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TEKSTİL
Rus Tekstil Birliği tekstil sanayiinin gelişmesi için çağrıda bulundu
Rus Tekstil Birliği Başkanı Shamhal Ildarov ülkelerinin tekstil ihtiyacını karşılamak ve
Rusya’nın Türkiye’ye olan bağımlılığını azaltmak adına Caucasus’da hazır giyim üretimini
geliştirmek ve 2 milyon kişiye yeni iş yaratmak için çağrıda bulundu. Ildarov, Rusya’nın hafif
sanayii ürünlerinin çoğunu üretebilecek kapasitede olduğunu belirtti.
Ildarov, ülke içinde hafif sanayiinin yaratılmasının bir bitmiş ürünün sürekli ithal edilmesinden
daha az maliyetli olduğunu ve akabinde Rusya’nın tekstil ithalatının üçte birinin (yaklaşık 9
milyar $) kayıt dışı olduğunu belirtti.
Rusya'nın Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Viktor Evtukhov yaptığı açıklamada, Bakanlığın
Türkiye’nin Rusya’ya sattığı mallarının % 80 oranına kadar yasaklamasını önerdiğini belirtti.
Türk tekstil ürünlerine karşı yaptırımlar tam olarak uygulamaya karar verilirse Rusya, ülkedeki
malların önemli bir bölümünü üretmek zorunda kalacak..
Kaynak: http://www.yarnsandfibers.com/news/textile-news/russian-textile-association-callsdevelop-textile-industry#.VqtSqE-3o-w
Greenpeace outdoor malzemelerinde tehlikeli kimyasallar tespit etti
Greenpeace gerçekleştirdiği son araştırmada; dış giyim, ayakkabı, sırt çantası, çadır, uyku
tulumlarının içerisinde yer aldığı outdoor malzemelerde çevreye ve insan sağlığına zararlı
tehlikeli per- ve poliflüorlaşmış (PFC) kimyasallar içeren maddelere rastladı. Ünlü outdoor
markaları tarafından üretilen ve satılan 40 ürün üzerinden yapılan araştırmada bu 40 ürünün
sadece dördünün per- ve poliflüorlaşmış kimyasallardan arınmış olduğu tespit edilmiş.
İsviçre Greenpeace’in Detox Ootdoor Global Projeler Müdürü Mirjam Kopp, The North Face ve
Mammut gibi markaların ürünlerinde PFC’nin yanı sıra kanser dahil bir çok zararlı etkisi bulunan
PFOA kimyasallarına da rastlandığını açıkladı
Kaynak: http://www.fibre2fashion.com/news/apparel-announcement-news/greenpeace-findsunsafe-chemicals-in-outdoor-gear-177280-newsdetails.htm
Amerikan ev tekstilinden Lancaster -Güney Carolina’ya yatırım
Yeni kurulan ev tekstili markası “3i Products” Lancaster - Güney Carolina’da 3 milyon dolarlık
yatırım yapıyor. Bu yatırımın önümüzdeki beş yıl içinde 100 yeni istihdam yaratması bekleniyor.
2

Güney Carolina ticaret bölümü haberine göre, iç ve dış mekanda kullanılmak üzere minderler
üreten ve dağıtan 3i Products firması Lanchester’da 27 bin metrekarelik bir bina satın aldı. Güney
Carolina'nın olumlu iş ortamı ve mükemmel işgücü sayesinde yatırım çekmeye devam ettiği
vurgulandı. Farklı hibe programları aracılığıyla bu yatırım için firmaya 200 bin $ kaynak
aktarılacak.
Kaynak: http://www.fibre2fashion.com/news/home-furnishings-news/us-home-textile-co-investsin-south-carolina-177251-newsdetails.htm

NCTO nihayet TPP-Trans Pasifik Ortaklığı ile ilgili desteğini verdi
Amerikan Tekstil Örgütleri Ulusal Konseyi (NCTO), tamamlanan Trans Pasifik Ortaklığı (TPP)
sözleşmesinin kendi hedeflerine uygunluğunu teyit ettikten sonra destekleyici yönde oyunu 20
Ocak 2016 tarihinde kullandı.
Bu hedefler Batı Yarımküre’de bulunan tekstil ve hazır giyim değer zincirinin devamlılığını
sağlamak açısından büyük önem arz etmekte. Özellikle anlaşma içinde yer alan menşe
belirlemede iplikten dönüşüm (yarn forward) kuralının uygulanması ve hassas tekstil ve hazır
giyim ürünlerinde gümrük vergilerinin çok yıllık bir geçişle yürürlükten kaldırılması NCTO
açısından kırmızı çizgi olarak belirtilmişti.
NCTO Başkanı Jeff Price, Vietnam dahil bir çok önemli tekstil ihracatçısının içinde yel aldığı
TPP’nin, Amerika’nın son 25 yılda karşılaştığı en büyük ticaret politikası girişimi olduğunu,
ABD’de yüzbinlerce istihdam yaratan tekstil ve hazır giyim sanayinin ihtiyaçlarının karşılanması
açısından söz konusu anlaşmanın büyük önem arz ettiğini ve Büyükelçi Michael Froman
başkanlığında tüm müzakere ekibine teşekkürlerini sunduğunu belirtti.
Tekstil ve hazır giyim sanayi 70 milyon doların üstündeki yıllık üretimi, 24 milyonluk ihracatı ve
500 bin civarındaki çalışanı ile Amerikan ekonomisine önemli katkı sağlamaktadır.
Kaynak: http://www.yarnsandfibers.com/news/textile-news/ncto-finally-give-vote-formallysupports-tpp-free-trade-agreement#.VqtRX0-3o-w
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Tekstil eşyalarında CMR’lara kısıtlama önerisi
Zararlı maddeleri ve bunları içeren ürünlerin AB pazarına girişi REACH Tüzüğü’nün Ek
XVII’siyle kısıtlanmakta ve söz konusu ekte gerektiğinde Avrupa Komisyonu tarafından
güncellemeler yapılmaktadır. Komisyon’un tekstil ve giyim eşyalarında mevcut bulunabilen
CMR (Kanserojen, Mutajen ve Üreme için Toksik) Kategori 1A ve 1B maddeler için kısıtlama
önerisini için kamudan görüş alımı sürecini 22 Mart’a kadar uzatılmıştır. Söz konusu maddelerin
tekstil ve giyim eşyalarında kısıtlanmasının yaratacağı sosyo-ekonomik etki, tekstil eşyalarındaki
CMR madde tespiti, işlevi ve alternatiflerin mevcudiyeti hakkında Komisyon’a
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/REACHtextiles2015 aracılığıyla görüş sunulabilir.
Kaynak: Avrupa Komisyonu

