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TEKSTİL 

 

 

İtalya’da ABD Pazarına Girmek İçin Sektöre Verilen Destekler Dikkat Çekiyor 

 

Mevcut ekonomik konjonktürde, Tekstil ve Hazır Giyim üreticileri ABD’de pazar paylarını genişletmek 

için büyük çaba sarf ettiği gözükmekte. Hem moda hem de üretimde rekabet etmeye çalıştığımız bir dünya 

devi olan İtalya’da son dönemde sektöre verilen destekler oldukça dikkat çekici. İtalya Hükümeti özellikle 

ABD’ye yaptıkları ihracatı artırmak adına büyük teşvik mekanizmaları hayata geçirilmekte. Yarn and 

Fibers’da yayılanan bir habere göre; 

“İtalya’nın Ekonomik Kalkınma Yardımcı Bakanı Carlo Calenda, yıllık planda tekstil, moda ve deri 

ürünlerinde ABD’ye yaptıkları ihracatı artırmak adına 20 milyon $ ek bir bütçe ayırdıklarını açıklamıştır. 

Bu bütçenin harcanacağı kalemler arasında, büyük bir medya kampanyası yürütmek, özel etkinlikler ve 

fuarlar ile ikili ilişkileri geliştirmek gibi etkinlikler yer almaktadır. Ayrıca, ABD’de bulunan mevcut 

İtalyan markalarından ziyade yeni markaları pazara sokmayı ve etkin olmadıkları Texas, Colorado ve 

Montana gibi eyaletlere yayılmayı planlamaktadırlar.”  

Kaynak: http://www.yarnsandfibers.com/news/textile-news/rise-textile-and-garment-exports-turnover-tpp-

market#.VcHv07kVgdU 

 

 

Amerikan Ulusal Üreticiler Birliği Örneği  

 

American Ulusal Üreticiler Birliği (National Association of Manufacturers- NAM) adlı oluşum, 

sanayileşmeyi, üretimi, istihdamı ve büyümeyi teşvik etmeye yönelik birçok önemli çalışmaya imza 

atmakta. Bu çalışmalar, son zamanlarda imalat sanayinin milli gelir içindeki payının arttırılmasına yönelik 

politikalar geliştiren devletimize, sektörel birliklere ve sivil toplum kuruluşlarına model teşkil etmesi 

açısından önemsenmektedir. 

Bu kurum ile ilgili kısa bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

“ABD'de Ohio Eyaleti'nin en önemli ticaret ve iş merkezlerinden biri olan Cincinnati şehrinde, 1895 

yılında kurulmuş olan Amerikan Ulusal Üreticiler Birliği Amerikan üreticilerini temsil etmektedir. 

ABD’nin 50 eyaletinde tüm imalat sanayi sektörlerini kapsayan, küçük ve büyük üreticileri birlikte temsil 

eden en büyük birliktir. 

ABD’nin küresel ekonomide rekabet etmesine ve istihdam yaratılmasına yardımcı olan imalat sanayinin 

güçlü sesi ve üreticilerin politika gündeminde önde gelen savunucusudur. 

ABD imalat sektöründe 12 milyon kişi istihdam edilmekte, sektör AB ekonomisine yıllık 2.09 trilyon 

Dolarlık katkı sağlamaktadır. Ayrıca özel sektör Ar-Ge harcamalarının üçte ikisinden fazlası imalat 

sanayine yapılmaktadır. 

http://www.yarnsandfibers.com/news/textile-news/rise-textile-and-garment-exports-turnover-tpp-market#.VcHv07kVgdU
http://www.yarnsandfibers.com/news/textile-news/rise-textile-and-garment-exports-turnover-tpp-market#.VcHv07kVgdU
https://tr.wikipedia.org/wiki/Amerika_Birle%C5%9Fik_Devletleri
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ohio
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NAM’ın dünya standartlarındaki politika uzmanları iş hayatını etkileyen önemli konularda erişim ve bilgi 

sağlar. Göçmenlik reformu, iş ilişkileri, enerji, çevre, ticaret politikaları ve vergiler gibi birçok farklı 

konuyu geniş bir çerçevede yakından takip eder.” 

