapılmış ve mevcut damping önleminin etkisiz kılındığına yönelik yeterli delillerin bulunması
üzerine başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin soruşturma tamamlanmıştır.
Soruşturma çerçevesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda, aşağıda yer alan tabloda gösterildiği üzere
Bulgaristan menşeli olarak beyan edilen ve/veya bu ülke çıkışlı ekte Gümrük Tarife İstatistik
Pozisyonları (GTİP) sayılan soruşturma konusu ürün ithalatında, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine
İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/3) ile ÇHC menşeli ürünler için yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin
önlem ile aynı tutarda dampinge karşı kesin önlemin yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir. Bu
kararda yine E. MIROGLIO EAD ve BELOTEX 95 JSC firmaları hariç tutulmuştur.



İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/42)

12/01/2009 tarihli ve 27108 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine
İlişkin 2009/1 sayılı Tebliğ ile Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Endonezya ve Hindistan menşeli
“sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği)”nin ((G.T.P 55.08; 55.09 (5509.52;
5509.61; 5509.91 hariç) 55.10 (5510.20 hariç); (55.11)) ithalatında dampinge karşı 0,23 ila 0,80 ABD
Doları/ Kg arasında değişen seviyelerde kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.
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17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine
İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/8) ile tamamlanan nihai gözden geçirme soruşturması kapsamında anılan
önlemlerin devamına karar verilmiştir.
Öte yandan, 08/04/2014 tarihli ve 28966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2014/2 sayılı Tebliğ ile de
Malezya, Pakistan, Tayland ve Vietnam menşeli mezkur ürünlerde de %6,62 ila %26,25 oranları arasında
değişen oranlarda kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birliği ve Adana Mensucat firması ÇHC menşeli kesik
elyaf ipliği ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin Çin Tayvan’ı (Tayvan) üzerinden
menşe saptırması yapılarak etkisiz kılındığı iddiasıyla Ekonomi Bakanlığına başvuru yapılmıştır.
Anılan başvuru sonrası yapılan incelemeler sonucunda Tayvan menşeli/çıkışlı söz konusu eşya için
İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nca, Yönetmeliğin 38 inci maddesi çerçevesinde
önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecektir.
Kaynak: http://www.resmigazete.gov.tr/

Türkiye T&H’de en fazla dış ticaret fazlası veren 3. ülke
Türkiye, dünya ülkeleri arasında Çin ve Hindistan’dan sonra tekstil ve konfeksiyon ürünlerinde en fazla
dış ticaret fazlası veren 3. ülke oldu. Çin’in sektöre ait 2014 yılı dış ticaret fazlası 264,6 milyar dolar
olurken, Hindistan’ın 33,7 milyar dolar, Türkiye’nin 16,1 milyar dolar oldu. ABD, Japonya, İngiltere ve
Almanya ise sırasıyla sektörde en fazla dış açık veren ülkeler oldu.
Kaynak:
sirada.html

http://www.izmirport.com.tr/ekonomi/dunya-tekstil-ve-konfeksiyon-ihracatinda-turkiye-6-

İhracatımız ve İthalatımız Azalıyor
Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret
verilerine göre; ihracat 2015 yılı Temmuz ayında, 2014 yılının aynı ayına göre %16,2 azalarak 11 milyar
181 milyon dolar, ithalat %8,7 azalarak 18 milyar 209 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Temmuz ayında dış ticaret açığı %6,5 artarak 6 milyar 596 milyon dolardan 7 milyar 28 milyon dolara
yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2014 Temmuz ayında %66,9 iken, 2015 Temmuz ayında
%61,4’e düştü.
Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2014 Temmuz ayında %45 iken, 2015 Temmuz ayında %46,3
oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2014 yılının aynı ayına göre %13,8 azalarak 5 milyar 176 milyon dolar
olarak gerçekleşti.
2015 yılının ilk yedi ayında hazır giyim ve konfeksiyonun üç temel ürün grubunda %9,4 ile %17,8
arasında değişen oranlarda ihracat düşüşleri olmuştur. En fazla ihraç edilen ürün grubu olan örme giyim
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eşyaları ve aksesuarlarında ihracat 2015’in ilk yedi ayında 2014’ün ilk yedi ayına göre %15 oranında
azalmış ve değer olarak 5,9 milyar dolardan 5 milyar dolara düşmüştür.
İkinci büyük grup, dokuma giyim eşyaları ve aksesuarlarının ihracatı %9,4 oranında azalarak 3,4 milyar
dolara gerilerken, ev tekstili ürünlerinin de içinde yer aldığı diğer hazır eşya ürün grubunda ihracat %17,8
düşüşle 1,1 milyar dolar olmuştur.
Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18582

