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TEKSTİL 
 

 

Tay Group Cezayir'e tekstil kompleksi kuruyor 

 

Tay Group, tekstil ihtiyacının yüzde 90’ı ithal eden Cezayir ekonomisine büyük katkı sağlayacak bir 

girişimi hayata geçiriyor. Cezayir devletinin ortaklığı ile kurulan TAYAL SPA, toplamda 250 hektar arazi 

üzerine yayılacak olan Organize Tekstil Sanayi Bölgesi ile, Avrupa ve Doğu Akdeniz havzasının en büyük 

tekstil üretim tesisi olacak. 

 

Tay Group Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Toprak, kurulacak tekstil kampüsünün Cezayir’de referans 

oluşturacağını söylerken, sanayici ve yatırımcı olarak Cezayir’de tekstil ve giyim sektörünün yeniden 

dinamizm kazanmasını ve yabancı pazarlara açılmasını hedeflediklerini ifade ediyor. Cezayir’in Relizane 

Vilayeti Sdi Khettap endüstri bölgesinde Cezayir devletinin ortaklığı ile kurulan TAYAL SPA, toplamda 

250 hektar arazi üzerine yayılacak olan Organize Tekstil Sanayi Bölgesi ile Avrupa ve Doğu Akdeniz 

havzasının en büyük tekstil üretim tesisine imza atıyor.  

 

Cezayir ekonomisinin geleceğini etkileyecek tekstil kampüsünün temel atma töreni 2016 yılı Haziran ayı 

içerisinde Cezayir Sanayi ve Madenler Bakanı Abdeslam Bouchouareb ve Tay Group Yönetim Kurulu 

Başkanı Mesut Toprak’ın katılımı ile gerçekleşti.  

 

On yıllık proje 3 ana etap yatırım şeklinde gerçekleştirilecek. Tekstil sanayi sitesinin ilk etabı 8 üniteden 

oluşacak. 2018 sonunda tamamlanacak olan ilk etapta 10 bin kişiye; 10 sene içerisinde kademeli olarak 

toplamda 25 bin kişiye istihdam yaratılacak.  

 

Tekstil kampüsünün ilk etabı tamamlandığında yılda 30 milyon metre denim kumaş, 15 milyon metre 

gabardin ve gömleklik kumaş, 5 bin ton örme kumaş, 30 milyon adet giysi üretimi gerçekleştirmeyi 

hedefleyen TAYAL SPA, bu sayede Cezayir ekonomisine yıllık 300 milyon dolarlık bir katkı sağlamış 

olacak. Bu katkının, on yıllık proje tamamlandığında 1 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.  

 

Çevreci ve yeşil teknoloji ile inşa edilecek projenin birinci ana etap yatırımı kapsamında, 330 bin 

metrekare kapalı alan inşaatı, 35 MW’lık enerji üretimi santrali, atık su arıtma tesisleri, kreş, yaklaşık 10 

bin metrekare üzerine kurulu 600 kişilik teorik ve pratik okul ve aynı zamanda 40 yılı aşkın deneyim ve 

know-how’ın transfer edilebileceği geniş ve modern bir Ar-Ge ünitesinin inşaatı başlamış durumda. 2016 

yılı sonunda üretime de başlanacak. 

 

Kaynak: http://www.dunya.com/sirketler/tay-grouptan-cezayire-dogu-akdenizin-en-buyuk-tekstil-

kompleksi-302890h.htm 

 

 

Türkiye’nin pamuk üretimi artıyor 

 

İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Barış Kocagöz, 2016 sezonu 

Türkiye pamuk üretimi ve geleceği ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Desteklemelerin pamuk 

http://www.dunya.com/sirketler/tay-grouptan-cezayire-dogu-akdenizin-en-buyuk-tekstil-kompleksi-302890h.htm
http://www.dunya.com/sirketler/tay-grouptan-cezayire-dogu-akdenizin-en-buyuk-tekstil-kompleksi-302890h.htm
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üretiminde artışa yol açtığını belirten Başkan Kocagöz, “Konsey olarak yıllardır ülkemizin tükettiği 

pamuk miktarına yakın üretim yapabilmek üzere hedefler koymuş ve buna göre politikalar üretilmesini 

savunmuştuk. İşte bu kez Bakanlığımız önerilerimize değer vererek destekleme politikasında bu önlemleri 

aldı ve almaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon 65 kuruş olan destekleme prim miktarı bu sezon için 75 

kuruşa çıkarıldı. Her ne kadar konseyimizin önerisi 85 kuruş olsa da üreticimiz en azından enflasyon ve 

üretim maliyetlerinin artışı kadar korunduğuna inanarak bu karardan memnun kaldı. Bunun kısa vadeli 

sonucu olarak da ekim alanlarında pamuk üretimini tercih ederek üretimi arttırmaya yönelik hareket etti. 

Bunun sonucu olarak içinde bulunduğumuz sezonda Ege Bölgesi’ndeki artışın yüzde 20 Doğu ve 

Güneydoğu bölgelerimizdeki artışın da yüzde 15-20 oranını yakalamasını bekliyoruz. Önümüzdeki 

günlerde yaşanacak hava koşullarına paralel üretim artışımızın da ülke genelinde yüzde 20’ye yakın 

olmasını bekliyoruz. Bu da 700 ile 750 bin ton üretim yapacak. Bu yıl ilk kez dünya fiyatlarında ciddi bir 

artış olmamasına rağmen Türk pamuk ekim alanlarında artış gözlemliyoruz. Bu açıkça doğru politikaların 

başladığının işareti ve meyvesidir.” dedi. 