Kaynak:  “The State of Manufacturing: 

https://youtu.be/z0eReEt1GBs?list=PLNGjIPaInBNGO8gGrc3oEymuEdiamoqHI 

http://www.nam.org/ 

 

Çin Hindistan’dan yüksek oranda bükülmüş elyaf almaya başladı 

Son “YnFx-Fibre and Yarn Hindistan İhracat” raporu Çin’in mayıs ayından beri artan bir ivme ile 

Hindistan’dan bükülmüş elyaf almakta olduğunu gösteriyor. Haziran 2015’de bir önceki aya göre, 

Hindistan’ın Çin’e yaptığı ihracat miktar azında %105, değer bazında ise %80 artış gösterdi. 

Bu ani artış iç piyasa fiyatlarının ithal fiyatlardan yüksek olmasına yol açtı. İç piyasa fiyatlarının yüksek 

olmasının diğer bir nedeni de hükümetin uyguladığı pamuk rezerve politikası. 

Kaynak: http://www.yarnsandfibers.com/news/textile-news/china-has-started-buying-more-spun-

yarns-india-june-exports-rebound#.VcHRjLkVgdU 

 

Yunanistan Pamuğunun Durumu 

2015 yılı Yunanistan ekonomisi ve halkı için zor geçti ve gelecek sezon da biraz problemli olacak gibi 

görünüyor. Yağışlardan dolayı geç toplanan eski mahsulün 10mt’si stoklarda bulunmakta. Pamuğun rengi 

HVI testine göre 62 ve daha düşük değerlerde. Elyaf ve mikroneri kabul edilebilir ölçülerde. Çırçırcılar bu 

pamuk için uluslararası piyasada oldukça yüksek fiyat talep ediyor.  

Geçtiğimiz yıl ile karşılaştırıldığında, satış hacminin 20,000 mt’nin altında olacağı düşünülüyor. Geçen yıl 

bu rakam 20,000mt’nin iki katından fazlaydı. Direkt satışın 1/3’ünün Türk alıcılara yapılacağı 

düşünülüyor.  

Kaynak: Cotton Expert 

 

Pamuk Lisanslı Depo Tebliğinde Değişiklik Yapıldı 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın konu ile ilgili kararı 4 Temmuz 2015 tarihli ve 29406 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlandı. Buna göre, karıştırılarak depolanan pamuklarda, depodan geri alınan pamuk 

miktarının ürün senedinin temsil ettiği miktarın altında olması halinde lisanslı depo işletmesi tarafından 

mudiye, üzerinde olması halinde ise mudi tarafından lisanslı depo işletmesine aradaki ağırlık farkından 

https://youtu.be/z0eReEt1GBs?list=PLNGjIPaInBNGO8gGrc3oEymuEdiamoqHI
http://www.yarnsandfibers.com/news/textile-news/china-has-started-buying-more-spun-yarns-india-june-exports-rebound#.VcHRjLkVgdU
http://www.yarnsandfibers.com/news/textile-news/china-has-started-buying-more-spun-yarns-india-june-exports-rebound#.VcHRjLkVgdU
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doğan bedel pamuğun depodan geri alındığı tarihte o pamuğa ilişkin borsada oluşan ortalama fiyat baz 

alınarak ödenecek. 

Karıştırılarak depolanan pamuğun, lisanslı depo işletmesince Bakanlığın onayı alınıp ilan edilen 

cetveldeki kabul edilebilir kalite kaybı değerleri içerisinde geri verilmesi esastır. Ortaya çıkabilecek kabul 

edilemez kalite farklılıkları ise prim ve indirim tarifesine göre tazmin edilecek. 

Pamuk, hasat döneminden itibaren azami 24 ay süreyle lisanslı depolarda depolanabilecek. 

Kaynak: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150704-6.htm 

 

     EKONOMİ 

 

AB Komisyonu’nun Transatlantik Ticaret ve Yatırım Anlaşması (TTIP) Müzakereleri İle İlgili 

Raporu 

 

AB Komisyonu’nun ABD ile sürdürdüğü Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) müzakereleri 

ile ilgili olarak Avrupa Parlamentosu’nun önerilerini içeren rapor, AP’nin Strazburg’daki Genel 

Kurul’unda 8 Temmuz’da yapılan oylamada 241 “hayır” oyuna karşılık 436 oyla kabul edildi. Oylamada 

32 milletvekili de çekimser oy kullandı. Oylama sonucunda kabul edilen rapor, AP’nin TTIP ile ilgili 

resmi tutumunu içeriyor ve milletvekillerinin AB müzakerecilerinden beklentilerini ortaya koyuyor.  

