
 

 

 

 

Haber Dosyası 

 

“Dünyadan Ekonomi, Tekstil ve Çalışma Hayatına 

Dair Gelişmeler” 

 

01-31 Mayıs 2015 

 

 

 

 

 

Bu dosya Sendikamız Araştırma Departmanı tarafından derlenmiştir. 



TEKSTİL 
 

Tekstil ve hazır giyim sektöründeki ilave gümrük vergi oranlarında artış 

12.9.2011 tarihli ve 2011/2203 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi 

Kararına Ek Kararı ile tekstil ve hazır giyim sektörü ile ilgili gümrük tarife pozisyonu (GTP) ekte 

belirtilen eşyanın ithalatından ilave gümrük vergisi (İGV) alınmaya başlanmıştır.  

Bu defa, Bakanlar Kurulu’nun 20.4.2015 tarih 2015/7606 sayılı Kararı, 30.5.2015 tarih 29371 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca; 

12.9.2011 tarihli ve 2011/2203 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İthalat Rejimi 

Kararına Ek Karar”ın eki tablolarda yer alan gümrük tarife pozisyonu ve ismi belirtilen ürünlerin 

ithalatında uygulanan ilave gümrük vergisi oranları yeniden belirlenmiştir. Yeni karar ile özellikle az 

gelişmiş ve özel anlaşma kapsamındaki ülkelerden gelen ithalatın gümrük vergilerinde artış yapılmıştır. 

Bu artışların ayrıntıları aşağıda yer almaktadır. 

I numaralı EK Tablo: 

 51, 52, 54 ve 55 inci fasıllarda yer alan gümrük tarife pozisyonları (GTP) Bakanlar Kurulu 

Kararında belirtilen mensucat ürünlerine “En Az Gelişmiş Ülkeler” ile “Özel Teşvik 

Uygulamalarından Yararlanacak Ülkeler”  den yapılacak ithalat için, 0,50 USD/KG,  

 “Gelişme Yolundaki Ülkeler” den yapılacak ithalat için 0,25 USD/KG ilave gümrük vergisi 

alınacak olup, “Diğer Ülkeler” den yapılacak ithalatlarda ilave gümrük vergisinde değişikliğe 

gidilmemiştir.   

 61 ve 62 nci fasıllarda yer alan gümrük tarife pozisyonları (GTP) Bakanlar Kurulu Kararında 

belirtilen giyim eşyalarına “En Az Gelişmiş Ülkeler” ile “Özel Teşvik Uygulamalarından 

Yararlanacak Ülkeler”  den yapılacak ithalat için 2 ve 4 USD/KG, 

 “Gelişme Yolundaki Ülkeler” den yapılacak ithalat için 1 ve 2 USD/KG ilave gümrük vergisi 

alınacak olup, “Diğer Ülkeler” den yapılacak ithalatlarda ilave gümrük vergisinde değişikliğe 

gidilmemiştir 

 AB üyesi ülkeler, EFTA ülkeleri, Serbest Ticaret Anlaşmamız bulunan 14 ülke ile Güney Kore ve 

Morityus’dan gerçekleştirilen ithalat ek vergi kapsamı dışında bırakılmıştır. 

 

II numaralı Ek Tablo: 

 30, 52, 53, 56, 59, 60, 62 ve 63 üncü fasıllarda yer alan gümrük tarife pozisyonları (GTP) 

Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen mensucat ürünlerine “En Az Gelişmiş Ülkeler” ile “Özel 

Teşvik Uygulamalarından Yararlanacak Ülkeler”  den yapılacak ithalat için, 0,50 USD/KG,  

 “Gelişme Yolundaki Ülkeler” den yapılacak ithalat için 0,25 USD/KG ilave gümrük vergisi 

alınacak olup, “Diğer Ülkeler” den yapılacak ithalatlarda ilave gümrük vergisinde değişikliğe 

gidilmemiştir.   