 

Özellikle Nazilli, İncirliova ve Manisa gibi pamuğu tamamen terk eden bölgelerde yeniden pamuk 

üretimine dönüş olduğunu kaydeden Başkan Kocagöz, “Bu durum bizi çok memnun etti. 1.5 milyon ton 

tüketimimiz karşısında 1 milyon ton eşik üretime ulaşmamız konusunda yapmış olduğumuz üretim 

politikası önerilerimizin diğer hususlarının da Bakanlığımız tarafında yankı bulması ve olumlu 

karşılanması bizleri mutlu etti” dedi. 

 

Ulusal Pamuk Konseyi’nin İzmir Ticaret Borsası ile başlattığı ‘GMO Free Turkish Cotton’ markasının, 

bitmiş tekstil ürünlerinde kullanımının da büyük ilgi görmeye başladığına değinen Başkan Kocagöz, “Bu 

anlamda değerli markalar ile görüşmelerimiz, Türk tekstilinin bu projeden yararlanarak rekabet şansını 

arttırması yönünde ilerliyor. Umuyoruz ki önümüzdeki dönemde sizlerle ünlü Türk tekstil markalarının 

ürünlerinde bu avantajı kullandırmaya başladığını paylaşıyor olacağız” diye konuştu. 

 

Kaynak: haberler.com/pamuk-uretiminde-sevindiren-haber-8516578-haberi 

 

 

Denim sanayiinde yeni bir çağ başlıyor : Robotlar işbaşında 

 

Denim sanayiinde faaliyet gösteren VAV Technology firması, sağlık ve güvenlik eksikliklerini 

saptayarak, insanın el hareketlerini mükemmel bir şekilde taklit eden 2 yeni robot piyasaya sürdü. 

 

Denim malzemesi kullanım aşamasına geçene kadar kumlama, farklı yıkama sistemleri gibi birçok 

işlemden geçiyor.  Bu işlemler, denim kumaşa verdiği efektler ile daha yüksek bir katma değer yaratıyor. 

 

Geçmişte, kumlama işlemi, kot işçileri tarafından yapılıyordu. Ancak, bu işlemin kanserojen etkisi olduğu 

için insan sağlığına ciddi olumsuz etkileri vardı. Bugünlerde, bu işlemler VAV lazer makineleri ile 

yapılabiliyor. Bu makinelerin kullanımı ile daha az işçilik maliyeti, daha az enerji ve kimyasal madde 

tüketimi yapılırken, aynı zamanda insan sağlığının kötü etkilenmesi engellenmiş oluyor.  

 

Ancak, lazer işleminden sonra daha doğal sonuçlar alabilmek için potasyum permanganat uygulaması 

gerekiyor. Ne yazık ki bu işlem de insan sağlığının oldukça olumsuz etkilenmesine sebep oluyor.  
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VAV Technology, bu uygulamaların zararlı etkilerini engellemek için iki yeni robot üretti.  

 

ERASER MD48 SCRAPING ROBOT ile aşındırma işlemlerini insan ellerini birebir taklit ederek 

tamamlarken, DA VINCI OB48 SPRAYING ROBOT, PP uygulamasında tüm görevi yapıyor.   

 

Kaynak: http://www.textileworld.com/textile-world/2016/06/new-era-for-denim-industry-starts-robots-

are-in-action/ 

 

Brexit’in Hindistan tekstil sanayiine etkileri değerlendiriliyor 

 

İngiltere 23 Haziran’da yapılan referandum ile Avrupa Birliği’nden çıkma kararı aldı. Hint elyaf ve iplik 

sanayii  için büyük bir pazar olan İngiltere’nin bu kararının Hint ihracatı üzerinde marjinal etkileri olacak.  

 

2015-2016 yıllarında tüm Batı Avrupa’ya yapılan toplam elyaf ve iplik ihracatının payı %7’den azken, 

İngiltere’ye yapılan ihracatın payı %0,2’ydi. Bu yıllarda, İngiltere 14,7 milyon dolar değerinde elyaf 

(doğal ve suni-sentetik), kesikli ve kesiksiz liflerden eğrilmiş iplik ithalatı yaptı. 

 

Hindistan Tekstil Makineleri Üreticileri Kuruluşu (ITME) de Brexit’ten dolayı acil bir tehdit 

görmemektedir. ITME Başkanı Sanjiv Lathia’ya göre, İngiltere önemli bir tekstil makinesi alıcısı değil. 

 

Ancak, hazır giyim ihracatçıları oldukça endişeli. İngiltere’nin AB’den çıkma kararından sonra, Hint hazır 

giyim ihracatçıları İngiltere ile bir ticaret anlaşması yapılmasını istiyorlar. Avrupa Birliği ve bilhassa 

İngiltere pazarı hazır giyimciler için çok önemli bir pazar. Hindistan’ın hazır giyim ihracatının %46’sını, 

Avrupa’ya yaptığı ihracat oluşturuyor ve Avrupa içerisinde de İngiltere’nin payı %40. İngiltere’ye hazır 

giyim ihracatını artırmak için bir serbest ticaret anlaşması (STA) yapılması önemli olacak. Hindistan, 

halen, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında AB’de %12,5 gümrük vergisi avantajına sahip 

bulunmaktadır. 

