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TEKSTİL 
 

 

TTIP müzakerelerinin 11. turu ABD’de gerçekleştirildi 

 

AB ve ABD arasındaki Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması (TTIP) müzakerelerinin 11. 

turu ABD’de gerçekleştirildi. Müzakereler daha önceki görüşmelerde olduğu gibi, AB ve ABD şirketleri 

için pazara giriş, yasal düzenlemelerde işbirliği ve ticaret kuralları başlıkları altında gerçekleştirildi. 

Pazara giriş başlığı altında gümrük vergileri, hizmetler ve kamu alımlarında ilerleme kaydedildi ve 

gümrük vergileri ile ilgili ikinci öneri seti sunuldu. Taraflar, ürün bazında menşe kuralları ile ilgili 

önerilerini karşılıklı olarak iletti ve kamu alımları ile ilgili önerilerini ise Şubat 2016’da sunmaya karar 

verdi.  

 

Yasal düzenlemelerde işbirliği ve ticaret kuralları başlıkları kapsamında gerçekleştirilen müzakerelerde 

ilerleme kaydedildi. AB müzakerecileri, Otoyol Trafik Güvenliği Yönetimi, Gıda ve İlaç Yönetimi, 

Federal İletişim Komisyonu ve Mesleki Sağlık ve Güvenlik Ajansı gibi ABD yasal düzenleme 

ajanslarındaki muhatapları ile görüşmeler gerçekleştirdi.  

 

AB müzakere ekibi ABD tarafına istihdam ve çevre başlıklarıyla ilgili teklifinin yanı sıra rekabet, ticaretin 

kolaylaştırılması, enerji ve hammaddeler başlıkları ile ilgili teklifini iletti. 

Kaynak: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1389 

 

Çin’in e-ticaret perakende satışları ABD’yi geçti 

 

China Internet Network Information Centre (CNNIC)’ın raporuna göre Çin, 2014 yılında online perakende 

satışlarından 439 milyon dolarlık gelir elde ederek, bu kategoride ABD’yi geride bıraktı. 439 milyon dolar 

Çin’in GSYH’sının yüzde 7’sine tekabül etmekte. Rapora göre internet, Çin’in ekonomik gelişiminde son 

beş yılda çok önemli bir yere sahip.  

 
 

Dünya’daki en büyük 10 internetten satış firmasının Alibaba dahil 4’ü Çin’e ait. 2014 yılında Çin’deki 

online müşterilerin sayısı 361 milyona ulaştı ki bu sayı Çin’deki müşterilerin yüzde 55’ine tekabül 

etmekte. İnternete ulaşım en çok cep telefonları aracılığı ile gerçekleştirilmekte olup, bilgisayarlar  ise 

ikinci sırada yer almakta.  

Kaynak: http://www.fibre2fashion.com/news/textile-news/china-tops-in-e-commerce-sales-175641-

newsdetails.htm 

IKEA %100 Sürdürülebilir Pamuk Hedefine Ulaştı 

 

İsveç mobilya markası İKEA Eylül 2015 itibariyle kullandıkları pamuğun %100’ünün sürdürülebilir 

olması hedefine ulaştı. İKEA, koltuktan havluya birçok ürün için en önemli ham madde olan pamuğun, 

üretimini çevresel, sosyal ve ekonomik anlamda sürekli gelişimini sağlamayı ve sürdürülebilir kılmayı, iyi 

tarım uygulamaları neticesinde elde edilen üretim kalitesinin uzun vadede tüm dünyaya yayılmasını 

hedeflemektedir. Ayrıca pamuk tarımı ile ilgili çalışma ortamındaki standartların (tarım çalışanları için 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1389
http://www.fibre2fashion.com/news/textile-news/china-tops-in-e-commerce-sales-175641-newsdetails.htm
http://www.fibre2fashion.com/news/textile-news/china-tops-in-e-commerce-sales-175641-newsdetails.htm
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sağlık ve çalışma güvenliğinin sağlanması, daha az su ve kimyasal kullanımı, çocuk işçi çalıştırılmaması) 

iyileştirilmesini ilke edinmiştir. 

 

IKEA, küresel pamuk üretimini, pamuk üreticileri için, içinde yetiştiği çevre için ve sektörün geleceği için 

daha iyi hale getirme misyonu ile 2009 yılında kurulan Better Cotton Initiative’in (BCI) kurucularından 

olup, bu oluşumun en kuvvetli destekçilerindendir. 

