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TEKSTİL
AB Komisyonu 10 yeni GDO’lu ürünün gıda ve yem amaçlı olarak yetiştirilmesine izin verdi.
AB Komisyonu 10 yeni GDO’lu ürünün (Genetiği Değiştirilmiş Organizma) gıda ve yem amaçlı olarak
yetiştirilmesine izin verdi; 7 ürünün de mevcut izinlerinin yenilenmesine karar verdi. Komisyon ayrıca
gıda ya da yem amaçlı olarak kullanılmayan 2 GDO kesme çiçek ürününün AB’ye ithalatını onayladı.
10 yeni izin verilen ürünler: MON 87460 mısır, MON 87705 soya fasulyesi, MON 87708 soya fasulyesi,
MON 87769 soya fasulyesi, 305423 soya fasulyesi, BPS-CV127-9 soya fasulyesi, GT73 kolza, T304-40
pamuk, MON 88913 pamuk, LLCotton25xGHB614 pamuk. İzinleri yenilenen ürünler: T25 mısır, NK603
mısır, GT73 kolza, MON 531 x MON 1445 pamuk, MON 15985 pamuk, MON 531 pamuk, MON 1445
pamuk.
Kaynak: Avrupa Komisyonu Basın Açıklaması Veri Tabanı
Türkiye pamuk üretiminde %12 gerileme bekleniyor
Türkiye’de pamuk üretim alanları ve üretimin bu piyasa yılında yaklaşık yüzde 12 azalması bekleniyor.
ABD Tarım Bakanlığı (USDA) raporuna göre, pamuk ekim sahalarının yaklaşık 380.000 hektar ve
üretiminin 600.000 ton olacağı tahmin ediliyor. Geçen yıl için tahminler 430 bin hektar ve 700 bin ton
seviyesinde bulunuyordu. Belirtilen dönemde yerel tüketimin ise ılımlı bir toparlanma olacağı beklentiler
arasında yer alıyor. Geçen yıl toplam tüketim tahmini 1,530 milyon ton olurken, bu yılın tahmini 1 milyon
555 bin ton olarak açıklandı.
USDA, Türkiye’nin bu yıl yaklaşık 775 bin ton pamuk ithal edeceği yönünde görüş belirtti. Geçen yıl
tahmin 650 bin ton seviyesindeydi.
Pamuk stoklarında ise beklenti değişmeyerek 180 bin 55 ton oldu.
Kaynak: ABD Tarım Bakanlığı (USDA)
Tekstilde ‘büyük sipariş’ rüzgârı
Uzakdoğu’dan dolarla mal tedarik eden Avrupalı firmalar, kurdaki artış nedeniyle Türkiye’ye yöneldi.
Ancak bu kez siparişlerin miktarı artıyor. Firmalar 2-3 bin yerine 50 bin adetlik alımlar yapacak.
Türkiye’yi hazır giyimde arka bahçesi olarak gören ve küçük montanlı siparişlerini Türk üreticilere veren
Avrupa, doların değer kazanmasıyla birlikte alımda rota değiştirdi. Dolarla mal aldığı Uzakdoğu ülkeleri
yerine euro ile sipariş verdiği Türkiye’yi tercih etmeye başlayan Avrupalı firmalar, Türk üreticilerin
kapısını çalıyor. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Şeref Fayat, “Artık büyük montanlı
siparişler için bizlerden fiyat istemeye başladılar. Bu da Türkiye’nin hazır giyim ihracatını bu yıl 19.5
milyar dolara çıkaracak” diye konuştu.
Kaynak: Sabah Gazetesi

2015 yılı tarımsal destekleme tutarları belirlendi
2015 yılında uygulanacak olan tarımsal destekleme tutarları belirlendi. Bakanlar Kurulu’nun konu ile ilgili
kararı Resmi Gazete’de yayımlandı Bu Karar, çevreye duyarlı tarımsal üretimi yaygınlaştırmak, bitkisel
üretimi tehdit eden hastalık ve zararlı organizmalara karşı karantina önlemi olarak tavsiye edilen alternatif
uygulamaları, biyolojik ve biyoteknik mücadeleyi desteklemek, verimi ve kaliteyi yükseltmek, uygulanan
politikaların etkinliğini sağlamak, sektörün öncelikli problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak,
sürdürülebilirliği sağlamak ve tarımsal kayıtların güncel tutulması amacıyla hazırlanmış olup, süt fiyat
düzenlemesi desteğinde en az iki yıl, araştırma geliştirme projelerinde beş yıl olmak üzere, 2015 yılında
uygulanacak olan tarımsal desteklemelere ilişkin hususları kapsıyor.