Türk Markalarının İran’da genişleme planları

80 milyon kişinin yaşadığı İran’a ambargonun kaldırılması kararı, iş dünyasında heyecan yarattı.
İstanbul’da Birleşmiş Markalar Derneği yapmış olduğu açıklamada önümüzdeki 3 yıl içerisinde
türk markalarının İran’a 865 adet mağaza açacağını umuyoruz dedi.. Birleşmiş Markalar
Derneği’ne üye 29 markanın şuan İran’da 135 mağazası bulunmakta. Yeni açılacak mağazalarla
birlikte bu sayının 3 yılda 1000’e çıkması bekleniyor.
2012 yılında 9.9 milyon dolar olan Türkiye’nin İran ihracatı 2015 yılında 3.68 milyon dolara
gerilemiştir.
Kaynak: http://www.fibre2fashion.com/news/international-textiles-trade-news/turkish-brandshead-for-iran-as-sanctions-end-177247-newsdetails.htm

Elidaş, Lisanslı depoculuk zirve yaptı
Türkiye’nin ilk ve tek lisanslı deposu olan ve Selçuk Belevi’nde bulunan ELİDAŞ’ta 2015-2016
sezonunda 52 bin 72 balya pamuk ile doluluk oranı yüzde 81’e ulaştı. Tarımda büyük devrim
sloganıyla yola çıkıp 19 sivil toplum kuruluşu ve finans dünyasından ortakla kurulan Ege Tarım
Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. (ELİDAŞ), hedeflediği başarıyı 4. yılında yakaladı. Özellikle
depolama maliyetine verilen desteklerin hedefe daha hızlı ulaşmalarını sağladığını vurgulayan
Kocagöz, 2012’de 933, 2013’te 6 bin 866 olan pamuk balya sayısının bu sezon 52 bin 72 balyaya
ulaştığını söyledi.
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İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı da olan Barış Kocagöz,
“ELİDAŞ bir taraftan pamuk depolamasındaki yeni anlayış ile sektöre önemli hizmet sağlarken,
diğer taraftan yenilikçi yaklaşımları ile ülkemizde lisanslı depoculuk sisteminin altyapısının
oluşturulmasına büyük katkı vermektedir. Merkezi kayıt kuruluşu, TAKASBANK gibi finansal
sistemin temel aktörleri ilk kez ELİDAŞ ile tarım piyasalarına adım attı. Ülkemizde lisanslı
depolara kabul edilen ürünler için hazırlanan ürün senetleri ilk kez ELİDAŞ tarafından elektronik
olarak oluşturulmuştur. Böylece ürün senetlerinin finansal piyasalara entegrasyonu ELİDAŞ ile
başlamıştır” diye konuştu.
Kaynak: http://www.yeniasir.com.tr/ekonomi/2016/01/25/izmirde-pamuk-deposu-zirve-yapti

SEVESO bildirimleri BEKRA sistemine aktarılıyor
Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılması (BEKRA) Yönetmeliği’nin Bildirim başlıklı 7.
Maddesi uyarınca, işletmeciler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın internet sayfasındaki özel
program paketini kullanarak bildirimini yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.
Bildirimler http://online.cevre.gov.tr adresinde bulunan Çevre Bilgi Sistemi altındaki
http://bekra.cevre.gov.tr aracılığıyla gerçekleştirilecektir.
Bakanlık bu kapsamda 18/01/2016 tarihli duyurusunda Seveso Bildirim Sistemi’nin kapatılıp,
yeni BEKRA Bildirim Sistemi devreye alınacağını duyurmuştur. Yapmış olduğunuz bildirimler
BEKRA Bildirim Sistemine aktarılacaktır.
Kaynak: https://www.csb.gov.tr/turkce/index.php?Sayfa=haberdetay&Id=21635