 

Rapor içeriğinde milletvekilleri;  

 Gerçekleştirilecek anlaşmanın Avrupalı şirketlere ABD pazarını açmasını beklediklerini, 

 AB standartlarının düşürülmemesini istediklerini, 

 Yatırımcı ve devlet arasındaki anlaşmazlıkların kamu mahkemeleri tarafından, saydam ve 

denetime açık bir sistem çerçevesinde ele alınması gerektiğini vurguluyor.  

 

Kaynak: http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20150702IPR73645/html/TTIP-ease-

access-to-US-market-protect-EU-standards-reform-dispute-settlement 

 

 

TTIP Müzakerelerinin 10. Turu Tamamlandı 

 

AB ve ABD arasındaki Transatlantik Ticaret ve Yatırım Anlaşması müzakerelerinin 10. turu 13-17 

Temmuz’da Brüksel'de gerçekleştirildi. Müzakereler kapsamında;  

 AB ve ABD daha hizmet sektörü ile ilgili sundukları teklifi gözden geçirerek yeniden karşılıklı 

olarak sundu.  

 Enerji ve hammaddeler konusunda olumlu yönde görüşmeler gerçekleşti.  

 Gümrükler ve ticaretin kolaylaştırılması için yapılması gereken çalışmalar görüşüldü.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150704-6.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20150702IPR73645/html/TTIP-ease-access-to-US-market-protect-EU-standards-reform-dispute-settlement
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20150702IPR73645/html/TTIP-ease-access-to-US-market-protect-EU-standards-reform-dispute-settlement
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 “Good regulatory practices” alanında anlaşma sağlandı.  

 Ticaret karşısındaki teknik engellerin ortadan kaldırılması ve “sağlık ve bitki sağlığı” konularında 

Dünya Ticaret Örgütü çatısı altındaki işbirliğinin de ötesine geçen bir uzlaşı sağlandı.  

 Yasal alanda uyum başlığı altında ise otomobiller, tıbbi cihazlar, tekstil ve kozmetikler gibi 

önceden belirlenmiş sektörlerde yasal çerçevede uyum işbirliğinin geliştirilmesi konuları ele 

alındı.  

 İlaçlar konusunda ABD merkezli Gıda ve İlaç Yönetimi ve AB’nin ilaç alanındaki yasal 

düzenleyicileri arasındaki görüşmelere devam edildi. 10. Müzakere turunda taraflar İyi Üretim 

Süreçleri konusunda uzlaşıya varılması hedefinde ilerleme kaydetti.  

 AB'nin "yatırımcı - devlet anlaşmazlıklarının çözümü" (ISDS) konusu ile ilgili danışma ve AB 

Komisyonu'nun öneri hazırlık süreci tamamlanmadığı için 10. turda bu başlık ele alınmadı.  

 KOBİ'lerin Transatlantik pazara açılabilmelerini sağlamak için gerekli bilgileri içeren bir 

veritabanı oluşturulmasına karar verildi.  

 

Görüşmelerin tamamlanması sonrasında yapılan basın açıklamasında AB ve ABD baş müzakerecileri 

aşağıdaki konuları vurguladı: 

 Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen TTIP raporu Parlamento'nun TTIP müzakerelerini 

"desteklemektedir.  

 ABD'de Başkana Ticaret Teşvik Yetkisi (TPA) verilmesi ve AP raporunun onaylanması TTIP 

müzakerelerinin sonuç odaklı bir şekilde hızlanmasına yol açacaktır.  

 Mal ticaretinde tarifelerin ortadan kaldırılması en önemli hedef olmaya devam etmektedir ve bu 

nedenle daha önce sunulan teklifler gözden geçirilerek önümüzdeki aylar içinde karşılıklı olarak 

yeniden sunulacaktır.  

 Kamu hizmetleri ilgili alanda Mart ayında Malmström ve Froman'ın çizdiği sınırlar geçerliliğini 

korumaktadır.  

 Müzakerelerin Obama'nın Başkanlığı döneminde tamamlanması mümkün olacaktır.  

 AB, istihdam ve çevre konularındaki (sürdürülebilir kalkınma başlığı) anlaşma önerisini Eylül 

ayında ABD'ye sunacak ve bu başlık 11. müzakere turunda görüşülecektir.  