ÇALIŞMA HAYATI
ILO Genel Müdürü Göçmen ve Mülteci Krizine Kalıcı Bir Çözüm İçin Çağrıda Bulundu
Akdeniz’de son zamanlarda yaşanan can kayıpları, dünya genelinde çözümlenmemiş ihtilafların ve
kalkınma konusunda yapılan hataların insani etkilerini ortaya koymaktadır. Devam etmekte olan bu
insanlık trajedisi karşısında hiçbir şey yapılamaması son derece rahatsız edici bir durum.
ILO Genel Müdürü Guy Ryder, göçmen akımının durdurulması için alınan geçici tedbirlerin yüzeysel bir
yaklaşım olduğunu, insanları yabancı ülkelerde iş bulmak ve emniyete kavuşmak için hayatlarını tehlikeye
atmaya zorlayan sebeplerin kökenine gitmek gerektiğini vurguladı.
Yapılan açıklamada, devam etmekte olan bu krize karşı kalıcı bir çözüm bulunması gerektiği ve bu
çözümün aşağıdaki unsurları içermesi gerektiği ifade edildi:
- Göç veren ülkelerde daha fazla ve daha iyi iş olanakları yaratmak için ulusal ve global aksiyon,
- Gerçek istihdam piyasası ihtiyaçlarını karşılayacak ve aile birleşmelerini kolaylaştıracak düzenli göç
kanallarının oluşturulması için daha fazla aksiyon,
- İnsan ticaretini ve göçmen kaçakçılığını önlemek üzere, göçmenlerin işe alımı konusunda daha iyi bir
yönetim,
- Muhtaç ve zor durumda olanlara insani yardım sağlamak için mutabakat.
Büyümeye katkı sağlayacak ve istihdam yaratacak ulusal tedbirlerin tasarlanmasında diğer paydaşlarla
birlikte iş dünyasının ve çalışma hayatının önderlerinin katılımı da büyük önem taşıyor.
11-12 Kasım 2015 tarihlerinde yapılacak Valletta Konferansı, Avrupa Birliği ile Afrika Birliği liderlerini
biraraya getirecektir ve söz konusu bölgede göçün bir gereklilik değil de bir seçim olmasını sağlamak
üzere ortak çalışmaya dayalı bir müdahale planı tasarlamak için fırsat oluşturacaktır.
Kaynak : ILO Uluslararası Çalışma Örgütü
http://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/news-statements/WCMS_389241/lang-en/index.htm

Endonezyalı İşçi Sendikaları Asgari Ücret, İşten Çıkarmalar ve İş Kanunu için Harekete Geçiyor
Endonezya’nın başlıca işçi sendikaları KSBSI, KSPI ve KSPSI asgari ücret ve iş kanunu için ulusal
seviyede bir kampanya başlattılar ve Jakarta’da 25.000 işçinin katılımı ile büyük bir miting düzenlediler.
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İşçi sendikaları asgari ücrette 2016 yılı için %25 oranında bir artış talep ediyorlar. Sendikalar, hükümetin
hiçbir müzakere yapmaksızın otomatik bir hesaplama yoluyla asgari ücrette ayarlama yapılması önerisini
de reddettiler.
Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow, Endonezya’da
çalışan kesimin muazzam bir ekonomik baskı hissettiğini ve işlerini kaybetme tehdidi ile karşı karşıya
olduklarını, bu ortamda hükümetin geçinmeye yetecek bir asgari ücreti temin etmesi gerektiğini ve büyük
iş kayıplarına bir son vermek için görevini yapması gerektiğini vurguladı.
Kaynak : ITUC Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu
http://www.ituc-csi.org/indonesian-unions-mobilise-over?lang=en