EKONOMİ

AB, Afrika Boynuzu bölgesindeki ülkelere 2016 yılında 77 milyon € insani yardım
sağlamayı taahhüt ettiğini açıkladı.
Avrupa Birliği, Afrika Boynuzu bölgesindeki ülkelere 2016 yılında 77 milyon € insani yardım
sağlamayı taahhüt ettiğini açıkladı. Açıklamada bölgede milyonlarca insanı etkileyen doğal
afetlerin devam etmesi nedeniyle AB’nin 77 milyon € tutarında insani yardım yapmaya karar
verdiği belirtildi. 500 bini Kenya’da olmak üzere bölgede yaklaşık 1,7 milyon kişi sığınmacı
konumunda bulunuyor. AB’nin taahhüt ettiği yardımın Kenya’ya verilecek olan 17 milyon €’luk
bölümü ile gıda, sağlık, temiz su, hijyen, barınak ve eğitim ihtiyaçları karşılanacak. Kenya’nın
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yanı sıra Somali’ye 29 milyon €, Etiyopya’ya 25 milyon € ve Uganda’ya 5 milyon € yardım
sağlanacak.
Kaynak: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-108_en.htm?locale=en

AB Komisyonu gıda ve yem amaçlı olarak üretilen 4 GDO ürünün üretim iznini iptal etti.
Avrupa Birliği Komisyonu gıda ve yem amaçlı olarak üretilen 4 GDO (genetiği değiştirilmiş
organizma) ürünün üretilmesi için gerekli izini iptal etti. MON863, MON863xMON810xNK603,
MON863xMON810 ve MON863xNK603 olarak adlandırılan mısırların 2011 yılından beri tüm
dünyada üretiminden vazgeçildiği ve bu nedenle de üretim izinlerinin geri çekildiği açıklandı.
Kaynak: http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-16-147_en.htm

Hollanda’nın AB Dönem Başkanlığı’nda resmi açılış töreni
Hollanda AB Dönem Başkanlığı’nın başlangıcı için resmi tören 7 Ocak’ta gerçekleştirildi. AB
Komisyonu Başkanı Jean – Claude Juncker, AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans
Timmermans ve tüm AB Komiserlerinin katıldığı AB Komisyonu heyeti resmi açılış etkinlikleri
için Amsterdam’ı ziyaret etti. Heyet Hollanda Dönem Başkanlığı süresince Bakanlar düzeyinde
tüm gayri resmi ve üst düzey toplantıların gerçekleştirileceği Ulusal Denizcilik Müzesi ve askeri
limanı ziyaret etti. Heyet daha sonra Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve diğer Hükümet
temsilcileri ile bir araya geldi. Rutte ve Juncker arasında gerçekleştirilen ikili görüşmenin
ardından ortak bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Daha sonra Hollanda Kralı WillemAlexander ve Hollanda Kraliçesi Máxima tarafından kabul edilen heyet Senato ve Temsilciler
Meclisi ziyaretleriyle programlarını tamamladılar.
Kaynak: http://english.eu2016.nl/latest/news/2016/01/07/official-launch-of-netherlandspresidency-of-the-council-of-the-european-union

AB - Türkiye Yüksek Düzeyde Siyasi Diyalog toplantısı gerçekleştirildi
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi AB Komisyonu Başkan Yardımcısı
Federica Mogherini, Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu AB Komiseri
Johannes Hahn, Ankara’da gerçekleştirilen AB - Türkiye Yüksek Düzeyde Siyasi Diyalog
toplantısı kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AB Bakanı ve Başmüzakereci
Büyükelçi Volkan Bozkır bir araya geldi. Toplantı sonrasında gerçekleştirilen ortak basın
toplantısında aşağıdaki açıklamalar yer aldı:
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• 29 Kasım’da AB liderleri ve Türkiye arasında gerçekleştirilen zirve Avrupa Birliği ve Türkiye
arasındaki ilişkilerin ve katılım müzakerelerinin yeniden canlandırılmasında bir dönüm
noktasıdır.
• Ekonomi ve Para Politikaları başlığı 14 Aralık 2015 tarihinde müzakerelere açılmıştır, diğer
müzakere başlıklarının açılabilmesi için çalışmaların 2016 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması
öngörülmektedir.
• AB ve Türkiye, 2016 sonunda müzakerelerin resmen başlatılmasını sağlamak üzere Gümrük
Birliği’nin güncellenmesi çalışmaları ile ilgili ilerleme kaydedilmesi gereğinin altını çizmektedir.
• Her iki taraf da Türk vatandaşlarına Şengen Alanı içerisinde vize serbestisi sağlanması sürecini
Ekim 2016’ya kadar tamamlama taahhütlerini vurgulamaktadır.
• AB ve Türkiye düzensiz göç ve sığınmacı krizini yönetebilmek için büyük çaba sarf edilmesi
gerektiğine inanmaktadır. Çalışma izni yasası gibi Türkiye’nin geçici koruma altındaki
Suriyelilerin sosyo-ekonomik durumunu geliştirmeye yönelik olarak attığı adımlar olumludur.
Düzensiz göç ve kaçakçılık ağlarıyla mücadele alanlarında daha fazla sonuç elde edilmesine
ihtiyaç bulunduğunun altı çizilmiştir. AB ve Türkiye, Türk Sahil Güvenlik kuvvetlerinin denetim
ve müdahale kapasitelerinin artırılmasının yanı sıra göçmen ve göç akımları ve konusunda
eşgüdüm raporlarının oluşturulması konularında mutabıktır.
• AB, 3 milyar €‘luk Sığınma Fonu oluşturarak Türkiye’nin ihtiyaçları için mali destek
taahhüdünde bulunmuştur.
• Terörizmle mücadele, 29 Kasım tarihindeki AB-Türkiye zirvesinde öncelikli bir alan olarak
belirlenmiştir. Taraflar 25 Ocak’taki toplantıda bu alandaki çabalarını artıracaklarını ve DAEŞ
terör örgütünden kaynaklanan tehditle ortak mücadele edeceklerini yeniden teyit etmiştir.
• AB, PKK’nın terör saldırılarının önlenmesi için PKK’nın Avrupa’daki mevcudiyetine karşı
mücadele konusundaki taahhüdünü sürdürmektedir. Avrupa Birliği Kürt sorununun çözüm
sürecine bir an önce geri dönülmesinin önemini vurgulamaktadır; kalıcı ve barışçı bir çözümün
Türkiye’deki tüm vatandaşların yararına olacağına inanmaktadır.
• AB ve Türkiye, aradaki ilişkilerin temelini üyelik müzakerelerinin oluşturduğuna inanmaktadır
ve ilişkilerin canlandırıldığı bu dönemin somut sonuçlar ortaya koyması için kapsamlı bir
gündem izleme konusunda kararlılıklarını bir kez daha yinelemektedir.
Kaynak: http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-156_en.htm
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Dünya Ekonomik Görünüm Raporu : Düşük Talep, Azalan Beklentiler
Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm 2016 Ocak raporunu yayınladı.
Raporda belirtildiği üzere, global ekonomik büyüme 2015 yılında %3,1 olarak tahmin
edilmektedir, 2016 yılında %3,4 ve 2017 yılında %3,6 olması öngörülmektedir.
Global faaliyetlerdeki canlanmanın, bilhassa yeni gelişmekte olan piyasalarda ve gelişmekte olan
ekonomilerde, 2015 Ekim tahminlerine göre daha yavaş ilerleyeceği öngörülmektedir.
Gelişmiş ekonomilerde, düşük seviyede ve inişli çıkışlı bir iyileşme beklenmektedir. Yeni
gelişmekte olan piyasalarda ve gelişmekte olan ekonomilerdeki durum çeşitlilik göstermektedir.
Çin ekonomisindeki yavaşlama ve yeniden dengelenme, düşük emtia fiyatları ve bazı büyük yeni
gelişmekte olan piyasa ekonomilerindeki güçlükler 2016-2017 büyüme beklentilerini olumsuz
etkilemeye devam edecektir. Çin’de devam etmekte olan yavaşlamaya rağmen, gelecek 2 yıl için
global ekonomik büyümede iyileşme tahmini, esasen, halen ekonomik sıkıntı içinde olan bilhassa
Brezilya, Rusya ve Ortadoğu’daki bazı ülkelerde büyüme oranlarında kademeli olarak iyileşme
tahminlerini yansıtmaktadır, ancak bu kısmî iyileşme projeksiyonu yeni ekonomik veya politik
şoklarla boşa çıkabilir.
Kaynak : Uluslararası Para Fonu IMF
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/update/01/index.htm