 

Eylül ayı içinde Komiser Malmström ve ABD Ticaret Temsilcisi Froman bir araya gelerek kaydedilen 

aşamanın bir değerlendirmesini. 11. müzakere turu bu çalışma sonrasında gerçekleşecek. 

 

Kaynak: http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/index_en.htm 

 

İran Nükleer Müzakerelerinde Anlaşma Sağlandı 

 

İran ve E3 / EU+3 arasında süren nükleer müzakerelerde 14 Temmuz’da anlaşma sağlandı. AB Güvenlik 

ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Mogherini ve İran Dışişleri 

Bakanı Zarif toplantıların gerçekleştiği Viyana’da anlaşma üzerine ortak bir açıklama yaptı.  

Ortak Kapsamlı Eylem Planı’nın kabul edilmesiyle İran, nükleer programının yalnızca barışçıl 

amaçlarla işletileceğini ve nükleer silah üretilmeyeceğini taahhüt etmiş oldu. Anlaşmanın İran’ın konuyu 

ele alışında önemli bir yaklaşım değişikliği anlamına geldiği not ediliyor. Eylem Planı’nın tam olarak 

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/index_en.htm
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uygulanmasıyla bölgede ve uluslararası düzeyde barış ve güvenliğe önemli bir katkı sağlayacağı 

vurgulanıyor.  

Eylem Planı İran’ın üzerinde sağlanan anlaşma ile öngörülen kısıtlamalar dâhil olmak üzere uzun vadeli 

nükleer programının ayrıntılarını, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin İran’a yönelik yaptırımlarını 

ve çok taraflı ve ulusal yaptırımların kaldırılmasını içeriyor. Anlaşma kapsamında ana anlaşma metninin 

yanı sıra uygulama aşamasında etkinliğin güvence altına alınması için ayrıntılı beş teknik ek bulunduğu 

belirtiliyor; nükleer program, yaptırımlar, sivil nükleer enerji işbirliği, ortak komisyon ve uygulama. 10 

yıllık krizin sona ermesini sağlayacak tarihi anlaşmanın uygulama aşamalarında Uluslararası Atom 

Enerjisi Ajansı destek sağlayacak. 

 

Kaynak: http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2015/150720_01_en.htm 

 

 

Avrupa Parlamentosu, Karbon Piyasası Reformunu Onayladı  

Avrupa karbon salınım piyasasında 2019'dan itibaren yürürlüğe girecek ve emisyon izni fiyatlarını yukarı 

çekmesi amaçlanan reformlar, Avrupa Parlamentosu'nun onayını aldı.  

Aylardır devam eden görüşmelerin merkezinde, AB'nin Emisyon Ticaret Sistemi'ndeki (ETS) 'kirletme 

izni' fiyatlarının dibe vurmasına yol açan fazla izinlerin toplanacağı bir Piyasa İstikrar Rezervi (MSR) 

oluşturulması yer alıyordu. Ekonomisi kömüre yüksek düzeyde bağımlı olan Polonya, reformların daha 

geç yürürlüğe girmesini istiyordu. Yoğun bir şekilde enerji tüketen sektörler de, maliyetlerinin artacağı ve 

yatırımların dünyanın başka bölgelerine yöneleceği uyarısında bulunuyordu.  

Genel kurulda kabul edilen karar tasarısının raportörü Ivo Belet, varılan sonucun 'son derece önemli bir 

adım olduğunu' ve Aralık ayında Paris'te düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı 

öncesinde AB'nin inandırıcılığını arttırdığını söyledi. MSR'nin planan tarihte yürürlüğe girebilmesi için 

AB ülkelerinin de resmen onay vermesi gerekiyor. Avrupa'da karbon emisyonu izinleri şu anda ton başına 

yaklaşık 7.50 Euro'dan alıcı buluyor.  

Kaynak: http://www.euractiv.com.tr/cevre/article/ap-karbon-piyasasi-reformunu-onayladi-031838 

 

 

 

ÇALIŞMA HAYATI 
 

 

2030 Kalkınma Gündemi: Çalışma Dünyası için Önemli Bir Dönüm Noktası 

 

Uluslararası Çalışma Örgütü ILO, 2 Ağustos Pazar günü Birleşmiş Milletler’in 193 üyesi tarafından 

onaylanan yeni sürdürülebilir kalkınma gündemini, çalışma dünyası için önemli bir dönüm noktası olarak 

görüyor. 