Kaynak: http://www.fibre2fashion.com/news/announcement/ikea-reaches-major-cotton-milestone-

175619-newsdetails.htm 

 

 
Tekstilde Ortadoğu ve Rusya kaybını İran ve ABD telafi etti 

 

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Başkanı 

İbrahim Burkay, yılın ilk 9 ayında tekstil ihracatlarının yüzde 12 gerileyerek 5.9 milyar dolar seviyesinde 

gerçekleştiğini söyledi. Burkay, “Ortadoğu ülkelerinin ardından Rusya’da meydana gelen ekonomik kriz 

bu ülkeye ihracatımızı etkiledi. 2007 ve 2013 döneminde tekstil ihracatımızda ilk sırayı alan Rusya, 

2014’ten itibaren birinciliği İtalya’ya bıraktı. Yılın 9 aylık döneminde Rusya’ya ihracatımız dolar bazında 

yüzde 37 oranında düşerken; miktar bazında ise yüzde 28 azaldı ve 379 milyon dolar olarak gerçekleşti” 

dedi.  

 

“Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD ile siyasi ve ekonomik açıdan yeni işbirliklerinin kapısını 

araladığımız İran pazarında etkinliğimizi artırdık” ifadelerini kullanan Burkay, “Yılın ilk 9 aylık 

döneminde ABD’ye ihracatımız dolar bazında yüzde 9 ve miktar bazında yüzde 16 artarken; İran’a 

ihracatımız da dolar bazında yüzde 17 ve miktar bazında yüzde 45 yükseldi” diye konuştu.  

 

Kaynak: http://www.dunya.com/ekonomi/ekonomi-diger/tekstilde-ortadogu-ve-rusya-kaybini-iran-

ve-abd-telafi-etti-278102h.htm 

 

Japon Konica Minolta, Como, İtalya’da Tekstil İnovasyon Merkezi Açtı 

Marunouchi, Chiyoda ve Tokyo’da merkezi bulunan, 49 ülkede yer alan Japon Inkjet Baskı Uzmanı 

Konica Minolta firması 5.7 milyon dolarlık yatırım ile Como, İtalya’da Tekstil İnovasyon Merkezi açtı. 

Merkez tekstil sektöründe çevresel tehditleri azaltan, daha yüksek performanslı ürünleri sunan ve 

müşterilerin gözünde şirket değerini artıran yardımcı tekstil malzemeleri geliştirmeyi amaçlıyor. 

Sürdürülebilirliğe önem veren, Konica Minolta'nın kurumsal sosyal sorumluluk aktiviteleri "Yeni 

Değerlerin Yaratılması" felsefesini baz almaktadır. Şirketler grubu tüm hissedarlarına karşı 

sorumluluklarını yerine getirerek ve sürdürülebilir bir toplumun gerçekleştirilmesine katkıda bulunarak 

toplumun güven ve beklentilerine uyarak yaşamak için çabalamaktadır. Konica Minolta insan hakları, 

emek, çevre ve yolsuzlukla mücadeleyi kapsayan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler sözleşmesinde imza 

sahibidir.  

http://www.fibre2fashion.com/news/announcement/ikea-reaches-major-cotton-milestone-175619-newsdetails.htm
http://www.fibre2fashion.com/news/announcement/ikea-reaches-major-cotton-milestone-175619-newsdetails.htm
http://www.dunya.com/ekonomi/ekonomi-diger/tekstilde-ortadogu-ve-rusya-kaybini-iran-ve-abd-telafi-etti-278102h.htm
http://www.dunya.com/ekonomi/ekonomi-diger/tekstilde-ortadogu-ve-rusya-kaybini-iran-ve-abd-telafi-etti-278102h.htm
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Kaynak: http://www.yarnsandfibers.com/news/textile-news/konica-minolta-opens-new-textile-

innovation-centre-como-italy#.Vjc1V7mhcdU 

 

Hazır giyimciden sanayici için Turquality gibi teşvik önerisi 

Türkiye’de kamuya ait bütün yükümlülüklerini yerine getiren, yüksek istihdam sağlayan firmaların ek 

mali ve idari yüklerle adeta cezalandırıldığını dile getiren Ege Hazırgiyim İhracatçıları Birliği (EHKİB) 

Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kızılgüneşler, şirketlerin niteliklerine göre destekleneceği yeni bir teşvik 

sistemi önerdi. Şimdiye kadar teşviklerin sektörel, bölgesel ya da proje bazlı verildiğini belirten 

Kızılgüneşler, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin 'nitelikli üretici belgelendirme sistemi'ne sıcak 

baktığını ifade etti. Kızılgüneşler, pilot uygulamanın hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe 

yapılabileceğini söyledi.  