 AB üyesi ülkeler, EFTA ülkeleri, Serbest Ticaret Anlaşmamız bulunan 14 ülke ile Güney Kore ve 

Morityus’dan gerçekleştirilen ithalat ek vergi kapsamı dışında bırakılmıştır 

 

Kaynak: Resmi Gazete 

ICAC tüketimin artmasını, stokların düşmesini bekliyor 

Uluslararası Pamuk Danışma Komitesi (ICAC), 2015/16 dönemi için pamuk üretim ve tüketim 

beklentilerini bir önceki ay tahminine göre artırdı. ICAC’ın yayınladığı son rapora göre, global pamuk 

üretim tahmini 10 bin ton artırılarak 23,9 milyon tona, tüketim tahminini 460 bin ton artırılarak 24,93 

milyon tona çıkarıldı. Böylece global pamuk piyasasında 103 bin ton arz açığı oluşacağı beklentisi 

oluşmuş oldu. Böylece stokların 440 bin ton düşüşle 20,79 milyon tona ineceği tahmin edildi. Bu stokların 

geçen sezon sonunda 21,82 milyon ton olan rakama göre yüzde 4,8 düşeceğine işaret ediyor.  

ICAC, global pamuk ihracatı ve ithalatının 7,68 milyon ton olacağı yönünde görüş belirtti. Bu sezonda 

Çin dışında 3 büyük ithalatçı ülke daha olacağını kaydeden ICAC, bunların Bangladeş, Vietnam ve 

Endonezya olduğunu ifade etti. 

Geçtiğimiz sezon düşen fiyatlar nedeniyle bu sezon global pamuk ekim alanlarının yüzde 7,3 düşüşle 31,3 

milyon hektar olacağı belirtildi. 

2014-15 sezonunda global pamuk üretimi 26,17 milyon ton, tüketimi ise 24,36 milyon ton olarak tahmin 

edilmişti. Böylece son tahminlerde üretimin yüzde 8,7 azalacağı, tüketimin ise yüzde2,3 artacağı 

görülüyor. 

Kaynak: ICAC Haziran 2015 raporu. 

İKEA Endonezya’da daha fazla üreterek ABD’ye 1 milyon dolar daha fazla ihracat yapacak 

Dünya çapında 361 mağaza ile geçtiğimiz sene 30,1 milyon dolarlık satış rakamlarına ulaşan İsviçre 

kökenli İKEA Endenozya’da üreteceği tekstil ve batik bazlı ürünler ile 2017 yılında ABD’ye 1 milyon 

dolar değerinde daha fazla ihracat yapacak. 

Kaynak: http://www.yarnsandfibers.com/news/textile-news/ikea-targets-boost-export-value-us-1-bn-

will-produce-more-indonesia#.VXU_QLmJgdU 

 

Çin’de pamuk ekimi tarihi düşük seviyelerde 

Çin’de pamuk ekimi 1949’dan beri görülen en düşük seviyelerde. Pek çok yatırımcının umduğu gibi 

Amerika’ya ihracat beklentileri düşmediği için -Çin’de pamuk ekiminin 56 yıllık sürecin altına düşeceği 

tahminine rağmen- pamuk fiyatları düştü. Amerika Tarım Bakanlığı, 2015-16 ilk global pamuk arz ve 

talep tahminlerinde “dünya genelinde üretimde sert bir düşüş” görüldü. 8.0m balya düşüş ile 111.25m 

balya tahmininde bulunuldu. 



Bu sezona kadar dünyanın en büyük üreticisi olan Çin’de verim 3.0m balya düşüş ile 12 yılda görülen en 

düşük rakama, 27.0m balyaya düştü. Bu rakam Şubat ayında yapılan ilk tahminden 1.0m balya daha 

düşük. Amerika Tarım Bakanlığı, düşüşün altında Çin’deki sübvansiyon rejimindeki değişiklikler 

olduğuna atıfta bulunarak “Tahmin edilen 3.70m hektar geçen yıldan %16 oranında düşük ve 1949’dan 

beri görülen en düşük ekim alanı.” dedi. 

“Yeni politika, pamuk çiftçileri için düşük karlarla sonuçlandı, bu nedenle pamuktan pirinç ve mısır gibi 

daha iyi sonuçlar getiren ve daha fazla devlet desteği alan ürünlere kaydılar.” 