 

http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2015/150720_01_en.htm
http://www.euractiv.com.tr/cevre/article/ap-karbon-piyasasi-reformunu-onayladi-031838
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2030 sürdürülebilir kalkınma gündemi, 17 sürdürülebilir kalkınma hedefi ile 169 gösterge içermekte ve 

25-27 Eylül 2015 tarihleri arasında Birleşmiş Milletler’de düzenlenecek özel zirvede bir araya gelecek 

dünya liderleri tarafından resmi olarak onaylanacak. 

 

“Dünyamızı Dönüştürmek: 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi” gelecek yıldan itibaren Binyıl 

Kalkınma Hedeflerinin yerine geçecek. “İnsana yakışır iş” vizyonu tüm gündemi kapsıyor ve spesifik bir 

hedef olarak “kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin, tam ve verimli istihdamın ve herkes için 

insana yakışır çalışmanın desteklenmesi” hedefi gündemde yer alıyor. 

 

Genç istihdamı, çocuk işçi çalıştırılması, zorla istihdam, beceri geliştirme, kadının güçlendirilmesi, 

verimlilik artışı ve üretken istihdam konularında da hedefler mevcut. 2030 gündemi aynı zamanda, herkes 

için temel özgürlüklere saygı duyulması, korunması ve desteklenmesi ihtiyacını teyit ediyor. 

 

ILO Genel Müdürü Guy Ryder, “herkes için İnsana Yakışır İş” konusunun kapsayıcı büyüme ve 

sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biri olarak kabul edilmesi için son yıllarda hükümetler, 

işveren ve işçi örgütleri, çok taraflı teşkilatlar ve sivil toplum ile yoğun çalışmalar yapmış olduklarını 

belirtti. Guy Ryder, “herkes için İnsana Yakışır İş” hedefinin artık sürdürülebilir kalkınma için yeni 

evrensel gündemin bütünleyici bir parçasını oluşturmasının mükemmel bir gelişme olduğunu vurguladı. 

 

Kaynak : ILO Uluslararası Çalışma Örgütü 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_388407/lang--en/index.htm 

 

 

 

İş Konseyleri, Çin’de Faaliyet Gösteren Alman Kimya Firmalarındaki Çalışma İlişkilerini Görüştü 

 

Çin dünyanın en büyük kimyasal üreticisi ve birçok Alman kimya şirketinin Çin’de büyük yatırımları 

mevcut. Alman kimya firmalarına bağlı toplam 189 kuruluş Çin’de faaliyet gösteriyor. Söz konusu 

kuruluşlar 17,4 milyar Euro civarında bir satış hasılatı gerçekleştirmekte ve 52.000 kişi istihdam etmekte. 

Aynı zamanda, Çinli firmalar da Almanya’da ve Avrupa’daki şirketlere yatırım yapıyor. 

 

IndustriAll Global İşçi Sendikasının Alman üyesi IG BCE’nin (Maden, Kimya ve Enerji İşçileri 

Sendikası) önde gelen görevlilerinden oluşan yaklaşık 60 kişi katıldıkları Sanayi Forumunda Çin’de 

çalışma ilişkileri alanındaki gelişmeleri ve Çin’deki meslektaşları ile olası işbirliği ve ortaklıkları 

değerlendirdiler.  

 

IG BCE’nin Sanayi Forumunda, başlıca beklentiler olarak, dünya genelinde işçilerin birlikte hareket 

etmesine ihtiyaç olduğu ve şirketlerin rekabet politikalarının çalışma şartlarında, iş güvenliğinde ve 

ücretlerde olumsuz şartlar yaratmaması gerektiği hususları vurgulandı. IG BCE Başkanı Michael 

Vassiliadis “şirketlerin sosyal sorumluluğu sadece Almanya ile sınırlı değil. Çin’deki dostlarımıza yardım 

etmek için bir çalışma ekibi oluşturmamız lazım” dedi. 