 “Mevcut mali uygulamalar ve yükler firmaları küçük kalmaya itiyor. Küçük ölçekli yapı ile optimum 

ölçeğe ulaşmak, verimlilik ve rekabet gücü kazanmak mümkün değil. Bununla birlikte sektörümüzde 

uluslararası sosyal standartları karşılayan, yurtiçi kamu yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren çok 

sayıda nitelikli üretici de bulunuyor. Ama bunlar, bu özellikleri nedeniyle hiçbir özendirici ve ayırt edici 

uygulamaya tabi tutulmuyor. Sanayide nitelikli üreticileri diğerlerinden ayıracak, ödüllendirecek ve 

firmaları nitelikli üretici olmaya özendirecek bir sisteme ihtiyaç var” görüşünü savundu.  

Kaynak: http://www.dunya.com/ekonomi/ekonomik-meslek-kuruluslari/hazir-giyimciden-sanayici-icin-

turquality-gibi-t-275386h.htm 

 

 

Avrupa Birliği Çevre Ödülleri 2016 dönemi başvuruya açıldı! 

Avrupa Birliği üyesi 28 ülke ve Türkiye’de sürdürülebilirlik ve inovasyon konusunda başarılı 

çalışmalarıyla ön plana çıkan işletmelere verilen Avrupa Birliği Çevre Ödülleri, çevresel, sosyal ve 

ekonomik konuları bütüncül bir şekilde yöneten işletmelerin yenilikçi uygulamalarını ödüllendirmeyi 

hedefliyor. Avrupa kamuoyunda bilinirliliği çok yüksek olan bu ödüller, tam üyelik sürecinde ciddi ve 

kararlı adımlar atan ülkemiz ve işletmelerimiz için prestijli bir teşvik aracı niteliğinde. Ödüllerin Türkiye 

Programı Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

işbirliğiyle düzenleniyor. Şirketler, başvurularına göre toplam 3 kategoride ödül alacaklar. 

 Yönetim Ödülü, Ürün/Hizmet Ödülü, Süreç Ödülü 

Son başvuru tarihi: 30 Kasım 2015 Cuma 

Kaynak: http://www.abcevreodulleri.org/ 

 

http://www.yarnsandfibers.com/news/textile-news/konica-minolta-opens-new-textile-innovation-centre-como-italy#.Vjc1V7mhcdU
http://www.yarnsandfibers.com/news/textile-news/konica-minolta-opens-new-textile-innovation-centre-como-italy#.Vjc1V7mhcdU
http://www.dunya.com/ekonomi/ekonomik-meslek-kuruluslari/hazir-giyimciden-sanayici-icin-turquality-gibi-t-275386h.htm
http://www.dunya.com/ekonomi/ekonomik-meslek-kuruluslari/hazir-giyimciden-sanayici-icin-turquality-gibi-t-275386h.htm
http://www.abcevreodulleri.org/
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Kaynak: http://www.csb.gov.tr/gm/cygm/index.php?Sayfa=haberdetay&Id=20269 

 

     EKONOMİ 

 

Avrupa Birliği’nin yeni ticaret ve yatırım stratejisi “Herkes için Ticaret” (Trade for All)  

 

AB Komisyonu, Avrupa Birliği’nin yeni ticaret ve yatırım stratejisini açıkladı. “Herkes için Ticaret” 

(Trade for All) sloganıyla duyurulan ticaret ve yatırım stratejisi, “sorumlu” bir yaklaşımla oluşturuldu ve 

ticaretten azami sayıda insanın yararlanması önceliklendirildi. AB’nin dış politika öncelikleriyle aynı 

çizgide bir yaklaşım benimsenerek düzenlenen strateji üç temel ilkeye dayanıyor; etkinlik, saydamlık ve 

değerler.  