Yunanistan’da Yatırım ve Sosyal Haklara Saygı Gerekli
Yatırım, inovasyon ve sosyal haklara saygı Yunanistan’da büyüme ve istihdamın başarılı bir şekilde
iyileşmesi için temel faktörler. IndustriAll Global ve IndustriAll Avrupa İşçi Sendikaları 28 Ağustos’ta
Atina’ya düzenledikleri ziyarette, Yunanlı işçiler ve işçi sendikaları ile dayanışmalarının devam ettiğini
açıkladılar.
Ülkede finansal ve ekonomik krizin çıktığı 2008 yılından beri Yunanlı işçiler aşırı derecede zor zamanlar
geçirdiler. Ücretler, emekli maaşları ve sosyal harcamalardaki zorunlu kesintiler ekonomik verim,
istihdam ve vergi gelirleri üzerinde çok büyük baskı yaratıyor. Gençlerin %50’den fazlası işsiz. Aileler
kiralarını ve ipotekli borçlarını ödeyemiyorlar, çocuklarına bakmakta güçlük çekiyorlar.
IndustriAll Avrupa İşçi Sendikası Genel Sekreteri Ulrich Eckelmann, Yunanistan’ın Avrupa’nın
geleceğinin bir parçası olduğunu vurguladı.
IndustriAll İşçi Sendikası, Yunanistan’da reform paketinin yolsuzluk, kayıtdışı istihdam ve vergi
kaçakçılığı ile mücadeleyi de kapsaması gerektiğini vurguladı ve toplu işten çıkarmalar, özelleştirmeler,
emekli maaşlarında daha fazla kesintiler, iş yasasının serbestleşmesi ve toplu pazarlık hakkının ortadan
kaldırılmasının Yunanistan’a yardım etmeyeceğini savundu. Bu gibi tedbirlerin sosyal güvenliği,
çalışanların gelirini ve satın alma gücünü tahrip ettiğini, yurtiçi talep ve dolayısıyla ekonomik iyileşme
üzerinde olumsuz etkisi olacağına işaret etti.
Kaynak : IndustriAll Global İşçi Sendikası

http://www.industriall-union.org/greece-needs-investment-and-respect-of-social-rights
Kararlı Mücadele ile Iraklı İşçiler Yeni Bir İş Yasasına Kavuşuyor
Ulusal ve uluslararası seviyede on yıl süren bir kampanya sonucunda Irak’ta yeni bir iş kanunu kabul
edildi.
17 Ağustos’ta Irak parlamentosu, grev ve toplu pazarlık hakkına izin veren, çocuk istihdamını,
ayırımcılığı ve cinsel tacizi yasaklayan yeni bir iş yasasını onayladı. Yasa, analık ve doğum izninde
iyileştirmeler ve taşeron işçiler ile göçmen işçilerin haklarını da içeriyor.
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Söz konusu yeni yasa, özel sektör işçilerini ve kooperatif sektörlerini kapsıyor, ancak kamu çalışanları
yasasının kapsadığı işçileri ve silahlı kuvvetleri hariç tutuyor.
Kaynak : IndustriAll Global İşçi Sendikası

http://www.industriall-union.org/determined-struggle-brings-iraqi-workers-new-labour-law
Arjantin’de Tekstil Sendikaları Güvencesiz Çalışmaya Karşı Mücadele için Birlik Oluyorlar
Tekstil sektöründe faaliyet gösteren beş işçi sendikası, 11 Ağustos’ta Buenos Aires’te biraraya geldiler ve
güvencesiz istihdama karşı mücadele etmek üzere güçlerini birleştirmeye karar verdiler.
Çoğunluğu temel çalışma haklarına sahip olmayan yabancı işçilerden oluşan kadroları ile kayıtdışı
işyerleri Arjantin’de tekstil sektöründe çok yaygın. İşçi sendikaları, bu işçilerin çalışma şartlarının nasıl
iyileştirilebileceğini tartışmak üzere IndustriAll Global İşçi Sendikasının temsilcileri ile biraraya geldiler.
Toplantıya Tekstil İşçileri Birliği, Ulusal Konfeksiyon Sanayii İşçileri Federasyonu, Konfeksiyon Sanayii
işçileri Sendikası, Konfeksiyon Kesim İşçileri Sendikası ve Tekstil Sanayii Çalışanları Sendikası’nın
temsilcileri iştirak ettiler.
İşçi sendikası temsilcileri karşılaştıkları sorunları tanımladılar ve muhtemel çözüm önerilerinde
bulundular. Sorunlardan biri, çalışmak için ülkeye gelen ve kayıtdışı tekstil atölyelerinde çalışan yabancı
işçiler. Düzgün bir iş vaadi ile kandırılmış olan yaklaşık 2,7 milyon Bolivyalı Arjantin’e göç etmiş
durumda.
Ancak bu insanlar güvencesiz çalışma şartları altında ve sağlık sigortası olmadan istihdam edilmekteler.
Uzun saatler çalıştırılmaktalar. Bu nedenle işçi sendikaları hükümetin ve tekstil şirketlerinin dikkatini
çekmek üzere büyük bir kampanya düzenlemeyi kararlaştırdılar.
Kaynak : IndustriAll Global İşçi Sendikası
http://www.industriall-union.org/argentina-textile-unions-unite-to-campaign-against-precarious-work