 

Kaynak:  http://www.yarnsandfibers.com/news/textile-news/brexit-will-not-impact-india%E2%80%99s-

fibre-and-yarn-exports-uk#.V4XRvtKLQdU 

 

Marie Claire Hindistan pazarına giriyor 

 

Fransız yaşam biçimi markası Marie Claire, 22 Haziran’da Yeni Delhi’de hazır giyim koleksiyonu 

lansmanı ile Hint pazarına giriyor. Hint imalat firması Epic Brands ile birlikte hazır giyim için yatırım 

girişimde bulunuyor.  

 

Marka, başlangıçta sadece online mağazalarda satılacak, daha sonra seçkin markaların ya da bir çok 

markanın bulunduğu mağazalarda satışa sunulacak. 

 

Hazır giyim koleksiyonu, özellikle Marie Claire’in Hindistan tasarım ekibi tarafından özel olarak yaratılan 

ürünlerini tanıtacak. 

http://www.textileworld.com/textile-world/2016/06/new-era-for-denim-industry-starts-robots-are-in-action/
http://www.textileworld.com/textile-world/2016/06/new-era-for-denim-industry-starts-robots-are-in-action/
http://www.yarnsandfibers.com/news/textile-news/brexit-will-not-impact-india%E2%80%99s-fibre-and-yarn-exports-uk#.V4XRvtKLQdU
http://www.yarnsandfibers.com/news/textile-news/brexit-will-not-impact-india%E2%80%99s-fibre-and-yarn-exports-uk#.V4XRvtKLQdU
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Marie Claire, Hindistan’da 2020 yılına kadar 20 seçkin mağaza ve birçok markanın bir arada satışa 

sunulduğu 200 mağazaya kadar genişlemeyi hedeflemektedir. 

 

Kaynak:   http://www.fibre2fashion.com/news/fashion-announcement-news/marie-claire-forays-into-

india-180128-newsdetails.htm 

 

Columbia marka yağmurluk, sürdürülebilirlikte bir dönüm noktası 

 

Columbia spor giyim markası, ilk yüksek performans çevre dostu yağmurluğunu PFC kullanmadan üretti.  

 

Son derece çevreci yeni yağmurluk teknolojisi bir dahaki bahara tüketicisine ulaşacak. Sektörde en iyi 

markalarca bilinen PFC sorunu, çevreye zararlı önemli bir problem. 

 

Bilindiği üzere, doğada kolay kolay yok olmayan bu sentetik bileşenler biyobirikimli olmalarına rağmen, 

outdoor giyim, ekipman ve ayakkabı dış yüzeyi için dayanıklı su geçirmezlik (DWR) işlemleri olarak 

kullanılıyor. 

 

PFC’lerin kullanımını durdurmak yağmurluk yapımında çok uzun zamandır çözülmeye çalışılan bir 

problem.  

 

PFC kullanımı olmadan yağmurluk üretimi yansıra, Columbia çevre dostu yağmurluk yapımı içinde 

birçok adım atıyor.   

 

Kaynak:   http://www.just-style.com/news/columbia-rain-jacket-a-milestone-in-

sustainability_id128187.aspx 

 

 

Kenya'dan otel tekstilleri ithalat talebi 

 

Kenyalı firma, Türkiye'den otel tekstilleri, havlu ve bornoz ithal etmek istiyor. 

 

Dünya pazarında Türk havlu ve bornozu prestij ürünü, lüks ürün özelliği taşıyor. Lüks otellerin havlu ve 

bornozlarının “Made in Turkey” etiketi taşıması bir ayrıcalık arz ediyor. 

 

İhracat rakamlarına bakıldığında ev tekstili ürün grupları içinde de birinci sırada gelen ürün grubunun, 

açık ara havlu ve bornoz olduğu görülmektedir. Sadece bu ürün grubunda Türkiye’nin ihracatı 1 milyar 

doları aşkın. Ülkemiz havlu ve bornoz üretiminde ve satışında, sürdürülebilir rekabet gücüne sahip bir 

ülke olmaya devam ediyor. Dünyadaki, kaliteli havlu alıcıları için, güçlü bir aktör konumunda.  

 

Türkiye' den otel tekstilleri, havlu ve bornoz ithal edecek Kenyalı firmaya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

Kaynak: http://turkishexporter.net/en-US/Leads/327796_kenya-based-company-interested-in-hotel-

textiles 

http://www.fibre2fashion.com/news/fashion-announcement-news/marie-claire-forays-into-india-180128-newsdetails.htm
http://www.fibre2fashion.com/news/fashion-announcement-news/marie-claire-forays-into-india-180128-newsdetails.htm
http://www.just-style.com/news/columbia-rain-jacket-a-milestone-in-sustainability_id128187.aspx
http://www.just-style.com/news/columbia-rain-jacket-a-milestone-in-sustainability_id128187.aspx
http://turkishexporter.net/en-US/Leads/327796_kenya-based-company-interested-in-hotel-textiles
http://turkishexporter.net/en-US/Leads/327796_kenya-based-company-interested-in-hotel-textiles
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Namibya, tekstil üretimi yaptıracak firma arıyor 

 

Güney Batı Afrika'da yer alan Namibya'dan firma, Türkiye'de kendi logosuyla üretim yapabilecek 

tedarikçi firma aramaktadır. Bu firmaya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

 

Kaynak: http://www.turkishexporter.net/en-US/Leads/330798_looking-for-clothes-manufacturers-for-

namibia 

 

 

 

EKONOMİ 
 

 

AB ve Gürcistan arasındaki Ortaklık Anlaşması 1 Temmuz itibarıyla tamamen yürürlüğe girdi.  