ÇALIŞMA HAYATI
Global işsizlik oranının 2016 ve 2017’de artacağı öngörülüyor
Uluslararası Çalışma Örgütü ILO “Dünyada İstihdam ve Sosyal Görünüm” raporunu yayınladı.
Rapor, bazı gelişmiş ekonomilerde işsizlik seviyelerinin düşmekte olmasına rağmen, bilhassa
yeni gelişmekte olan ekonomilerde, global istihdam krizinin büyük ihtimalle sona ermeyeceğini
ortaya koymaktadır.
2015 yılında işsizlik rakamı 197,1 milyon olarak tahmin edilmektedir ve 2016 yılında yaklaşık
2,3 milyon artışla 199,4 milyona ulaşacağı öngörülmektedir. 2017 yılında ise ilave olarak 1,1
milyon işsizin global rakama eklenmesi muhtemel gözükmektedir.
ILO Genel Müdürü Guy Ryder, yeni gelişmekte olan ekonomilerdeki ciddi yavaşlama ile beraber
emtia fiyatlarındaki keskin düşüşün çalışma hayatına ciddi bir etkisi olduğuna işaret etti.
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Guy Ryder, gelişmekte olan ekonomilerde ve gittikçe artan bir şekilde gelişmiş ülkelerde de
çalışmakta olan birçok kadın ve erkeğin düşük ücretli işleri kabul etmek durumunda kaldıklarını
belirtti. Bazı AB ülkelerinde ve ABD’de işsiz sayısında düşüş olmasına rağmen, halen birçok
kişinin işsiz olduğunu, insana yakışır çalışma olanaklarının artırılması için acil olarak harekete
geçmek gerektiğini, aksi takdirde yoğun bir sosyal gerilim riski ile karşı karşıya kalınacağını
vurguladı.
Gelişmiş ekonomilerde işsizlik oranı 2014 yılındaki %7,1’den 2015 yılında %6,7’ye düştü.
Ancak, bu olumlu gelişmeler, global finansal krizin bir neticesi olarak ortaya çıkan istihdam
açığını kapamak için yeterli olmadı.
Ayrıca, yeni gelişmekte olan ve gelişmekte olan ekonomilerde, bilhassa Brezilya, Çin ve petrol
üreticisi ülkelerde istihdam durumu zayıflamaktadır.
ILO Araştırma Bölümü Müdürü Raymond Torres, istikrarsız ekonomik ortam ile birlikte,
sermaye akışlarındaki oynaklık, işlevsiz finansal piyasalar ve global talep yetersizliğinin
işletmeleri etkilemeye ve yatırım ve istihdam artışını engellemeye devam ettiğini söyledi.
Raymond Torres, ayrıca, karar alıcıların istihdam politikalarının güçlendirilmesine ve aşırı
seviyedeki eşitsizlikler ile mücadeleye daha fazla odaklanmaları gerektiğini vurguladı.
Raporda, işlerin niteliklerinin de büyük bir sorun olmaya devam ettiği belirtilmektedir. Yoksulluk
oranlarında bir düşüş görülmekle beraber, gelişmekte olan ekonomilerde çalışan yoksulların
sayısındaki düşüş oranı yavaşlamaktadır ve güvencesiz istihdam global olarak toplam istihdamın
%46’sından daha yüksek bir paya sahiptir, bu da yaklaşık 1,5 milyar kişiyi etkilemektedir.
Güvencesiz istihdam, bilhassa gelişmekte olan ekonomilerde yüksek oranlarda seyretmektedir, bu
oran çalışan nüfusun yarısı ile dörtte üçü arasında değişmektedir, Güney Asya’da %74 ve
Afrika’nın Alt Büyük Sahra bölgesinde %70 oranındadır.
Rapor, ayrıca, kayıtdışı istihdamın da, gelişmekte olan ve yeni gelişmekte olan ülkelerde %50
oranını (tarım dışı istihdamın yüzdesi olarak) aştığını ortaya koymaktadır.
ILO Genel Müdürü Ryder, sonuç olarak şu hususları vurguladı: “İnsana yakışır iş alanlarının
eksikliği, insanların kayıtdışı istihdama yönelmelerine sebep olmaktadır. Kayıtdışı istihdamın
tipik özellikleri ise düşük verimlilik, düşük ücretler ve sosyal korumanın olmamasıdır. Bu
durumun değişmesi gerekmektedir. Birleşmiş Milletler’in 2030 Yılı Sürdürülebilir Kalkınma
Gündemi’nin başarılı bir şekilde uygulanması için temel unsur global istihdam sorunlarının acil
olarak ve güçlü bir biçimde ele alınmasıdır.”
Kaynak : ILO Uluslararası Çalışma Örgütü
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_443500/lang--en/index.htm
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BRICS ülkelerinin çalışma bakanları ortak bir deklarasyonu kabul ettiler
Rusya Federasyonu’nun girişimi ile BRICS ülkelerinin çalışma bakanları gruba üye ülkelerde
işçi-işveren ilişkileri, istihdam, sosyal güvenlik ve sosyal entegrasyon konularında işbirliği
alanlarını görüşmek üzere 25-26 Ocak tarihlerinde Ufa şehrinde biraraya geldiler.
Toplantıya katılanlar nitelikli işler yaratılması, işgücü piyasalarının kayıtlı hale getirilmesi,
BRICS ülkelerinde işgücü ve istihdam alanında bilgi alışverişi ile ilgili konuları yansıtan bir
deklarasyonu kabul ettiler.
Bakanlar, gelecekteki faaliyetlerinde, aşağıda belirtilen hususların teşvik edilmesi yoluyla,
istihdamın niteliğini ve kapsayıcılığını artırmaya yönelik çalışmalara odaklanmaya karar verdiler.
-İstihdam imkanları yaratmak amacıyla, işletmelerin ve sektörlerin modernizasyonu ve yeni
teknolojilerin kullanımı;
-Meslek standartlarının ve niteliklerinin geliştirilmesi;
-Meslek standartları ve nitelikleri ile uyumlu olarak ve iş dünyasının mevcut ve gelecekteki
ihtiyaçlarını dikkate alarak, mesleki eğitim ve öğretimin niteliğinin artırılması;
-İşgücü hareketliliği;
-İş arama, iş imkânları hakkındaki bilgilerin toplanması ve dağıtımı, bilhassa modern ve verimli
işlerde;
-Yeni veya standart olmayan çalışma biçimlerini kapsayan düzenlemelerin geliştirilmesi, bu
düzenlemelerin işçi haklarına tam riayet ve sosyal korumayı garantiye alması;
-Hassas gruplar için sosyal korumanın güçlendirilmesi ve iş arayan işsizlerin korunması.
Bakanlar, insana yakışır istihdamın teşvik edilmesinde BRICS ülkeleri için uygun bir stratejinin
geliştirilmesini sağlamak ve müşterek ilgi alanına giren konuları ele almak üzere, uluslararası
örgütlerle (Uluslararası Çalışma Örgütü, Dünya Bankası, Dünya Kamu İstihdam Hizmetleri
Birliği, Uluslararası Sosyal Güvenlik Birliği v.b.) işbirliğini daha da güçlendirmeye mutabık
kaldılar.
Bakanlar, işgücü ve istihdam alanında diyaloğu devam ettirmeyi ve düzenli aralıklarla toplantı
yapmayı kararlaştırdılar.
Kaynak : ILO Uluslararası Çalışma Örgütü
http://www.ilo.org/moscow/news/WCMS_446543/lang--en/index.htm
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İşçi sendikaları Davos’ta sosyal adaleti savundu
Global işçi sendikası liderleri, Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda siyasi
liderlere ve şirket yöneticilerine, toplumları sosyal adalete dayalı olarak geliştirmek gerektiğini,
devam etmekte olan sanayi ve enerji devrimlerinde işçileri gözetmeleri gerektiğini anlattılar. İşçi
sendikası liderleri, Dünya Ekonomik Forumu’nun kurucusu Klaus Schwab’ın daveti ile 20 yılı
aşkın bir süredir Davos’taki oturumlara katılıyorlar.
IndustriAll Global İşçi Sendikası Genel Sekreteri Jyrki Raina, sendikaların Davos’ta sosyal
adaletin sesi olduklarını, işçilerin endişelerini dile getirdiklerini, bu seneki oturumlarda imalatın
geleceği, global tedarik zincirleri, ticaret ve yatırım konularındaki müzakerelerde söz aldıklarını
belirtti. Jyrki Raina, imalat sanayiindeki değişimlerin yeniden eğitim alanında büyük çaba sarf
edilmesini ve yeni işler yaratmak için aktif işgücü piyasası politikaları uygulanmasını
gerektirdiğini vurguladı.
Kaynak : IndustriAll Global İşçi Sendikası
http://www.industriall-union.org/unions-voice-of-social-justice-in-davos