 

Etkinlik: Ticaretin ekonomik getiri sağlaması ve yeni fırsatlar ortaya koyması hedeflenmelidir. Hizmetler 

ve dijital ekonominin de içinde yer alacağı bu çerçevede KOBİ’lerin yeni pazarlara açılması sağlanarak, 

dış ticaretten azami yararlanabilmeleri amaçlanacaktır.  

Saydamlık: Ticaret anlaşması müzakereleri sürecinde saydamlık sağlamak amacıyla üzerinde görüşülen 

belgeler kamuoyunun erişimine açılacaktır.  

Değerler: Avrupa’nın sosyal ve yasal düzenleyiciliğe dayalı değerlerinin korunması hedeflenmektedir. 

Sürdürülebilir kalkınma, insan hakları, adil ticaret ve yolsuzlukla mücadele gibi Avrupa değerlerinin 

yaygınlaştırılması hedefine ticaret anlaşmaları ve tercihli ticaret ortaklığı programlarının katkı sağlaması 

amaçlanmaktadır. Bu noktada AB ticaret anlaşmalarına yolsuzlukla mücadele kurallarının dâhil edilmesi, 

ticaret ortaklarının temel istihdam standartlarını benimsemesinin sağlanması, “tedarik zincirinin 

sorumluluk çerçevesinde yönetimi”nin güvence altına alınması için daha fazla çaba gösterilmesi ön plana 

alınacaktır.  

 

Halihazırda sürmekte olan Japonya le ticaret, Çin ile yatırım anlaşması müzakereleri ile Doha Kalkınma 

Gündemi, Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı müzakerelerinin tamamlanması AB ticaret 

Türkiye küresel iklim değişikliği ile mücadelede yol haritasını belirledi   

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin başkanlık ettiği ‘İklim değişikliği ve Hava yönetimi 

Koordinasyon Kurulu’nda alınan karar çerçevesinde Türkiye, 2030 yılında %21’e kadar sera gazı emisyon 

azaltımı yapabileceğini Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine bildirdi. 

Söz konusu ulusal katkı ekonomi genelinde, enerji üretimi, sanayi, tarım, atık, binalar, ulaştırma ve 

ormancılık sektörlerini kapsamaktadır. Olağan Senaryoda 2030 yılı itibariyle 1 milyar 175 milyon ton 

olarak öngörülen toplam sera gazı emisyonları, azaltım senaryosunda 929 milyon ton olacaktır ve bu 

azaltım %21 oranına tekabül etmektedir. Diğer bir ifadeyle, sadece 2030 yılında 246 milyon ton emisyon 

önlenmiş olacaktır. 

Ülkemizin 2030 yılında erişeceği bu rakam, OECD ülkelerinin 2012 yılı ortalaması olan kişi başı 12,5 ton 

değerinin dahi altında kalmaktadır. 

http://www.csb.gov.tr/gm/cygm/index.php?Sayfa=haberdetay&Id=20269
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stratejisinin en önemli öncelikleri olarak belirtilmektedir. Bunlara ek olarak Avustralya, Filipinler, 

Endonezya ve Yeni Zelanda gibi Asya-Pasifik bölgesi ülkeleri ve Afrika ülkeleriyle AB arasında ticaret 

anlaşması müzakerelerine başlanması da yeni stratejide belirtilen hedefler arasında yer alıyor. AB 

şirketlerinin gerçekleştirdiği ihracat, AB’de 30 milyondan fazla istihdamı destekliyor.  AB ile Türkiye 

arasındaki Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konusu da AB Yeni Ticaret Stratejisi’nde yer buluyor. 

 

Kaynak: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5806_en.htm?locale=en 

 

 

 

AB - Tunus Derin ve Kapsamlı Serbest Ticaret Alanı müzakereleri başladı. 

 

Ticaretten sorumlu AB Komiseri Cecilia Malmström Derin ve Kapsamlı Serbest Ticaret Alanı 

müzakereleri 13 Ekim tarihinde Tunus’ta başlattı. Malmström toplantı sırasında, Tunus’taki ekonomik ve 

siyasi reformlara AB’nin desteğini vurguladı. Tunus’un demokrasi yolculuğunun ilham verici olduğunu 

belirten Malmström, AB ve Tunus arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ülkenin ileri doğru atılımının 

AB tarafından desteklenmesi gereğine dikkat çekti. Komiser Malmström Tunus ziyareti kapsamında 

Başbakan Habib Essid ve Ticaret Bakanı Ridha Lahouel’in yanı sıra Nobel Barış Ödülü kazanan UTICA, 

UGTT, Tunus İnsan Hakları Savunma İttifakı ile Tunus Avukatlar Birliği’nin yanı sıra Tunus 

Parlamentosu üyeleri ile de görüştü. 