 

AB ve Gürcistan arasındaki Ortaklık Anlaşması 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girdi. AB ve Gürcistan 

arasındaki “Derin ve Kapsamlı Serbest Ticaret Alanı” olarak adlandırılan anlaşma gümrük tarifeleri ve 

kota uygulamalarının ortadan kaldırılmasını, ticaretle ilgili yasalar ve yasal düzenlemelerde Gürcistan’ın 

AB düzenlemelerine yaklaşmasını sağlıyor. Anlaşma Gürcistan’ın AB Tek Pazarı’na giderek daha fazla 

entegre olmasını hedefliyor.  

 

Anlaşmanın büyük bir bölümü onay süreci tamamlanmadan 1 Eylül 2014’te geçici kabul ile yürürlüğe 

konulmuştu. Bu tarihten itibaren Gürcistan’ın AB’ye ihracatında %16’lık artış sağlandı. Gürcistan’ın 

AB’ye ihracatında en önemli kalemler arasında kivi, ceviz, sarımsak, yaban mersini, şarap, petrolden 

üretilen yağlar ve bakır yer alıyor.  

 

Kaynak: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2369_en.htm?locale=en 

 

 

 

Slovakya AB Dönem Başkanlığı görevini 1 Temmuz’da Hollanda’dan devraldı.  

 

Mayıs 2004 yılından beri AB üyesi olan Slovakya altı ay sürecek bu görevi ilk kez üstleniyor. 

Slovakya’nın AB Dönem Başkanlığı süresince benimseyeceği öncelikler ve çalışma programının üç temel 

ilke doğrultusunda oluşturulduğu belirtiliyor. Bu ilkeler şu şekilde listeleniyor:  

 Somut sonuçlar elde edilmesi;  

 Birlik içinde parçalanmanın giderilmesi;  

 Vatandaşlara odaklanılması ve AB’nin sosyal boyutunun güçlendirilmesi.  

 

http://www.turkishexporter.net/en-US/Leads/330798_looking-for-clothes-manufacturers-for-namibia
http://www.turkishexporter.net/en-US/Leads/330798_looking-for-clothes-manufacturers-for-namibia
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2369_en.htm?locale=en
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Altı aylık görev süresi boyunca Slovakya’nın somut sonuç elde etmeyi hedeflediği dört öncelikli alan ise 

şu şekilde listeleniyor:  

 

I. Ekonominin güçlendirilmesi  

 

 Stratejik Yatırımlar için Avrupa Fonu’nun etkinliğinin en üst düzeye çıkarılması ve yatırım 

araçlarının çeşitlendirilmesi, yapısal reformların uygulanması ve kamu maliyesi alanında 

sorumluluk temelli anlayışın benimsenmesi AB ekonomisinin güçlenmesi için kritik önem taşıyor.  

 Özellikle KOBİ’lerin alternatif finansman araçlarına erişimi için önem taşıyan Sermaye Piyasaları 

Birliği’nin oluşturulması ve Ekonomik ve Parasal Birliğin tamamlanması; yanı sıra bankacılık 

sektörünün istikrarı için Bankacılık Birliği’nin tamamlanması yönünde belirlenen eylemlerin 

uygulamasında ilerleme kaydedilmesi gerekiyor.  

 Rekabet ve saydam yatırım ortamı için adil ve etkili vergilendirmenin önünü açacak vergi 

tedbirleri uygulanması gerekiyor. 2017 yılı için AB önceliklerini etkili bir şekilde ele alan AB 

bütçesinin kabul edilmesi de hedefler arasında bulunuyor.  

 

II. Tek Pazarın modernizasyonu  

 

 Tek Pazarın tam ve etkin işleyişinin önünde engel oluşturan unsurların giderilmesi gerekiyor.  

 Doğalgaz tedariki güvenliğinin iyileştirilmesi dâhil olmak üzere sağlam ve rekabetçi bir Enerji 

Birliği oluşturulması için somut adımlar atılması, Enerji Birliği’nin bir unsuru olarak iklim 

değişikliği alanında iddialı bir politika izlenmesi gerekiyor.  

 Dijital Tek Pazarın geliştirilmesi ve AB içerisinde verilerin serbest dolaşımının AB iç pazarının 

beşinci özgürlüğü olarak konumlandırılması hedefleniyor.  

 Atıkların azaltılması ve su kaynaklarının etkin kullanımı gibi konular dâhil olmak üzere dönüşüm 

ekonomisinin geliştirilmesi için somut adımlar atılması öncelikler arasında yer alıyor.  

 

III. Sürdürülebilir göç ve sığınma politikası:  

 

 Avrupa Sınır Güvenliği yetkililerinin dış sınırlarda görevlendirilmesi ve yeni teknolojilerden 

faydalanarak “akıllı sınırlar” yaklaşımının benimsenmesi dâhil olmak üzere AB dış sınırlarının 

koruması yönünde tedbirlerin güçlendirilmesi ve Schengen Alanı’nda bazı üye ülkeler tarafından 

uygulanan geçici sınır kontrollerine son verilmesini sağlayacak şartların yaratılması ile Schengen 

uygulamasına tam olarak geri dönülmesi hedefleniyor.  

 Göçmenler için kaynak ve transit ülkeler başta olmak üzere göç yönetimi için üçüncü ülkelerle 

işbirliğinin AB – Türkiye işbirliği örneğinde olduğu gibi artırılması gerekiyor.  