Endonezya’da konfeksiyon işçi sendikaları örgütlenme için hazırlık yapıyor
2015 yılının sonlarında, IndustriAll Global İşçi Sendikasının Endonezya’daki üyeleri, Inditex
(Zara) ve H&M’in tedarik zincirlerinde insana yakışır iş şartlarının desteklenmesi için kapasite
geliştirme eğitimlerine katıldılar.
IndustriAll’un H&M ve Inditex ile imzaladığı Global Çerçeve Anlaşmaları 2,5 milyondan fazla
konfeksiyon işçisini kapsıyor. Eğitim çalıştayları, yerel sendika üyelerinin stratejik örgütlenme
alanında eğitimine odaklanmıştır ve IndustriAll ile ACTRAV tarafından müşterek olarak finanse
edilmiştir. ACTRAV Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun işçi aktiviteleri bürosudur.
H&M ile imzalanan Global Çerçeve Anlaşması kapsamında, Endonezya, söz konusu anlaşmanın
fabrikalarda uygulanmasını garanti etmek üzere, 2016 yılında ulusal izleme komitesi kurulacak
ilk ülkelerden biri olacak. Hem fabrika yönetimi hem de işçi sendikası temsilcilerinin işverenlerin
sorumlulukları, işçilerin hakları ve yükümlülükleri, endüstri ilişkileri alanlarındaki eğitimleri ve
toplu iş sözleşmeleri ulusal izleme komitelerinin ele alacağı temel unsurları oluşturuyor.
Kaynak : IndustriAll Global İşçi Sendikası
http://www.industriall-union.org/indonesian-garment-unions-set-for-organizing-drive
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Kamboçya’da konfeksiyon işçileri fabrikaya giderken kazada can verdiler
Kamboçya’da Kompong Spue eyaletinde 12 Ocak’ta işçileri taşıyan iki kamyonun çarpışması
sonucu meydana gelen kazada 5 işçi öldü, 68 kişi yaralandı.
Ülkede yol güvenliği büyük bir sorun teşkil ediyor. Kamboçya Ulusal Güvenlik Fonu’na göre,
2015 yılında işe gidiş ve gelişlerde 7.000’den fazla konfeksiyon işçisi yaralanmış ve 130 kişi
hayatını kaybetmiştir.
IndustriAll’un tekstil ve konfeksiyon direktörü Christina Hajagos-Clausen, işçilerin güvenli bir
şekilde taşınması gerektiğini, işe gidip gelirken ölüm veya ciddi yaralanma riskinin kabul
edilemez bir durum olduğunu önemle vurguladı.
Kaynak : IndustriAll Global İşçi Sendikası
http://www.industriall-union.org/cambodia-garment-workers-killed-on-their-way-to-work
AB Gençlik Güvence Programı
Eurostat’ın 2014 yılı verilerine göre, Avrupa Birliği’nde genç işsizliği %22’nin üzerinde ve
İspanya’da ise %53 gibi aşırı yüksek bir seviyede. Bu durumu dikkate alan Avrupa işçi
sendikaları, AB Gençlik Güvence Programı için sağlanan fonların artırılmasını talep ediyorlar.
Gençlik Güvence Programı, 25 yaşın altındaki gençlere eğitimlerini tamamladıktan sonra veya
işsiz kaldıktan sonra 4 aylık bir süre içerisinde iyi nitelikli bir iş, çıraklık, staj veya eğitime
devam imkanı sağlanmasını öngörüyor.
Avrupa işçi sendikaları Gençlik Güvence Programını desteklemekle birlikte, birçok AB ülkesinin
bu programı henüz uygulamaya koymamış olmaları ve bunun için mevcut fonları kullanmamaları
önemli bir sorun teşkil ediyor.
Kaynak : IndustriAll Avrupa İşçi Sendikası
http://www.industriall-europe.eu/news/list3.asp?stid=409
Ulusal Rekabet Gücü Kurulları’nı Avrupa işçi sendikaları reddediyor
Avrupa Komisyonu’nun, işgücü maliyetleri dahil olmak üzere rekabet gücünü izleme önerisine,
IndustriAll Avrupa İşçi Sendikası İcra Komitesi keskin bir reaksiyon gösterdi.
Söz konusu kurullar, her bir AB üyesi ülkede (Euro Bölgesi’nde) aşağıda sıralanan hususları
amaçlamaktadır:
-global rakiplerle ilgili gelişmeleri izlemek,
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-ücret belirleme süreçleri hakkında bilgilendirmek,
-rekabet gücü alanında politika tavsiyelerini oluşturmak,
-ülkelere özgü tavsiyelerin uygulanması hususunda rehberlik etmek.
IndustriAll Avrupa İşçi Sendikası İcra Komitesi, öneriyi dikkatle analiz etmiş ve yanlış bir
konuyu ele alarak zaten bozuk olan ekonomik yönetişim sisteminin daha da
istikrarsızlaştırılmasına yönelik bir adım olduğunu vurgulamış ve Sosyal Ortakların otonomisine