Desteğe Konu Ürünler (Krş/Kg);
Kütlü Pamuk (yurt içinde üretilen sertifikalı tohumları kullananlar) 65 Krş/Kg
Yağlık Ayçiçeği 30 Krş/Kg
Soya Fasulyesi 50 Krş/Kg
Kanola 40 Krş/Kg
Dane Mısır 4 Krş/Kg
Zeytinyağı 70 Krş/Kg
Buğday 5 Krş/Kg
Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale 5 Krş/Kg
Kuru Fasulye, Nohut, Mercimek 20 Krş/Kg
Çeltik 10 Krş/Kg
Çay 12 Krş/Kg

Kaynak: Resmi Gazete
NPE içeren tekstil ürünlerine AB pazar yasağı geliyor
Avrupa Komisyonu, tekstil eşyalarında “nonyl phenol ethoxylates (NPE)” kullanımının kısıtlanmasına
ilişkin REACH Tüzüğünün Ek XVII’sinde (46. Giriş) değişiklik yapan tüzük taslağını yayımladı. Taslak,
yaşam döngüsü boyunca suda yıkanması beklenen ağırlıkça en az % 0.01 NPE içeriğine sahip tekstil
eşyaların, AB pazarına sunulmasını yasaklarken, ikinci el ve geri kazanılan tekstillerden imal edilen yeni
tekstil eşyalarını söz konusu uygulamadan muaf tutuyor.
Taslak tüzük, üreticilere kendi üretim proseslerini uyarlamalarına yeterli süre vermek için kısıtlama ve bu
kısıtlama uygulamasının uyarlanması arasında 60 aylık bir geçiş periyodu sunuyor. Komisyon, bu yıl 4.
çeyrekte uyarlanması planlanan tüzük taslağını, 16 Nisan’da Dünya Ticaret Örgütü’ne bildirdi.
Kaynak: Chemical Watch
Hindistan’ın pamuk ihracatı 2014-15 sezonunda %41 düşüş gösterdi
Hindistan’ın ham pamuk ihracatı Nisan 2014 - Şubat 2015 döneminde bir yıl öncesine kıyasla miktar
bazında %41,32 ve değer bazında da %46,6 oranında düşüş gösterdi.

Hindistan’ın pamuk üretiminde ihracat önemli bir pay oluşturduğu için, ihracattaki bu önemli azalma iç
piyasaya pamuk arzında artışa yol açtı ve pamuk üreticilerini olumsuz etkiledi.
Pamuk üreticilerinin menfaatlerini korumak ve Hindistan pamuğunun satışını sağlamak için, Tekstil
Bakanlığı Hindistan’ın yurtdışı temsilciliklerine bir yazı göndererek, Hindistan’da pamuk fiyatlarını
stabilize etmek amacıyla Bangladeş, Vietnam, Endonezya, Türkiye ve Tayland gibi pamuk açığı olan
ülkelere pamuk ihracatını artırma yollarını araştırmalarını istedi.
Kaynak: Fiber2Fashion