Kaynak: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1378 

 

AB ve Çin arasındaki ikili yatırım anlaşması müzakereleri değerlendirildi 

 

Ticaretten sorumlu AB Komiseri Cecilia Malmström Çin Ticaret Bakanı Gao Hucheng ile görüşerek AB 

ve Çin arasındaki ikili yatırım anlaşması müzakerelerinin bir değerlendirmesini yaptı. Karşılıklı yatırımlar 

önündeki tüm engellerin ortadan kaldırılması için daha fazla çabaya ihtiyaç olduğu değerlendirmesini 

basınla paylaşan Malmström, yatırımcılar açısından açık, adil ve saydam bir yasal düzenleme ortamının 

gerekliliğini vurguladı. Malmström ve Gao arasındaki görüşmede özellikle Çin’de fikri mülkiyet 

haklarının korunması ile ilgili sorunlar değerlendirildi, Çin’de devam etmekte olan ekonomik ve siyasi 

reformlar hakkında görüş alışverişi gerçekleştirildi. Malmström hukukun üstünlüğü, bağımsız yargı 

sistemi, yabancı işletmelerin ve kişilerin Çin’de iş yapabilmelerinin desteklenmesinin önemini vurguladı. 

Kaynak: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1376 

 

AB – Türkiye Üyelik Müzakerelerinde Son Durum 

 

Financial Times haberine göre sığınmacı krizi için Türkiye’ye sağlanması planlanan ve henüz AB 

Liderleri tarafından onaylanmamış olan 3 milyar €’luk ek mali yardım Almanya Şansölyesi Angela 

Merkel tarafından destekleniyor. AB – Türkiye göç krizi üzerine “Ortak Eylem Planı” çerçevesinde siyasi 

düzeyde sağlanan anlaşma ile 3 milyar € mali desteğe ek olarak, katılım müzakerelerinde yeni başlıkların 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5806_en.htm?locale=en
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1378
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1376
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açılması ve Vize Serbestisi görüşmelerinin 2016 yılında tamamlanmasının görüşüldüğü kaydediliyor. AB 

yetkililerinin henüz resmi taahhütler verilmediğini dile getirdiği belirtiliyor.  

 

AB düzeyinde oluşturulması planlanan AB Güvenli Menşe Ülke Listesi’ne Türkiye’nin de dâhil 

edilmesinin Ankara’nın talepleri arasında olduğu belirtiliyor. Ek olarak, AB – Türkiye arasında ortak bir 

Zirve gerçekleştirilmesi veya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AB Liderler Zirvesi’ne davet edilmesi de 

görüşülen konular arasında. 

Üye ülkeler için en hassas konulardan birinin vize serbestisi olduğunu kaydeden Financial Times, 

Türkiye’nin AB ile katılım müzakereleri yürüten, ancak vize sisteminde kolaylıklar sunulmayan tek ülke 

olduğuna dikkat çekiyor. Öte yandan haberde Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande’ın vize serbestisi 

ve katılım müzakerelerinde sağlanacak ilerlemenin ancak Ankara’nın gerekli şartları yerine getirmesi ile 

gerçekleşebileceği vurgusuna yer veriliyor. G.Kıbrıs’ın göç krizi üzerine anlaşma ile katılım müzakereleri 

arasında bağ kurulmasına karşı çıktığı da ekleniyor. 

Kaynak: Financial Times  

 

 

ÇALIŞMA HAYATI 
 

 

 

Küresel Finansal Krizin Neticesi Olarak, Toplu Pazarlık Kapsamı Düşüş Gösterdi 

 

Endüstri ilişkileri alanında Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun yeni bir veri tabanı, global finansal 

krizin başlangıcından itibaren toplu pazarlık sistemi kapsamında değişimler olduğunu ortaya koyuyor ve 

toplu pazarlık sisteminin birçok ülkede baskı altında kaldığını gösteriyor. 