müdahale eden hiçbir uygulamayı kabul etmediklerini bildirmişlerdir.
IndustriAll Avrupa İşçi Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Bart Samyn, ücretler ve işgücü
maliyetinin rekabet gücünü etkileyen faktörler listesindeki birçok maddeden sadece biri olduğunu
ve muhakkak ki en önemli faktör olmadığını, rekabet gücünü esas belirleyen unsurların
yenilikçilik, ürün kalitesi, araştırma, yetkinlik, altyapı v.b. unsurlar olduğunu vurguladı. Bart
Samyn, Avusturya, İspanya ve Almanya gibi üye devletlerin bu konu hakkında kararsız
göründüklerini belirtti. Ayrıca, Avrupa işçi sendikalarına, bu önerinin durdurulması hususunda
konfederasyonları ve hükümetleri nezdinde lobi faaliyetlerinde bulunma çağrısı yaptı.
Kaynak : IndustriAll Avrupa İşçi Sendikası
http://www.industriall-europe.eu/news/list3.asp?stid=404
AB ve ortakları, Bangladeş konfeksiyon sanayii işçileri için daha iyi bir gelecek sağlamaya
yönelik yeni adımları görüşüyor
Bangladeş Sürdürülebilirlik Anlaşması için taahhütte bulunmuş olan ortaklar AB, ABD, Kanada,
Bangladeş ile Uluslararası Çalışma Örgütü ILO temsilcileri, kaydedilen gelişmeleri
değerlendirdiler ve Bangladeşli tekstil işçilerinin durumunu iyileştirmek üzere yapılacak ilave
çalışmalar için öncelikleri belirlediler. Toplantı işçi sendikaları, STK’lar, satın almacılar ve
işverenlerden oluşan paydaşlar ile açık bir diyalog için de imkan oluşturdu.
Söz konusu girişim, 2013 yılında Rana Plaza fabrika binasının trajik bir biçimde çökmesi
sonucunda başlatılmıştı ve bugüne kadar bazı somut ilerlemeler kaydedildi. Bangladeş Hükümeti
işçilerin korunmasına yönelik yasal bir çerçeve oluşturdu ve bunun etkin bir şekilde uygulanması
gerekmektedir. Ayrıca, fabrikalarda iş güvenliği denetimleri hususunda ve denetim hizmetlerinin
kapasitesini güçlendirme hususunda önemli çalışmalar yapıldı.
Avrupa Komisyonu’nun İstihdam, Sosyal İşler, Beceriler ve İşgücü Hareketliliğinden sorumlu
üyesi Marianne Thyssen, şimdiye kadar kaydedilen ilerlemenin, global şartlarda sosyal diyalog
ve insana yakışır çalışma şartlarının desteklenmesi hususunda Bangladeş Anlaşması gibi
girişimlerin etkili olabileceğini ispat etmiş olduğunu belirtti. Marianne Thyssen, global tedarik
zincirlerinde daha fazla adalet amaçlanırken, temel reformları da teşvik etmeye devam etmeleri
gerektiğini vurguladı.
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Kanada’nın söz konusu anlaşmaya yeni ortak olarak kabul edilmesi de tüm taraflarca
memnuniyetle karşılandı.
Kaynak : Avrupa Komisyonu, İstihdam, Sosyal İşler Genel Müdürlüğü
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2451&furtherNews=yes
Kanada, Sürdürülebilirlik Anlaşması girişimine katıldı
Bangladeş konfeksiyon sanayiinde sürdürülebilirliğin geliştirilmesine yönelik bir girişim olan
Sürdürülebilirlik Anlaşması’na Kanada da katıldı.
Kanada’nın Bangladeş Yüksek Komiseri Benoit-Pierre Laramee, ülkesinin hazır giyim
sanayiindeki reformun destekçilerinden biri olduğunu, Kanadalıların Bangladeş’te üretilmiş
giysiler giydiğini ve bu giysilerin adil ve güvenli çalışma ortamlarında imal edildiğinden emin
olmak istediklerini söyledi.
Benoit-Pierre Laramee, bu sebeple, Kanada’nın Sürdürülebilirlik Anlaşması’na katıldığını ve
ülkedeki çalışma şartlarının daha güvenli hale getirilmesi hususunda Bangladeş Hükümetini
destekleyeceklerini belirtti. Laramee, Sürdürülebilirlik Anlaşmasına 8 milyon Kanada doları
destek taahhüdünde bulunduklarını açıkladı.
Kanada Hükümeti, Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanında uluslararası belgelere riayet etmek
hususunda Kanadalı şirketleri teşvik etmeye devam etmektedir ve yakın zamanda da sorumlu
tedarik zincirleri konusundaki G7 mutabakatını imzalamıştır.
Kaynak : Fibre2Fashion
http://www.fibre2fashion.com/news/apparel-announcement-news/canada-joins-sustainabilitycompact-initiative-177276-newsdetails.htm