EKONOMİ
Yatırım Ortaklığı (TTIP) müzakerelerinin 9. turu 20 – 24 Nisan tarihlerinde ABD’nin New York
şehrinde gerçekleştirildi.
Müzakerelerden sonra şu açıklamalar yapıldı:
- AB Komisyonu’nun GDO’lar (genetiği değiştirilmiş organizmalar) ile ilgili izin süreçleri üzerindeki yeni
yasa tasarısı Komisyon’un bu alandaki yetki ve sorumlulukları üzerinde bir değişikliğe yol açmamaktadır.
Risk değerlendirmeleri Avrupa Gıda Güvenliği Ajansı tarafından yapılmaya devam edilecektir. Bu öneri
sadece üye ülkelere insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyecek alanlarda ve gerekçesi belirli konularda
uygulama kapsamı dışında kalma (opt out) hakkı vermektedir.
- TTIP 9. tur müzakerelerde üç ana başlık olan pazara giriş, kurallar ve standartlar ile yasal çerçevede
işbirliği konuları ele alındı. Bu üç temel başlığın altındaki diğer başlıklar kapsamında bütün müzakere
ekipleri görüşmeler gerçekleştirdi.
- Hizmetler, rekabet, menşe kuralları ve sürdürülebilir kalkınma alanındaki müzakereleri sürdüren ekipler
New York’taki müzakerelere katılmadı.
-Yaz ayları sonunda siyasi liderlerin yapacakları değerlendirmeye ışık tutmak amacıyla özellikle yasal
çerçevede işbirliği ve kurallar ve standartlar konu başlıklarında yoğun çalışmalar gerçekleştirildi.
Otomotiv, ilaçlar, tıbbi cihazlar, kozmetikler, mühendislik, tekstiller, kimyasal maddeler, tarım ilaçları ve
bilgi ve iletişim teknolojileri alanları konuları ele alındı. Yatay yasal çerçevedeki konulara ilişkin olarak
iki tarafın karşılıklı sunmuş olduğu ayrıntılı öneriler ortak noktaların belirlenmesi amacıyla görüşülmeye
devam edildi.
-Enerji ve hammaddeler konuları müzakerelerin başlangıcından bu yana ilk defa ele alındı. Enerji ve
hammaddeler konularının anlaşmaya eklenip eklenmeyeceği konusunda nihai karara varılmamış olmakla
birlikte TTIP kapsamında ortak bir yaklaşım belirlenmesi için zemin hazırlıyor.
- Gümrükler ve ticaretin kolaylaştırılması konularında mevcut metin üzerinden görüşmeler sürdürüldü.
AB ve ABD gümrüklerinin kapsamlı ve yakın işbirliği için gereken koşullar tartışıldı.
Kaynak: Avrupa Komisyonu Ticaret Genel Müdürlüğü

Eurostat araştırmasına göre AB, AB 2020 Stratejisi eğitim hedefleri doğrultusunda ilerleme
kaydediyor.
2010 yılında kabul edilen “akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme için AB 2020 Stratejisi” AB’nin on
yıllık dönemde iş yaratımı ve büyümeye ilişkin hedeflerinin belirlendiği bir strateji belgesi olarak
tanımlanıyor. AB 2020 Stratejisi çerçevesinde eğitim alanında belirlenen hedefler şu şekildeydi:
• Okuldan erken ayrılma oranını % 10 seviyesinin altına düşürmek,
• 30-34 yaş aralığındaki genç nüfusun yükseköğretim mezuniyet oranını en az % 40 seviyesine
yükseltmek.
AB istatistik kurumu Eurostat verilerine göre 30-34 yaş aralığında ve mesleki eğitimini tamamlamış
kişilerin oranı 2002’deki %23,6’dan 2014’te %37,9’a çıkmıştır. Kadınlar arasında bu oran daha hızlı
artmıştır; 2002’de %24,5 olan mesleki eğitim tamamlamış kadın oranı 2014’te %42,3’e çıkmıştır.
Bir mesleki eğitim tamamlayan kişi oranı en yüksek ülkeler Litvanya (%53,3), Lüksemburg (%52,7),
G.Kıbrıs (%52,5) ve İrlanda (%52,2); en düşük ülkeler ise İtalya(%23,9), Romanya (%25), Malta (%26,6)
ve Slovakya (%26,9) olarak belirlenmiştir. Ayrıca hâlihazırda 12 AB ülkesi 2020 için belirlenmiş olan
ulusal hedefleri geçmiş durumdadır; Danimarka, Estonya, Yunanistan, G.Kıbrıs, Letonya, Litvanya,
Macaristan, Hollanda, Avusturya, Slovenya, Finlandiya ve İsveç.
Okuldan erken ayrılma oranlarına bakıldığına ise en düşük oranının Hırvatistan (%2,7) ve Slovenya’da
(%4,4), en yüksek oranın ise İspanya (%21,9) ve Malta’da (%20,4) tespit edildiği gözlemleniyor. 2006 yılı
verilerine kıyasla 2014 yılında Çek Cumhuriyeti, Polonya, Romanya ve Slovakya dışında tüm AB üye
ülkelerinde okuldan erken ayrılma oranlarının düştüğü görülüyor. Adı geçen ülkelerde ise az bir yükselme
olduğu veya değişiklik olmadığı not ediliyor. Öte yandan Polonya ve Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan ve
Slovenya’dan sonra okuldan erken ayrılma oranlarının en düşük olduğu ülkeler arasında öne çıkıyor. 15
üye ülkenin hâlihazırda 2020 hedeflerine ulaştığı belirtiliyor. 2014 verilerine göre okuldan erken ayrılma
oranları Bulgaristan dışında tüm üye ülkelerde kadınlar arasında erkeklere kıyasla daha düşük.
Kaynak: Eurostat News Release