 

Yeni veri tabanı, 75 ülkede işçi sendikası yoğunluğu ve toplu pazarlık kapsamı hakkında göstergeler 

içeriyor. Toplu pazarlıkta başlıca eğilimleri içeren özete göre, toplu pazarlık kapsamı ülkeler arasında 

önemli farklılıklar göstermekte, örneğin Etiyopya, Malezya, Filipinler ve Peru’da %1-2 arasında iken, 

Fransa, Belçika, Avusturya ve Uruguay’da %100’e yaklaşıyor. 

 

Global finansal krizin toplu pazarlık sistemine etkisi analiz edilecek olursa, 48 örnek ülkede 2008-2013 

yılları arasında toplu pazarlık kapsamı ortalama olarak %4,6 oranında düşmüştür, aynı ülkeler grubunda 

işçi sendikası yoğunluğunda ortalama düşüş ise %2,3. 

 

Kaynak : ILO Uluslararası Çalışma Örgütü 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_415612/lang--en/index.htm 

 

 

 

 

http://www.ft.com/home/europe
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_415612/lang--en/index.htm
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H&M, IndustriAll Global İşçi Sendikası ile Global Çerçeve Anlaşması İmzaladı 

 

Dünyanın en büyük konfeksiyon tedarikçilerinden biri olan H&M ve IndustriAll Global İşçi Sendikası, 

İsveç işçi sendikası IF Metall ile birlikte global bir çerçeve anlaşmasına imza attılar. Bu anlaşma, H&M’in 

tüm tedarik zincirinde temel işçi haklarının korunması için yeni bir mutabakat olarak dikkat çekmektedir. 

Anlaşma H&M ürünlerinin imal edildiği yaklaşık 1.900 fabrikada istihdam edilen 1,6 milyon konfeksiyon 

işçisini kapsıyor. 

 

Söz konusu global çerçeve anlaşması, konfeksiyon işçilerinin çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve iyi 

işleyen endüstriyel ilişkiler sisteminin oluşturulması için işgücü piyasasındaki ilgili taraflar arasında 

işbirliğinin gerekli olduğu hususunda müşterek kanaate dayanmaktadır. 

 

IndustriAll Genel Sekreteri Jyrki Raina, anlaşmanın, sendikalı işgücü, yapıcı işçi-işveren ilişkileri, sanayi 

seviyesinde toplu sözleşmeler vasıtasıyla geçinmeye yetecek ücretler ve güvenli işyerleri ile, 

sürdürülebilir bir konfeksiyon sanayii oluşturulmasına yönelik çabaları pekiştireceğini belirtti. 

 

H&M CEO’su Karl-Johan Persson, iyi işleyen endüstri ilişkileri sisteminin ve toplu pazarlık sisteminin 

tedarik zincirinde adil ve geçinmeye yetecek ücretlerin elde edilmesi ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi 

için temel hususlar olduğunu vurguladı. Persson, bu alanda halen devam etmekte olan çalışmalarına 

IndustriAll ve IF Metall sendikaları ile yaptıkları işbirliğinin katkı sağlayacağına ve istikrarlı tedarik 

pazarları oluşturmaya yardımcı olacağına inandıklarını ifade etti. 

 

Global çerçeve anlaşmasında yer alan temel hususlar : 

-Taraflar işyeri seviyesinde ve sektörel seviyede toplu sözleşmelerin imzalanmasını müşterek olarak 

destekleyeceklerdir. 

-İşçiler, işçi sağlığı ve güvenliği haklarının bir parçası olarak, güvenli olmayan işleri reddetme hakkına 

sahip olacaklardır. 

-Taraflar, işverenin sorumlulukları, işçinin hakları ve yükümlülükleri, endüstri ilişkileri, toplu iş 

sözleşmeleri ve ihtilafların barışçı yollarla çözümü konularında yönetime ve sendika temsilcilerine eğitim 

sağlayacaklardır. 

-H&M, tedarikçilerinin işyerlerinde insan haklarına ve sendikal haklara saygı duymalarını sağlamak için 

mümkün olan tüm baskı gücünü kullanacaktır. 

-İşçi temsilcileri, işyerlerinde temsil görevlerini yerine getirme hakkına sahip olacaklardır. 