“Avrupa’da İstihdam ve Sosyal Gelişmeler” Değerlendirmesi 2015 : Ekonomik Büyümenin
Temel Unsuru İnsana Yatırım
Avrupa’da İstihdam ve Sosyal Gelişmeler 2015 Değerlendirmesi, AB’de istihdam ve sosyal
alanda olumlu gelişmeler olduğunu ortaya koyuyor. Ancak, yakın zamandaki ilerlemelere
rağmen, halen Üye Devletler arasında ekonomik büyüme, istihdam ve diğer temel sosyal ve
işgücü piyasası göstergeleri açısından çok büyük farklılıklar mevcut. Bu farklılıkların birçoğu,
birtakım alanlarda insan sermayesinden yeteri kadar faydalanılmaması ile bağlantılı.
2015 yılı raporu, bilhassa iş yaratma, işgücü piyasası etkinliği, sosyal koruma sisteminin
modernizasyonu ve insana yatırım konularına odaklanmak suretiyle, söz konusu farklılıklarla
mücadele yolları arıyor.
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İş Yaratımının Teşvik Edilmesi
2015 raporu, serbest meslek ve girişimciliğin daha fazla iş yaratma potansiyeli olduğunu
vurguluyor. Bununla birlikte, rapordaki veriler gençler, yaşlılar, kadınlar ve etnik azınlıklar gibi
bazı grupların kendi işini kurma konusunda daha kuvvetli engellerle karşılaşabileceğini ortaya
koyuyor. Ayrıca, insanların çoğunluğunun yeni bir iş kurmak için gerekli beceri ve bilgiye sahip
olmadıklarını düşündüklerine işaret ediyor. Rapor, finansmana daha kolay erişim veya mali
teşvikler, girişimcilik eğitimi veya çocuk ve yaşlılara bakım hizmetine erişim gibi hedefleri
belirlenmiş politikaların faydalı olabileceğini ortaya koyuyor.
Raporda ayrıca, esnek çalışma düzenlemelerine imkân sağlayan istihdam sözleşmeleri
çeşitlerinde artış olduğu ve bu nedenle işgücü piyasasına katılımda artış olduğu, ancak bunun
aynı zamanda işgücü piyasasında segmentasyona yol açabileceği belirtilmektedir. Sadece
esneklik değil, aynı zamanda iş güvencesi de gerekmektedir.