ÇALIŞMA HAYATI
ILO: İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Önleme Kültürü Oluşturmak Hükümetlerin, İşçilerin ve
İşverenlerin Ortak Sorumluluğu
ILO Genel Müdür Yardımcısı Sandra Polaski Rusya Federasyonu İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası’na
katıldı. Rusya’dan ve yabancı ülkelerden iş sağlığı ve güvenliği alanında yaklaşık 3.000 civarında
uygulayıcı, uzman, bilim insanı ve özel sektör temsilcisinin biraraya geldiği Rusya İş Sağlığı ve Güvenliği
Haftası’nın açılışında konuşma yapan ILO Genel Müdür Yardımcısı Sandra Polaski “Tüm işçiler için
güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı oluşturma çabalarımızı arttırmak ve faaliyetlerimizi güçlendirmek için
acil olarak harekete geçmemiz gerekiyor” dedi.

Uluslararası Çalışma Örgütü ILO, dünyada iş kazaları ve meslek hastalıklarının günde 6.300’ün üzerinde
ölüme sebebiyet verdiğini tahmin etmektedir, bu da bir yılda 2,3 milyon ölümcül olay anlamına
gelmektedir. Bu büyük kaybın yaklaşık 350.000’i iş kazaları nedeniyle gerçekleşen ölümlerdir ve 2
milyona yakın ölüm ise meslek hastalıkları sebebiyle gerçekleşmektedir.
Ölümle sonuçlanmayan kazalar ise daha büyük bir kesimi etkilemektedir, her sene tahminen 313
milyonun üzerinde işçi yaralanmaktadır ve ölümle sonuçlanmayan meslek hastalıklarına maruz kalan işçi
sayısının da yılda 160 milyon kişi olduğu tahmin edilmektedir.
Sandra Polaski, işçileri, işverenleri ve hükümetleri ulusal seviyede etkin iş sağlığı ve güvenliği stratejileri
oluşturmak üzere beraber çalışmaya davet etti.
Kaynak : ILO Uluslararası Çalışma Örgütü
ILO Genel Müdürü : Arap Ülkelerinde İstikrar için Temel Şart İstihdam Yaratmak
Arap Çalışma Örgütü’nün 42. Konferansında konuşma yapan Uluslararası Çalışma Örgütü ILO Genel
Müdürü Guy Ryder, Arap ülkelerinin liderlerine işsizlikle mücadele etme, özel sektörü güçlendirme ve
etkili bir şekilde sosyal diyalog faaliyetleri yürütme çağrısında bulundu.
Arap ülkelerinde işsizlik oranı dünya genelinde en yüksek seviyelerde olup, bölgesel işsizlik oranı Orta
Doğu’da %11’i ve Kuzey Afrika’da %12’yi geçmektedir.
İşsizlik sorunu bilhassa genç istihdamı ve kadın istihdamı alanında dikkat çekmektedir. Bölgede her dört
genç erkek ve kadından biri işsiz durumdadır. Kadınların istihdama katılım payı, bölgede sadece %19
oranındadır.
21 Arap ülkesinin hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla Kuveyt’te düzenlenen konferansta,
Guy Ryder, işsizliğin küresel bir sorun olduğunu, ancak Arap ülkelerinde bilhassa da genç nüfusta keskin
bir şekilde hissedildiğini belirtti ve Arap bölgesinin akut işsizlik krizine karşı önlem alması gerektiğini,
insana yakışır iş imkanları sağlanmadığı takdirde toplumsal istikrara potansiyel bir tehdit oluşturacağını
vurguladı.
Kaynak : ILO Uluslararası Çalışma Örgütü
Rana Plaza – Tazminat Fonundaki Açığı Kapamak için Son Bir Çaba
24 Nisan, Bangladeş’te Rana Plaza isimli fabrika binasının çökmesi neticesinde yaşanan facianın ikinci
yıldönümüydü. İlgili tüm kesimlerin yoğun kampanyalarının ardından, kazazedeler ve aileleri için
oluşturulan Rana Plaza tazminat fonunun, 30 milyon $ tutarına ulaşması hedeflenmiş olmasına rağmen,
halen 2,7 milyon $ açık var.
24 Nisan 2013’te Rana Plaza’da 1.100’ün üzerinde işçi ölmüş ve daha fazlası da yaralanmıştı. Bu olay
dünyada konfeksiyon fabrikalarındaki çalışma şartlarına dikkati çekmişti.