 Söz konusu işbirliği Ege Denizi’nde göç akışlarında önemli azalmaya ve Batı Balkanlar  

 göç rotasında istikrarın sağlanmasına katkı sağlamıştır.  

 Ortak Avrupa Sığınma Sistemi oluşturulmasına yönelik tartışmaların sürdürülmesi ve üye ülkeler 

arasında uzlaşı sağlanan alanlarda somut adımlar atılması amaçlanıyor.  

 Artan güvenlik tehdidine yönelik olarak bilgi paylaşımı, operasyonel işbirliği ve polis ve yargı 

birimleri arasında çalışmaların eşgüdümü dâhil olmak üzere üye ülkeler arasında iç güvenliğe 

yönelik işbirliğinin artırılması gerekiyor.  
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IV. AB’nin küresel düzeyde güçlendirilmesi  

 

 Etkili bir AB komşuluk politikası izlenmesi gerekiyor. Doğu Ortaklığı ülkeleri ile Ortaklık 

Anlaşmalarının uygulaması ve vize serbestleştirilmesi süreçleri devam ettirilecek. Böylece 

güvenlik ve siyasi istikrara destek sağlanacak.  

 AB dış politikasının temelini oluşturacak olan “Dış ve Güvenlik Politikası Üzerine AB Küresel 

Stratejisi” geliştirilmeye devam edilecek.  

 AB içerisinde siyasi ve ekonomik konsolidasyon için elzem olan genişleme politikasına vurgu 

artırılacak. Bu yönde sürdürülen üyelik müzakereleri süreçlerinde momentumun korunması ve 

aday ülkelerle somut ilerleme sağlanması hedefleniyor.  

 Transatlantik bağlar ve AB – NATO işbirliği güçlendirilecek.  

 Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı başta olmak üzere anahtar ekonomilerle ticaret 

ilişkilerinin güçlendirilmesi, komşu bölgelerde istikrar, refah ve demokrasinin desteklenmesi 

öncelikler arasında belirleniyor.  

 Kalkınma işbirliği alanında Gündem 2030’un uygulamasında ve Afrika, Karayipler ve Pasifik 

ülkeleri ile ilişkilere ilişkin görüşmelerde ilerleme sağlanması hedefleniyor. Göç krizi dâhil olmak 

üzere bu alanda uygulanan politikaların tutarlılığının artırılması temel hedefler arasında.  

 Slovakya’nın AB Dönem Başkanlığı görevinin AB tarihinde ilk kez bir üye ülkenin referandum 

sonucunda Birlik’ten ayrılma kararına denk geldiğine dikkat çekilirken, AB’nin bu dönemde 

kendini yeniden değerlendirmesi gerektiği vurgulanıyor. Vatandaşların “AB projesine” güveninin 

yeniden inşa edilmesi gerektiği belirtilirken, AB entegrasyon sürecinin somut faydalarının daha 

iyi anlatılması gerektiği paylaşılıyor. Daha tutarlı, daha etkin ve daha anlaşılır bir AB’ye ihtiyaç 

olduğu dile getiriliyor. 

 

Kaynak: http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/presidency-council-eu/ 

 

 

AB Komisyonu Türkiye Sığınmacı Fonu kapsamında Türkiye’ye ek 1,4 milyar € aktarılmasını 

önerdi 

 

AB Komisyonu Türkiye Sığınmacı Fonu kapsamında Türkiye’ye “özel tedbir” başlığı altında ek 1,4 

milyar € aktarılmasını önerdi. Öneri üye ülkeler tarafından onaylanır ise Temmuz ayı sonuna kadar Fon 

kapsamından Türkiye’ye aktarılan kaynak 2 milyar €’ya ulaşmış olacak. 

 

 Ek yardım ile sığınmacılar için eğitim, sağlık, kentsel ve sosyal altyapı ve sosyoekonomik destek 

alanlarında projelere katkı sağlanması hedefleniyor. Öneri, üye ülkeler, AB Komisyonu yetkilileri ve 

Türkiye’den temsilcilerin katılımıyla oluşturulan Türkiye Sığınmacı Fonu Yürütme Kurulu toplantısında 

sunuldu.  

 

AB Komisyonu yetkililikleri toplantıda ayrıca geçtiğimiz günlerde yayımlanan, Fonun kullanımı 

kapsamında insani stratejiyi belirleyen, üye ülkelerden gelecek katkılar ile birlikte 500 milyon €’luk 

“Türkiye için İnsani Yardım Uygulama Planı’nı” Yürütme Kurulu’na sundu. Söz konusu programın AB 

Komisyonu tarafından hazırlanan en büyük program olduğu belirtiliyor. 1 milyon sığınmacının temel 

http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/presidency-council-eu/
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ihtiyaçlarının karşılanmasını hedefleyen Plan kapsamında Acil Durum Sosyal Güvenlik Ağı işletilerek, 

sığınmacılara verilecek elektronik kartlara gerçekleştirilecek aylık transferler ile yardıma en muhtaç 

kişilerin gıda ve barınak gibi ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanıyor. İnsani Yardım Uygulama Planı 

çerçevesinde öngörülen eylemlerin uygulaması Temmuz 2016 sonundan itibaren başlatılacak.  