 

IndustriAll Global İşçi Sendikası tarafından yayınlanan haberde, Çin hükümetinin Çalışma Yasası 

alanında ve İstihdam Sözleşmeleri Yasası, İstihdamın Desteklenmesi Yasası ve İş Anlaşmazlığı Yasasında 

reformlar gerçekleştirmiş olmasına rağmen, daha etkin ve adil bir işgücü piyasasına giden yolun uzun ve 

meşakkatli bir yol olduğu belirtildi. Ayrıca, merkezî hükümet tarafından önceden belirlenmiş yasal 

çerçevenin her bir bölgedeki yerel idare tarafından yorumlanarak esnek bir şekilde uygulanabileceği, 

bunun da yasaların etkin bir şekilde tatbik edilmesini zorlaştırdığı vurgulandı. 

 

Kaynak : IndustriAll Global İşçi Sendikası 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_388407/lang--en/index.htm
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http://www.industriall-union.org/works-councils-discuss-labour-relations-at-german-chemical-companies-

in-china 

 

 

 

İşçi Sendikalarının Talep Baskısı ile Uruguay Genel Greve Gidiyor 

 

Uruguay, yedi yıldan beri ilk defa 24 saat sürecek bir genel greve hazırlanıyor. Uruguay işçi sendikaları 

konfederasyonu PIT-CNT, üyeleri ve sendikasız işçiler de dahil olmak üzere 400.000’in üzerinde işçiyi 24 

saat için iş bırakma eylemine katılmaya çağırdı. 

 

PIT-CNT Başkanı Fernando Pereira, Montevideo’daki merkez ofislerinde yapılan bir mülakatta, bunun 

hükümete karşı bir grev olmadığını, hükümetin aldığı bazı tedbirlere karşı bir grev olduğunu söyledi ve 

beş yıllık bütçe tasarısının 31 Ağustos’ta Kongre’ye sunulması öncesinde Devlet Başkanı Tabare 

Vazquez’in yönetiminin önerdiği özel sektör ücret esaslarının ve kamu sektöründe ücretlere yönelik 

sessizliğin olumsuz işaretler olduğunu vurguladı. 

 

Genel grev, Vazquez’in bir taraftan ekonomiyi canlandırmak için kamu harcamalarını artırdığı ve pahalı 

kampanya vaatlerini yerine getirdiği, diğer taraftan da malî açığı daraltmaya çalıştığı bir dönemde 

gerçekleşiyor. 2010-2014 döneminde rekor seviyedeki emtia fiyatları ve yabancı yatırımlar sayesinde 

yıllık ortalama %5 oranındaki ekonomik büyümenin ardından, hükümet ekonominin 2019 yılına kadar 

yıllık %2,7 oranında büyümesini bekliyor.  

 

Hassas bir ekonomi, ücret müzakereleri ve bütçe üzerinde siyasi kavgalar, işgücü piyasasında 1990’ların 

ortasından beri görünmeyen huzursuzluğu besliyor. 

 

Hükümet, iş dünyası ve işçi sendikası temsilcileri bu yıl ve gelecek yıl toplam 212 adet toplu iş sözleşmesi 

için müzakere yapacaklar. 

 

Vazquez yönetimi, eğer işverenler ve işçi sendikaları bir anlaşmaya varamazsa, üç yıllık sözleşme esası ve 

%6-%10 arasında ücret artışlarını içeren kriterleri uygulatacaklarını açıkladı. Bu ücret esaslarını, 

Uruguay’ın önde gelen imalat grubu olan Uruguay Sanayi Odası destekliyor. 

 

PIT-CNT ise enflasyona göre ayarlanmış ücret artışları elde etmek için çaba gösterecek. Uruguay’da yıllık 

enflasyon oranı Temmuz ayı itibariyle %9,02ye ulaştı. Bu oran Merkez Bankası’nın %3-%7 aralığındaki 

hedefini aşmış bulunmakta. 

 

Kaynak : Bloomberg Business 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-08-05/uruguay-braces-for-general-strike-as-unions-press-

demands 

 

 

Tayland’da İşçi Sendikaları Asgari Ücret Artışı için Mücadele Ediyor 

 

Tayland’da tüm sektörlerden işçi sendikaları, ulusal seviyede günlük asgari ücretin 8,8 ABD Dolarından 

10,6 ABD Dolarına artırılması için mücadele ediyorlar. Sendikalar ayrıca, asgari ücrette bölgesel yapıya 

dönme planına da karşı çıkıyorlar.  