Kolombiyalı İşçi Sendikaları Taşeron İşçileri Üye Kaydetmek için Çalışma Yapıyor
Kolombiyalı işçi sendikaları Sintracarbon ve USO 28-29 Temmuz tarihlerinde Bogota’da düzenlenen bir
seminerde taşeron işçi çalıştırma ile mücadele ettiklerini, taşeron işçileri sendikaya üye kaydetme
konusunda başarılı olduklarını açıkladılar.
Taşeron işçileri sendikaya üye kaydetmek, söz konusu işçiler için sözleşmeli istihdam imkânı sağlamaya
yönelik önemli bir adım oluşturuyor.
Bazı işçi sendikası önderleri ise bu girişimi eleştirmekteler, çünkü bunun taşeron işçiliği meşrulaştırdığı
düşüncesindeler. Mamafih, bu girişimi savunan işçi sendikaları ise amaçlarının söz konusu işçilerin
çalışma ve yaşama şartlarını iyileştirmek üzere eyleme geçmek için bir platform oluşturmak olduğunu
açıkladılar.
Kaynak : IndustriAll Global İşçi Sendikası
http://www.industriall-union.org/colombian-unions-take-action-to-recruit-outsourced-workers
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AB’de Yoksulluk : Süre Önemli
Avrupa Birliği İstihdam Genel Müdürlüğü Sosyal Analizler Biriminde sosyo-ekonomik analist olarak
görev yapmakta olan M. Vaalavuo’nun makalesinde belirtildiği üzere, gittikçe daha fazla insan yoksulluk
deneyimi yaşamakla birlikte kısa süreli yoksulluk ile uzun süreli yoksulluk arasında belirgin bir fark
bulunmakta.
Araştırma göstermektedir ki, yoksulların çoğu kısa süreli yoksulluk yaşamaktadır, ancak yoksulluk süresi
uzadıkça yoksulluktan çıkış güçleşmektedir. Yoksullukta süre önemli, çünkü kısa süreli yoksullukta çok
düşük gelire sahip insanlar bu durumla baş edebilmek için tasarruflarına güvenirler, fakat yoksulluk süresi
uzadıkça bu ek kaynaklar tükenir.
Yoksulluk statik bir durum değildir, zamanla gelişir. Yoksulluğun süresi, durumun ağırlığı hususunda
daha fazla bilgi verir.
Yoksulluğa karşı etkili ve koruyucu tedbirler oluşturma hususunda, insanları daimi yoksulluktan korumak
ve uzun süreli yoksulluk riski olan bireyleri belirlemek büyük önem taşımaktadır.
Kaynak : Avrupa Komisyonu, İstihdam, Sosyal İşler Genel Müdürlüğü
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2296&furtherNews=yes

İngiltere’de Sendikalar Yasası
İngiliz Hükümeti, mevcut Sendikalar Yasasında reform yaratacak yeni bir yasa tasarısını parlamentoya
getiriyor.
Hükümetin Sendikalar Yasasını modernize etmek için öne sürdüğü temel reform unsurları aşağıda
sıralanmaktadır:
-Grev eyleminin sadece, grev oylamasının gerektirdiği yeni sınır oranlar ile net yetkilere dayalı olarak
gerçekleştirilmesinin sağlanması,
-İşçi sendikalarında şeffaflığın ve yönetimin iyileştirilmesi,
-Grev eylemi için makul bir bildirim süresi talep edilmesi ve işverenlere endüstriyel eyleme hazırlık
yapmaları ve beklenmedik durum planlarını uygulamaya koymaları için daha fazla fırsat verilmesi.
Yasa tasarısına ilişkin görüşmeler Avam Kamarası’nda başlamıştır, birinci okuma 15 Temmuz’da
yapılmıştır, ikinci okumanın tarihi henüz açıklanmamıştır.
IndustriAll Avrupa İşçi Sendikası ise, söz konusu yasa tasarısına karşı görüşlerini açıkladı, eğer tasarı
Parlamento’dan geçerse işçilerin örgütlenme ve grev yapma haklarını kapsayan temel sendikal hakların
ortadan kaldırılacağını belirterek İngiliz Hükümetinin yasa önerisini kınadı.
Kaynak : İngiltere Hükümeti
https://www.gov.uk/government/collections/trade-union-bill
http://services.parliament.uk/bills/2015-16/tradeunion.html
Kaynak : IndustriAll Avrupa İşçi Sendikası
http://www.industriall-europe.eu/news/list3.asp?stid=362

11