 

18 Mart AB – Türkiye Ortak Bildirisi kapsamında Türkiye’de bulunan sığınmacıların acil ihtiyaçlarının 

karşılanması için Fon kapsamında destek sağlanacak projelerin belirlenmesi sürecinin hızlandırılması 

kararlaştırılmıştı. 2016 – 2017 döneminde 1 milyar €’su AB bütçesinden, 2 milyar €’su üye ülkelerden 

toplam 3 milyar €’luk Fon, 24 Kasım 2015 tarihli AB Konseyi kararı ile oluşturulmuştu. Fon kapsamında 

şu ana kadar Türkiye’ye aktarılan miktarın 740 milyon €’ya ulaştığı belirtiliyor.  

 

Kaynak: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2370_en.htm?locale=en 

 

 

 

ÇALIŞMA HAYATI 

 
OECD birim işgücü maliyeti artışı, 2016’nın birinci çeyreğinde yavaşladı 

 

OECD ülkelerinde birim işgücü maliyeti artışı, 2016’nın birinci çeyreğinde, 2015’in dördüncü 

çeyreğindeki %0,6’ya kıyasla yavaşlayarak %0,5 oldu. 

 

Başlıca OECD ülkeleri arasında, ABD, birim işgücü maliyetinin kuvvetli bir şekilde artmaya devam ettiği 

tek ülke oldu (2015’in son çeyreğinde %1 ve 2016’nın birinci çeyreğinde %1,1 artış).  

 

Diğer büyük OECD ülkelerinde ise, birim işgücü maliyeti ya düşüş gösterdi ya da daha yavaş hızla arttı. 

Kanada’da, 2015’in son çeyreğindeki %0,7 artışa kıyasla 2016’nın birinci çeyreğinde %0,1 düşüş 

gösterdi. Japonya’da da %0,1 oranında düşüş kaydedildi. İngiltere’de birim işgücü maliyeti artışı 

yavaşlayarak %0,2 oldu. 

 

Euro alanında da birim işgücü maliyeti artışı 2015’in dördüncü çeyreğindeki %0,3’e kıyasla 2016’nın 

birinci çeyreğinde yavaşlayarak %0,1 oldu. 

 

Kaynak : OECD İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı 

http://www.oecd.org/newsroom/system-of-unit-labour-cost-oecd-updated-juin-2016.htm 

 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), AB’de sosyo-ekonomik performans açısından yakınlaşma için 

politika önerileri formüle ediyor 

 

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) “Avrupa’nın Yakınlaşması İçin Sosyal Bir Temel İnşa Etmek” 

başlıklı yeni bir araştırması, eğer iyi yönetilmezse, istihdam yapısındaki hızlı değişimlerin, beceri 

http://www.oecd.org/newsroom/system-of-unit-labour-cost-oecd-updated-juin-2016.htm
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gereksinimlerinin ve artış gösteren yoksulluk seviyesi ve eşitsizliğin AB’ye üye devletlerde farklılıkları 

artıracağı ve Avrupa entegrasyon projesine zarar vereceği uyarısında bulunuyor. 

 

İşsizlik, yoksulluk oranları ve kişi başına GSYH gibi temel göstergeleri kullanan araştırma, AB’ye üye 

devletlerin sosyo-ekonomik sonuçlar açısından birbirlerinden uzaklaştıklarını göstermektedir. Açıkça, 

mali ve ekonomik kriz, AB ülkeleri arasındaki uçurumu genişletti, ülkelerin işgücü piyasaları ve sosyal 

performansları da bu durumu ortaya koymaktadır. Örneğin, 2007’de AB’de en yüksek işsizlik oranının en 

düşük işsizlik oranına orantısı yaklaşık 3’e 1 iken (Slovakya ve Danimarka arasında), en son rakamlar bu 

orantının 5’e 1’i aştığını gösteriyor (Yunanistan ve Almanya arasında). 

 

Araştırma, daha iyi sosyo-ekonomik sonuçlara doğru bir yakınlaşmanın, daha entegre ve istikrarlı bir 

Avrupa ve iyi işleyen bir parasal birlik için temel dayanak oluşturacağını vurgulamaktadır. 

 

ILO Brüksel Ofisi’nin Müdürü Claire Courteille-Mulder, AB’nin devam eden inşasına politik ve 

toplumsal destek için, sosyo-ekonomik şartların iyileştirilmesinin gerekli olduğunu ifade etti. 

 

Kaynak : ILO Uluslararası Çalışma Örgütü 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_490984/lang--en/index.htm 

 

 

Büyük şirketler, Global İş Dünyası ve Engelliler Ağı Sözleşmesi’ni imzalıyor 

 

2015 yılının Ekim ayında tanıtımı yapılan anlaşma, engellilerin çalışma hayatına dahil olmasını 

destekleyen global bir araç niteliğinde. Dört büyük uluslararası şirket (BNP Paribas, IBM, Repsol ve 

Sodexo) ILO’nun Global İş Dünyası ve Engelliler Ağı Sözleşmesi’ni Paris’te Carrefour’un şirket 

merkezinde düzenlenen bir etkinlikte imzaladılar. 

 

İmza törenine, Fransa’nın Engelliler ve Dışlanma ile Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Segolene 

Neuville, ILO Genel Müdürü Guy Ryder ve Avrupa Birliği’nden, işçi sendikalarından, STK’lardan 

temsilciler ile akademisyenler katıldı. 

 

Anlaşma, söz konusu şirketlerin dünya genelinde engellileri dahil etme ve destekleme taahhüdünü ifade 

etmektedir. 