 

Kaynak : IndustriAll Global İşçi Sendikası 

http://www.industriall-union.org/industriall-global-union-and-hm-sign-global-framework-
agreement 

 

 

 

 

 

http://www.industriall-union.org/industriall-global-union-and-hm-sign-global-framework-agreement
http://www.industriall-union.org/industriall-global-union-and-hm-sign-global-framework-agreement
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Kamboçya’da İşçi Sendikaları Grev Eylemini İstişare Ediyor 

 

Kamboçya’daki konfeksiyon sendikaları, asgari ücret müzakerelerinde 2016 yılı için yeni asgari ücret 

seviyesinin aylık 140 dolar olarak belirlenmesinden duydukları hayal kırıklığının ardından, grev eylemini 

istişare etmek üzere toplanacaklar. 

 

Kamboçya’da mevcut 128 dolar seviyesindeki aylık asgari ücret, 2016 yılında %9,4 artışla 140 dolar 

olacak. Bu rakam Vietnam’daki konfeksiyon işçilerinin asgari ücretinden daha düşük seviyede ve işçi 

sendikalarının aylık 160 dolar asgari ücret talebinin de altında kalmış oldu. 

 

Kamboçya’nın konfeksiyon işçileri sendikası CCAWDU’nun başkanı Ath Thorn, mevcut durumdan 

memnun olmadıklarını, greve çıkıp çıkmama hususunda bir karara varabilmek için genel kurulu toplayıp 

tüm ülkeden üyeleri ile konuyu istişare edeceklerini söyledi. 

 

Kaynak : IndustriAll Global İşçi Sendikası 

http://www.industriall-union.org/cambodian-unions-consider-strike-action 

 

Romanya’da Temel İşçi Hakları için Mücadele 

 

Bükreş’te 13-14 Ekim 2015 tarihlerinde toplanan IndustriAll Avrupa İşçi Sendikası Kampanya Komitesi, 

Romanya’da endüstri ilişkileri alanındaki kaygı verici duruma tepki gösterdi. Romanya’da işçi haklarına 

ve işçi temsilcilerinin haklarına saldırılar olduğu ve bu durumun Avrupa’da yaygınlaşmakta olduğu iddia 

edildi.  

 

Romanya Petrom-Energie sendikası başkanı Liviu Luca, global finansal krizin sonucu olarak alınan 

tasarruf tedbirlerinin Romanya’da endüstri ilişkileri sistemi üzerinde hasar verici etkileri olduğunu 

vurguladı. Toplantıda, ulusal ve sektörel seviyelerde daha önceleri iyi oluşturulmuş olan sosyal diyalog 

yapılarının, kolektif haklara yapılan saldırıların sonucu olarak ortadan kalktığı, bu durumun 2011 yılında 

onaylanan yeni çalışma yasasının sonucu oluştuğu ifade edildi. Ayrıca, grev yapma hakkının 

sınırlanmasını amaçlayan siyasi tedbirlerin de işçi hareketinin gerilemesine yol açtığı belirtildi. 

 

Kaynak : IndustriAll Avrupa İşçi Sendikası 

http://www.industriall-europe.eu/news/list3.asp?stid=384 

 

Güneydoğu Avrupa’da Sanayi Yatırımları ve İnsana Yakışır İş için Çağrı 

 

Güneydoğu Avrupa’da sanayi sektörlerini temsil eden işçi sendikaları, bölgede sanayi yatırımları ve 

insana yakışır iş için çağrıda bulundular.  

 

15-16 Ekim’de Sofya’da yapılan bölge toplantısında Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Makedonya, 

Karadağ, Romanya ve Sırbistan’ın sanayi sektörlerini temsil eden işçi sendikalarından 39 temsilci biraraya 

geldiler.  

 

http://www.industriall-union.org/cambodian-unions-consider-strike-action
http://www.industriall-europe.eu/news/list3.asp?stid=384
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Sendika temsilcileri, bölgelerinde endüstriyel ve ekonomik açıdan olumsuz şartlara işaret ettiler. Bölge, 

yıllardan beri zor bir ekonomik ve siyasi dönüşüm döneminden geçmektedir, global ekonomik ve finansal 

krizin etkileri halen devam etmektedir. Güneydoğu Avrupa bölgesindeki ülkelerde işsizlik oranları yüksek 

seviyelerdedir. Bazı ülkelerde resmi işsizlik oranları %20’ye ulaşmaktadır ve genç işsizliği ise iki katına 

çıkmaktadır, örneğin Hırvatistan’da %45. Ayrıca, bölgede kayıtdışı ekonomi ile güvencesiz ve geçici 

istihdam çok yaygın.  