 

Asgari ücret seviyesi en son 2013 yılında Yingluck Shinawatra hükümeti döneminde artırılmıştı. İşçi 

sendikalarının %20 oranındaki yeni artış talebi, işçilerin geçim maliyetinde son zamanlardaki yüksek 

artışa dayalı.  

http://www.industriall-union.org/works-councils-discuss-labour-relations-at-german-chemical-companies-in-china
http://www.industriall-union.org/works-councils-discuss-labour-relations-at-german-chemical-companies-in-china
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-08-05/uruguay-braces-for-general-strike-as-unions-press-demands
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-08-05/uruguay-braces-for-general-strike-as-unions-press-demands
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Mücadeleye katılan işçi sendikaları Tayland İşgücü Dayanışma Komitesi’nin (TLSC) üyeleri. TLSC ve 

üyeleri 9 Temmuz’da Tayland genelinde koordine bir eylem gerçekleştirdiler ve hem ücret artışı için hem 

de ulusal seviyede asgari ücret sisteminin muhafazası için destek talep etmek üzere bölgesel yönetimlere 

eş zamanlı olarak taleplerini sundular. 

 

TLSC üyeleri 25 Haziran’da da Hükümet Binasına yürüyüş düzenlemiş ve Başbakan Prayut Chan-o-

cha’ya bir bildiri sunmuşlardı.  

 

Tayland Sanayi İşgücü Konfederasyonu (CILT) Başkanı Yongyuth Mentapao, Tayland’ın temel ILO 

sözleşmelerinden 87 ve 98 numaralı ILO sözleşmelerini henüz onaylamamış olduğunu, bu durumun da 

işçilerin işyeri seviyesinde toplu pazarlık yapmasını güçleştirdiğini ve işçi hareketinin sadece politikalar 

seviyesinde mücadele edebildiğini söyledi. 

 

Kaynak : IndustriAll Global İşçi Sendikası 

http://www.industriall-union.org/thai-unions-campaign-for-minimum-wage-increase 

 

 

 

Myanmar İşçi Sendikalarının İlk Asgari Ücret Galibiyeti 

 

Myanmar’da işçi sendikalarının yasal hale gelmesinden üç yıl sonra, asgari ücret mücadeleleri 29 

Haziran’da başarıya ulaştı. Ülkede ilk defa uygulanan asgari ücret günlük 3.600 Kyat, bu tutar 3,2 ABD 

Dolarına eşit. 

 

İşçi sendikalarının asgari ücret talebi günlük 4.000 Kyat idi, işverenler ise günlük 2.500 Kyat için lobi 

yapmışlardı. Hükümetin 3.600 Kyat tutarındaki önerisi, işçi sendikaları tarafından kabul edildi ve iki aylık 

görüş alma döneminin ardından yasa olarak imzalanacak. 

 

Söz konusu asgari ücret tutarı sekiz saatlik çalışma gününü esas almaktadır ve ulusal seviyededir. 15 ve 

daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde uygulanacaktır. İşçi sendikasının talebi ise 5 ve daha fazla işçi 

çalıştıran işyerlerinde uygulanması idi. Bu talep, 12 ay sonra asgari ücretin değerlendirilmesinde tekrar ele 

alınacak. 

 

Kaynak : IndustriAll Global İşçi Sendikası 

http://www.industriall-union.org/myanmar-unions-win-first-minimum-wage-0 

 

 

 

ILO Küresel Tedarik Zincirlerinde Çalışma Standartlarının Geliştirilmesine Yardımcı Oluyor 

 

ILO’nun yeni bir analizine göre, Kamboçya’nın hazırgiyim ve ayakkabı sektörü 2014 yılında ve 2015’in 

ilk çeyreğinde iyi bir performans gösterdi, ihracatla birlikte istihdam ve ortalama işçi ücretleri de artmaya 

devam etti. 

 

ILO’nun Tayland, Kamboçya ve Laos ülke sorumlusu Maurizio Bussi’nin haberine göre, Kamboçya’nın 

hazırgiyim ve ayakkabı ihracatı %10,6 oranında artış gösterdi. Sektör 600.000 civarında işçi istihdam 

etmekte ve işçilerin ücretleri son iki yıl içerisinde önemli oranda artış kaydetti.  