 

ILO Genel Müdürü Guy Ryder, Paris’teki toplantıda, engelliler için insana yakışır iş imkânları 

sağlanmasının ILO’nun temel amaçlarından biri olduğunu ve bu hususta özel sektörün aktif katılımına 

ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Guy Ryder, Global İş Dünyası ve Engelliler Ağı Anlaşmasını imzalayan 

dört şirketin, anlaşmayı 2015 yılı Ekim ayında Cenevre’de imzalayan onbir global şirkete katılmış 

olmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.  

 

Kaynak : ILO Uluslararası Çalışma Örgütü 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_495155/lang--en/index.htm 

 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_490984/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_495155/lang--en/index.htm
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Mali, 2014 tarihli Zorla Çalıştırma Protokolü’nü onaylayan üçüncü Afrika ülkesi oldu  

 

Mali, 1930 tarihli Zorla Çalıştırma Sözleşmesi’ne ilişkin 2014 tarihli Protokolü imzaladı ve bu suretle 

insan ticareti dahil olmak üzere tüm zorla çalıştırma şekilleri ile mücadeleye ilişkin küresel hareketi de 

kuvvetlendirmiş oldu. Söz konusu protokolü onaylayan Mali, resmi taahhütte bulunan ilk devletler olan 

Nijer, Norveç, İngiltere ve Moritanya’nın izinden gidiyor.  

 

Uluslararası Çalışma Konferansı tarafından 2014 yılında büyük bir çoğunluk oyu ile kabul edilmiş olan 

Protokol, 1930 tarihli ve 29 sayılı Zorla Çalıştırma Sözleşmesi’ni tamamlamaktadır. Protokol, zorla 

çalıştırmanın engellenmesi için etkin tedbirler alınmasını ve mağdurlar için koruma ve yasal çözüm 

yollarına erişim imkânı sağlanmasını şart koşmaktadır. 

 

Tüm dünyada zorla çalıştırma mağduru olan 21 milyon kişi mevcut. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) bu 

istismarın yılda 150 milyar dolar yasadışı kazanç yarattığını tahmin etmektedir. 

 

ILO’nun Temel Çalışma İlkeleri ve Hakları Bölüm Şefi Beate Andrees, Nijer ve Moritanya’nın ardından 

Mali’nin Protokolü onaylaması ile, Afrika ülkelerinin, kıtada zorla çalıştırma uygulamalarını yok etme 

çabalarına dahil olduklarını gösterdiğini belirtti ve Mali’nin bu Protokolü onaylaması ile diğer ülkelere 

kuvvetli bir mesaj gönderdiğini vurguladı. 

 

Kaynak : ILO Uluslararası Çalışma Örgütü 

http://www.ilo.org/global/standards/WCMS_486616/lang--en/index.htm 

 

ILO : Latin Amerika’da sosyal başarıların korunması ve verimlilik açığının ele alınması için, işgücü 

piyasası politikaları yeniden yönlendirilmeli 

 

Bölgedeki ülkelerin, nitelikli işler yaratmak ve sosyal içerme ve çalışma kalitesi alanındaki başarıları 

korumak hususunda zorluklarla karşı karşıya olduğu bir zamanda, ILO’nun yayınladığı rapor, mevcut 

ekonomik durgunluğa çözüm aramak üzere, aktif işgücü piyasası politikalarına dayalı yeni bir yaklaşıma 

ihtiyaç olduğunu ortaya koyuyor. 

 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), verimliliği artırmak ve ekonomik durgunluktan kaynaklanan işsizlik 

ve kayıtdışılıktaki artışa çözüm bulmak amacıyla, Latin Amerika ülkelerinin işgücü piyasası 

politikalarında stratejik bir yeniden yönlendirme gerçekleştirmesi gerektiğini vurguladı. 

 

Raporda, sosyal içerme ve çalışma kalitesi alanında 2000’lerden beri gerçekleştirilen başarıların durmuş 

olduğu ve hatta gerilemeye başladığı, bu durumun işgücü piyasalarında tehlikeli bir yapısal durgunluğa 

yol açabileceği ve bunun da eşitsizlik ve kayıtdışılıkta artışa ve orta sınıfın erozyonuna sebep olacağı 

uyarısında bulunuyor. 

 

http://www.ilo.org/global/standards/WCMS_486616/lang--en/index.htm
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ILO’nun Latin Amerika ve Karayipler Bölge Müdürü José Manuel Salazar, ekonomik durgunluğun 

2016’da ve gelecek yıllarda bölgede işgücü piyasalarını etkileyeceğini, bu sebeple etkili çözümler 

üzerinde durduklarını vurguladı. Salazar, aktif işgücü piyasası politikalarının işgücünün becerilerini 

geliştirme ve yenileme, işgücü arz ve talebini yeniden düzenleme ve üretken istihdamı teşvik etmeye 

yönelik bir politika değişimini yansıttığını, bölgedeki işgücü piyasalarının bu entegre yaklaşıma ihtiyacı 

olduğunu belirtti. 

 

Kaynak : ILO Uluslararası Çalışma Örgütü 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_490982/lang--en/index.htm 

 

Euro alanında işsizlik oranı %10,1 

 

Euro alanında (AB19) mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, 2016 yılı Mayıs ayında, bir ay önceki 

%10,2’ye ve bir yıl önceki %11’e kıyasla düşüş kaydederek %10,1 oldu. 