Facianın ardından oluşturulan ve yasal açıdan bağlayıcı olan Bangladeş Anlaşması vasıtasıyla, ülkede
konfeksiyon sanayiinde daha güvenli bir çalışma ortamı yaratılması hususunda ilerleme kaydedildi.
Ancak, Bangladeş konfeksiyon sanayiinin halen, geçinmeye yetecek ücret, güvenli çalışma şartları ve
makul çalışma süreleri ile sürdürülebilir istihdama ihtiyacı olduğu vurgulanıyor.
Kaynak : IndustriAll Global İşçi Sendikası
Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) Bölgesinde Örgütlenme Çalışmaları
IndustriAll Global İşçi Sendikası’nın geçen sene Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesindeki aktif
çalışmalarının ardından, bu sene 20-23 Nisan 2015 tarihleri arasında Lübnan’ın Beyrut şehrinde bir
konferans düzenlendi.
“Örgütlenme Yoluyla Sendikal Güç Oluşturmak” konulu IndustriAll Konferansına 80’in üzerinde
katılımcı iştirak etti. Cezayir, Bahreyn, Mısır, Irak, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Libya, Moritanya, Fas,
Filistin, Tunus ve Yemen’den delegelerin katıldığı konferansa Fransa, Almanya ve İspanya’daki üye işçi
sendikalarından Avrupalı temsilciler de iştirak etti.
Konferans esnasında, IndustriAll Orta Doğu ve Kuzey Afrika Tekstil, Hazır Giyim ve Deri Sektörü İşçi
Sendikaları Bölgesel Toplantısı da gerçekleştirildi. Konferansta IndustriAll Global İşçi Sendikası’nın
muhtelif sektörler ve ülkelerdeki çalışmalarında kaydedilen gelişmeler ve aynı zamanda daha güçlü işçi
sendikaları inşa etmek için geleceğe yönelik görüşler müzakere edildi. Katılımcılar temsil ettikleri
sendikaların yapısı ve örgütlenme stratejileri hakkında deneyimlerini paylaştılar.
Kaynak: IndustriAll Global İşçi Sendikası
Hindistan’da İşçi Sendikaları Toplu Örgütlenme Kararı Aldı
IndustriAll Global İşçi Sendikası’nın Hindistan’daki üyeleri, Hindistan tekstil ve konfeksiyon
sektöründeki işçileri müşterek olarak örgütleme kararı aldı.
Kalküta’da 21-22 Mart’ta düzenlenen Proje Danışma Komitesi toplantısında, katılımcılar her bir üyenin
gücüne bağlı olarak toplu örgütlenme imkanlarını müzakere ettiler. Firma seviyesinde ve yerel seviyede
dört kuralın yerine getirilmesini sağlamak üzere planlar oluşturuldu. Üyeler, ulaşılabilir ve ölçülebilir
sayısal hedefleri ve sonuçları kararlaştırdılar.
Ulusal bir çalışma planı oluşturuldu ve üyeler aşağıda belirtilen dört ilke çerçevesinde çalışmaya mutabık
kaldılar:
1- Birlik, Rekabet Etmeme
2- İşbirliği ve Eşgüdüm
3- Demokratik İşleyişe Uygun Bir Yapı Oluşturulması ve Üyelik Aidatı Toplanması
4- Sürdürülebilirlik