 

Toplantıya katılan işçi sendikası temsilcileri, ülkelerindeki ekonomik durumu iyileştirmek için, yeni 

yatırımları ülkelerine çekmek üzere, şeffaf, güvenilir ve istikrarlı bir politik sistemin şart olduğunu 

vurguladılar. Sendika temsilcileri, gelecek yıllarda IndustriAll Avrupa işçi sendikası ile işbirliği yaparak, 

sanayi politikası gündemi geliştirme amaçlı bölgesel bir proje için birlikte çalışmayı kararlaştırdılar. 

Sanayi politikası gündeminin, bölgedeki işçilerin çalışma şartlarının ve ücretlerin iyileştirilmesi için de 

temel unsur olduğu vurgulandı.  

 

Kaynak : IndustriAll Avrupa İşçi Sendikası 

http://www.industriall-europe.eu/news/list3.asp?stid=383 

 

 

AB’de İstihdam ve Sosyal Durum: AB Ekonomisi Orta Seviyede ve Tutarlı Büyümeye Devam 

Ediyor 

 

İstihdam ve Sosyal Durum konulu üç aylık gözden geçirme raporuna göre, AB’de işgücü piyasaları ve 

sosyal göstergeler, ekonomik faaliyetlerin güçlenmesinden istifade ederek, kademeli olarak iyileşmeye 

devam ediyor. 

 

2015’in ikinci üç aylık döneminde, Fransa haricinde tüm AB üyesi ülkelerde ekonomide olumlu büyüme 

kaydedildi. 

 

İşgücü piyasaları da kademeli olarak iyileşmeye devam ediyor. 2015’in ikinci çeyreğinde, AB’de istihdam 

%0,2 oranında artış gösterdi. Yıllık olarak istihdam artışı ise 2,3 milyon kişi ile %1 oranında gerçekleşti.  

 

AB’de son dönemlerde kaydedilen istihdam artışına en çok katkı sağlayan sektör hizmet sektörü oldu. 

2015’in ikinci çeyreğinde, hizmet sektörünün büyük kısmında istihdam arttı, buna karşın tarım ve 

sanayide gelişme olmadı, inşaat sektöründe ise düşüş kaydedildi. 

 

İşsizlik oranları hususunda, AB üyesi ülkeler arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin 

Almanya’da işsizlik oranı %4,5 iken, İspanya’da %22,2 ve Yunanistan’da %25,2’dir. 

 

Genel ekonomik görünüm, ekonomide ve işgücü piyasasında iyileşmenin devam edeceğine işaret 

etmektedir. 

 

Kaynak : Avrupa Komisyonu, İstihdam, Sosyal İşler Genel Müdürlüğü 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2345&furtherNews=yes 

http://www.industriall-europe.eu/news/list3.asp?stid=383
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2345&furtherNews=yes
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İmalatçı Ülkelerde Daha Güvenli İşyerleri ve Adil Üretim için AB Desteği 

 

Avrupa Komisyonu İstihdam, Sosyal İşler, Beceriler ve İşgücü Hareketliliğinden sorumlu Komisyon 

Üyesi Marianne Thyssen ve Uluslararası İşbirliği ve Kalkınmadan sorumlu Komisyon Üyesi Neven 

Mimica, G7’nin “Vision Zero” Fonu için AB desteğini açıkladılar. 

 

Söz konusu fon, imalat yapılan düşük gelirli ülkelerde, işyerinde ölümlerin azaltılması ve önlenmesi, 

işgücü denetimlerinin iyileştirilmesi, adil üretim şartlarının sağlanması ve işçilerin haklarını 

kullanmalarına yardımcı olunması için hükümetlerin, iş dünyasının, sosyal tarafların ve STK’ların 

müşterek faaliyetlerini destekleyecektir.  

 

Fon’un yönetimi Uluslararası Çalışma Örgütü ILO tarafından gerçekleştirilecektir. İlk pilot uygulamalar 

2016 yılında başlayacak ve seçilmiş imalatçı ülkelerde hazır giyim sektörüne odaklanacaktır. 

 

Kaynak : Avrupa Komisyonu, İstihdam, Sosyal İşler Genel Müdürlüğü 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2348&furtherNews=yes 

 

 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2348&furtherNews=yes