 

AB28’de ise işsizlik oranı 2016 yılı Mayıs ayında %8,6 olarak gerçekleşti, dolayısıyla bir ay önceki 

%8,7’ye ve bir yıl önceki %9,6’ya göre düşüş göstermiş oldu. Bu işsizlik oranı, AB28’de 2009 yılı Mart 

ayından beri kaydedilen en düşük işsizlik oranıdır. 

 

Eurostat tahminlerine göre, AB28’de 2016 yılı Mayıs ayında 21 milyon 84 bin kişi işsizdir. 2016 yılı 

Nisan ayı rakamları ile karşılaştırıldığında, işsiz sayısının 96.000 kişi azaldığı görülmektedir. 

 

AB’ne üye ülkeler arasında en düşük işsizlik oranları Çek Cumhuriyeti’nde (%4,0), Malta’da (%4,1) ve 

Almanya’da (%4,2) kaydedilmiştir. En yüksek işsizlik oranları ise Yunanistan’da (%24,1) ve İspanya’da 

(%19,8) gözlenmiştir. 

 

Kaynak : Eurostat Avrupa İstatistik Kurumu 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7545626/3-01072016-AP-EN.pdf/4281f757-75ef-4463-

a15c-ca9f968b8513 

 

 

AB’de ‘sosyal diyalog için yeni bir başlangıç’ konulu ortak bildiri imzalandı 

 

Euro ve Sosyal Diyalogtan sorumlu Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile 

İstihdam, Sosyal İşler, Beceriler ve İşgücü Hareketliliğinden sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Marianne 

Thyssen ‘sosyal diyalog için yeni bir başlangıç’ konulu bildiriyi 27 Haziran 2016 tarihinde imzaladılar. 

Bildiri aynı zamanda Avrupa’nın sektörler arası sosyal ortakları (ETUC, BusinessEurope, UEPME, 

CEEP) ve Avrupa Birliği Konseyi Hollanda Başkanlığı tarafından da ortaklaşa imzalandı. 

 

Söz konusu bildiri, 5 Mart 2015 tarihinde yüksek seviyeli bir konferansta Avrupa Konseyi Başkanı 

Juncker tarafından başlatılmış olan ‘Sosyal Diyalog için Yeni Bir Başlangıç’ girişiminin bir parçasını 

oluşturmaktadır.  

 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_490982/lang--en/index.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7545626/3-01072016-AP-EN.pdf/4281f757-75ef-4463-a15c-ca9f968b8513
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7545626/3-01072016-AP-EN.pdf/4281f757-75ef-4463-a15c-ca9f968b8513
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Bildiri, AB istihdam ve sosyal politika oluşturma sisteminin önemli bir bileşeni olarak Avrupa sosyal 

diyaloğunun temel rolünü vurgulamaktadır. AB seviyesinde ve ulusal seviyede sosyal diyaloğu daha çok 

güçlendirmek amacıyla, bildiriyi imzalayan tarafların gerçekleştirmesi gereken eylemleri tanımlamaktadır. 

 

Kaynak : Avrupa Komisyonu, İstihdam, Sosyal İşler Genel Müdürlüğü 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2562&furtherNews=yes 

 

ABD Çalışma Bakanlığı, çıraklık eğitimini ilerletmek üzere, ABD Çıraklık Sanayi Sözleşmelerini 

ilan etti 

 

Çıraklık fonundaki 90 milyon doların bir kısmı ‘öğrenirken kazan’ modelini ülke çapında geliştirmek için 

kullanılacak. 

 

Kayıtlı çıraklık eğitimi programlarının sayısını ülke çapında iki katına çıkarma çabaları kapsamında, ABD 

Çalışma Bakanlığı, ulusal örgütlere, sanayilerinin mesleki eğitim ve beceri gereksinimlerini karşılayacak 

çıraklık eğitimi programları başlatmak üzere azami 12 adet ABD Çıraklık Sanayi Sözleşmesi’nin 

uygulanabileceğini duyurdu. 

 

ABD Çalışma Bakanlığı, çıraklık eğitimi uygulayan işverenlere mali ve teknik destek sağlayacak olan 

ulusal örgütlere (sanayi birlikleri, ortak işgücü yönetim örgütleri, işgücü grupları, eğitim kuruluşları, 

örgütlerden oluşan konsorsiyum gibi) hem tek hem de çoklu sanayi sözleşmelerini uygulama kararı 

verecektir. 

 

Tek sanayi sözleşmeleri sağlık hizmeti, inşaat, ulaşım ve lojistik, enerji, imalat, bilişim ve iletişim 

teknolojisi sektörlerinde çıraklık eğitimi programlarının geliştirilmesini destekleyecektir. Bakanlık, ayrıca, 

farklı sektörlerden işverenlere çıraklık eğitimi programlarını geliştirmelerinde ve usta işçiler yetiştirmek 

üzere birlikte çalışmalarında yardımcı olmak için, azami dört adet çoklu sanayi sözleşmesi uygulama 

kararı alacaktır. 

 

ABD Çalışma Bakanı Thomas E. Perez, söz konusu çıraklık eğitimi fonunun daha fazla sektörde daha 

fazla işverene çıraklık eğitimini uygulama ve Amerikan işçileri için fırsatları artırma hususunda yardımcı 

olacağını vurguladı. 

 

Kaynak : ABD Çalışma Bakanlığı 

https://www.dol.gov/newsroom/releases/eta/eta20160630-0 

 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2562&furtherNews=yes
https://www.dol.gov/newsroom/releases/eta/eta20160630-0