 

Kamboçya’da aylık asgari ücret seviyesi 1 Şubat 2014 itibariyle 100 ABD Doları ve 1 Ocak 2015 

itibariyle ise 128 ABD Doları seviyesine ulaşmıştır. Mevcut asgari ücret halen bölgedeki Çin (297 ABD 

http://www.industriall-union.org/thai-unions-campaign-for-minimum-wage-increase
http://www.industriall-union.org/myanmar-unions-win-first-minimum-wage-0
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Doları), Filipinler (269 ABD Doları) ve Tayland (237 ABD Doları) gibi bazı rakip ülkelere göre daha 

düşük seviyededir, ancak Sri Lanka (66 ABD Doları), Bangladeş (71 ABD Doları) ve Pakistan (99-119 

ABD Doları) gibi bazı ülkelere göre daha yüksek seviyededir. 

 

Sektörde faaliyet gösteren fabrika sayısı ise, 2013 sonunda 528 iken Mart 2015 itibariyle 640 fabrikaya 

ulaşmıştır. 

 

Geçmişteki sosyal ihtilafların gösterdiği gibi, asgari ücret Kamboçya’da kritik öneme sahip bir konu. 

 

ILO, Haziran 2014’te hükümetin, işçi sendikalarının ve işverenlerin sosyal ve ekonomik faktörleri hesaba 

katan bir asgari ücret gözden geçirme sürecini taahhüt etmiş olmalarından memnuniyet duymaktadır. Bu 

kapsamda, hazırladıkları bültenin, çalışma dünyasındaki başlıca aktörlere hazırgiyim ve ayakkabı 

sektörlerinde asgari ücret ve diğer sosyal ve ekonomik konularda bilgili ve yapıcı bir müzakere için 

kaynak oluşturmasını ümit ediyor. 

 

ILO, Kamboçya için spesifik bir asgari ücret seviyesi tavsiye etmiyor, bunun yerine ulusal verilere dayalı 

analitik bir çalışma esasına göre hükümete ve sosyal taraflara teknik bilgi ve destek sağlıyor. 

 

Kaynak : ILO Uluslararası Çalışma Örgütü 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/features/WCMS_385590/lang--en/index.htm 

 

 

Makedonya’da İşsizliği Azaltmak için Yeni Tedbirler 

 

Makedonya hükümeti tarafından, istihdamın desteklenmesi ve ülkede yüksek seviyedeki işsizliğin 

(2015’in ilk çeyreğinde %27,3) azaltılması amacıyla Mart 2015’te istihdam projesi başlatılmıştır. Proje 

işsiz sayısının azaltılmasını hedeflemektedir. İşverenlere vergi istisnası ve/veya sosyal katkılar sağlanması 

yoluyla istihdamın teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Hükümet kaynaklarına göre, Haziran 2015 itibariyle 

2.500 civarında yeni istihdam sağlanmıştır. 

 

Kaynak : Avrupa Komisyonu, İstihdam, Sosyal İşler Genel Müdürlüğü 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2282&furtherNews=yes 

 

 

 

OECD Ülkelerinde İstihdam Oranı, 2015’in Birinci Çeyreğinde %66,1’e Yükseldi 

 

OECD ülkelerinde, çalışma yaşında olan ve istihdam edilen kişilerin payı olarak tanımlanan istihdam 

oranı, 2015’in birinci çeyreğinde 0,2 puan artışla %66,1’e yükseldi.  

 

2015’in birinci çeyreğinde istihdam oranındaki artışlar ülkeler itibariyle incelendiğinde, Euro bölgesinde 

0,2 puan artışla %64,2, İngiltere’de 0,4 puan artışla %72,6, ABD’de 0,1 puan artışla %68,6 ve Japonya’da 

0,1 puan artışla %73,0’e yükseldiği görülmektedir. 

 

En yüksek artışlar İzlanda (1,9 puan artışla %84,1), Türkiye (0,6 puan artışla %50,1), Meksika (0,5 puan 

artışla %60,7) ve Macaristan’da (0,5 puan artışla %63,0) gözlenmiştir. 

 

Kaynak : OECD İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı 

http://www.oecd.org/newsroom/employment-situation-first-quarter-2015-oecd.htm 

 

 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/features/WCMS_385590/lang--en/index.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2282&furtherNews=yes
http://www.oecd.org/newsroom/employment-situation-first-quarter-2015-oecd.htm