Hindistan’da hazır giyim sanayii ülke geneline yayılmış olup, dört coğrafi alanda yoğunlaşmaktadır:
Güneyde Chennai, Tirupur, Coimbatore ve Bangalore; Doğuda Kalküta ve Çevresi; Kuzeyde Başkent
Bölgesi ve Ludhiana; Batıda Mumbai ve Ahmedabad.
Her bir coğrafi bölgede üye sendikaların temsilcilerinden ve koordinatörden oluşan bir yürütme kurulu
olacaktır.
Kaynak : IndustriAll Global İşçi Sendikası
Brezilya’da Alt-İşveren (Taşeron) İstihdamı Yasa Tasarısı Tartışılıyor
Brezilya Temsilciler Meclisi (Lower House), firmaların daha fazla işçiyi taşeron sistemi ile istihdam
etmesine olanak sağlayacak yeni bir yasa tasarısını Nisan ayı içerisinde onayladı.
Brezilyalı işçi sendikalarının karşı çıktığı yasa tasarısının ön metni Temsilciler Meclisinde 137’ye karşı
324 oyla kabul edildi. Temsilciler Meclisi tasarıyı müzakere edecek.
Nihai metni Temsilciler Meclisi onayladıktan sonra, Senato’nun da onaylaması ve Devlet Başkanı Dilma
Rousseff tarafından imzalanması gerekiyor. Dilma Rousseff’in partisi PT-Partido dos Trabalhadores (İşçi
Partisi) tasarıya karşı çıkıyor. PT vekili Benedita da Silva söz konusu uygulamanın Brezilyalı işçilerin
ücretlerinde ve sosyal haklarında düşüşe yol açacağı uyarısında bulundu.
Brezilya’da mevcut yasaya göre, taşeron istihdamı sadece temizlik, taşımacılık, güvenlik gibi yardımcı
işlerde uygulanabiliyor. Önerilen yasa ise, işverenlere firmadaki tüm faaliyetlerde taşeron istihdam etme
imkanı veriyor.
Kaynak : The Wall Street Journal
Euro Bölgesinde İşsizlik Oranı
AB istatistik kurumu Eurostat tarafından yayınlanmış olan bilgilere göre, Euro bölgesinde (EA19) mevsim
etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 2015 yılı Mart ayında %11,3 olarak gerçekleşti, dolayısıyla 2015 yılı
Şubat ayına göre değişmemiş oldu, ancak 2014 yılı Mart ayındaki %11,7 oranına göre düşüş kaydetti.
AB28’de ise işsizlik oranı 2015 yılı Mart ayında %9,8 olarak gerçekleşti.
Kaynak: Avrupa İstatistik Kurumu, Eurostat
AB Sosyal Koruma Sistemlerinin Modernizasyonu: Üye Devletlerin Sosyal Yatırım Reformları
Alanında Kaydettiği İlerlemeler Hakkında Durum Değerlendirmesi
Avrupa Komisyonu’nun bağımsız uzmanlardan oluşan Avrupa Sosyal Politikalar Network’üne hazırlattığı
rapor, üye devletlerin sosyal yatırım reformlarının uygulanmasında ilerlemeler kaydettiğini ancak halen

Avrupa Birliği’nde sosyal koruma sistemlerinin modernizasyonu için yapılacak çok şey olduğunu ortaya
koyuyor.
Uzmanlar raporu, birçok üye ülkede sosyal refah sistemlerine ilişkin iyi yapılandırılmış sosyal yatırım
yaklaşımları mevcut olduğunu, diğer ülkelerde de politika reformları başlatıldığını gösteriyor.
Ancak, ekonomik kriz ve mali kısıtlamalar bazı üye devletlerin reform çabalarını zorlaştırmıştır.
Kaynak : Avrupa Komisyonu, İstihdam, Sosyal İşler Genel Müdürlüğü
ABD’de İstihdam Durumu
ABD Çalışma Bakanı Thomas E. Perez, “2015 Mart İstihdam Durumu” raporuna ilişkin yayınladığı
bildiride, Amerikan ekonomisinde 2015 yılı Mart ayında 126.000 yeni istihdam artışı olduğunu ve
birbirini takip eden 61 ay boyunca toplam 12,1 milyon istihdam yaratılmış olduğunu belirtti.
İşsizlik oranı da %5,5 olarak gerçekleşmiştir.
Çalışma Bakanı Perez, genel eğilimin olumlu olduğunu, ABD ekonomisinin gidişatı hakkında iyimser
olduklarını, büyük durgunluktan beri çok aşama kaydettiklerini, ancak her bireyin bu gelişmeden fayda
sağlayabilmesi için, orta sınıfın güçlenmesi için yapılacak çok şey olduğunu vurguladı.
Kaynak: ABD Çalışma Bakanlığı