İşgücü Piyasası Etkinliğinin İyileştirilmesi
Rapor, Avrupa Birliği’nin, işgücü hareketliliği vasıtasıyla insan kaynaklarından daha iyi istifade
edebileceğini ortaya koymaktadır. İşgücü hareketliliği açısından, son yirmi yıllık dönemde sayı
olarak artış olmakla birlikte toplam işgücü içerisindeki payı sınırlı kalmıştır. 15-64 yaş arasındaki
AB nüfusunun sadece %4’ü doğduğu ülkeden başka bir üye ülkede yaşamaktadır. Söz konusu
çalışanların yerli nüfusa göre genel olarak daha iyi istihdam beklentileri bulunmaktadır. Ayrıca,
işgücü hareketliliği krizden en ağır zararı gören bazı üye devletlerde işsizlik oranını azaltmıştır,
bu işgücünün gittiği ülkelerde ise personel eksikliğini gidermiştir. Dolayısıyla, işgücü
hareketliliğinin ekonomik potansiyeli önem taşımaktadır.
Raporda uzun süreli işsizlik de göz önüne alınmaktadır. Uzun süreli işsizlik AB’de yaklaşık 11
milyon kişiyi etkilemektedir. İşgücü piyasasının iyileştirilmesi çabalarında, uzun süreli işsizlikle
mücadele büyük önem taşımaktadır, çünkü uzun süreli işsizlerin iş bulma şansı kısa süreli
işsizlere kıyasla yarı yarıya daha azdır. Analizler, Kamu İstihdam Hizmetleri’ne kayıt
yaptırmanın ve eğitim almanın sürdürülebilir bir iş bulma şansını artırdığını göstermektedir.
Avrupa Konseyi tarafından 7 Aralık 2015 tarihinde onaylanmış olan uzun süreli işsizlik tavsiye
kararı da bu bulgularla aynı doğrultudadır.
Sosyal diyalog da sürdürülebilir ve kapsayıcı bir ekonomik gelişmenin teşvik edilmesinde büyük
önem taşımaktadır. Sosyal ortaklar, birtakım büyük reformlar ve politikaların tasarlanması ve
uygulanmasına dahil olmuşlardır. Bilhassa sosyal diyaloğun zayıf olduğu veya ekonomik kriz
sebebiyle zayıflamış olduğu bazı üye devletlerde sosyal ortakların kapasitesinin güçlendirilmesi
ihtiyacı olabilir.
15

İnsana Yatırım
AB’de işsizlik seviyesi yüksek seyretmekle beraber, işverenler belirli bazı kadrolara eleman
bulma güçlüğü çekmektedir. İşe uygun eleman bulamama sorununun yanı sıra, işverenlerin cazip
ücret ve çalışma şartları ile iyi eğitim ve kariyer fırsatları sunamamaları sebebiyle de eleman
bulma imkanları sınırlı olmaktadır. Raporda ayrıca, AB vatandaşı olmayan çalışanlar içerisinde
önemli bir kısmının vasıflarından daha düşük seviyedeki işlerde istihdam edildikleri görülüyor.
Avrupa Komisyonu’nun bu sene için hazırlamakta olduğu Yeni Beceriler Gündemi ile bu
sorunların da ele alınması öngörülüyor. Ayrıca, çocuklu kadınların ve yaşlıların istihdamı da
halen önemli derecede düşük seviyede. Yaşlanan nüfus kapsamında, bu grupların işgücüne daha
yüksek oranda katılımının teşvik edilmesi önem taşımaktadır.

Kaynak : Avrupa Komisyonu, İstihdam, Sosyal İşler Genel Müdürlüğü
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2437&furtherNews=yes
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