Ekimlerde en büyük düşüşün, iş gücü maliyetinin yüksek olduğu, pamuk fiyatlarının düşük ve devlet 

desteğinin düşük olmasıyla pamuk çiftçilerinin umudunun kırıldığı Yellow ve Yangtze Nehirleri 

havzasında görülmesi bekleniyor. 1949 yılı ise, Mao Zedong’un Çin Halk Cumhuriyeti’ni kurduğu yıldır.  

Kaynak: Fiber 2 Fashion 

İlerleyen STA’larla birlikte Vietnam'da üretim artacak 

Yabancı tekstil ve hazır giyim firmaları Trans-Pasifik Ortaklık Anlaşması, AB-Vietnam ve Güney Kore-

Vietnam serbest ticaret anlaşmalarının(STA)  taahhütleri kapsamında yüzde sıfır ithalat vergi oranından 

etkin şekilde yararlanmak adına Vietnam’da üretim yapmanın yollarını arıyorlar. 

Kaynak: http://www.yarnsandfibers.com/news/textile-news/foreign-textilers-moving-ahead-ftas-their-

production-facilities-vietnam#.VXVQcrmJgdU 

 

REACH Tüzüğü’nün Ek XVII’inde değişiklik 

 

Avrupa Birliği’nde (+Norveç, Lihtenştayn, İzlanda) üretimi, kullanımı ve pazara sunulması insan sağlığı 

ve çevreye beklenmeyen risklere yol açabilen maddeler 1907/2006 (EC) sayılı REACH Tüzüğü’nün 

Belirli Zararlı Maddelerin, Karışımların ve Eşyaların Kısıtlamalarına ilişkin Ek XVII’si ile kısıtlanmakta 

olup,  söz konusu ek’te yapılan güncellemeler yeni bir Tüzük olarak yayımlanmaktadır. 

Bu çerçevede, REACH Tüzüğü’nün Ek XVII’sinde “kurşun ve bileşikleri”nin listelendiği 63. Girişin 

kısıtlanma koşullarında değişiklik yapan 22 Nisan 2015 tarih ve 2015/628 (EU) sayılı Komisyon Tüzüğü, 

yayımlanmıştır.  

Bahse konu Tüzük kapsamında özetle;  REACH Tüzüğü- Ek XVII -63. Girişteki mevcut koşullarla hali 

hazırda AB pazarına sunumu ve  mücevherlerde kullanımı kısıtlanmakta olan “kurşun (CAS 7439-92-1) 

ve bileşikleri”, çocuklar tarafından normal ve öngörülen kullanım koşullarında ağza 

alınabilen eşyalarda veya bu eşyaların  ulaşılabilen kısımlarında ağırlıkça % 0.05’e eşit  ya da daha 

yüksek konsantrasyonda “kurşun” (metal olarak)  kullanımıyla yasaklanmıştır. Diğer taraftan, söz 

konusu kısıtlama, 1 Haziran 2016’dan önce AB pazarına ilk defa sunulan eşyalara uygulanmayacaktır. 

Kaynak:  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.104.01.0002.01.ENG 

  

http://www.yarnsandfibers.com/news/textile-news/foreign-textilers-moving-ahead-ftas-their-production-facilities-vietnam#.VXVQcrmJgdU
http://www.yarnsandfibers.com/news/textile-news/foreign-textilers-moving-ahead-ftas-their-production-facilities-vietnam#.VXVQcrmJgdU
http://agent1.acermail.com/acermail/include/click.asp?MAILING_ID=75925&EMAIL=ceren.ermis@tekstilisveren.org.tr&MAILING_CLICK_ID=160127
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.104.01.0002.01.ENG


EKONOMİ 

 
 

ABD ile Avrupa Birliği'nin Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığından (TTIP) mahkeme 

kurulması teklifi reddi 

 

- ABD, Avrupa Birliği'nin Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) anlaşması müzakerelerinin 

ilerlemesine engel teşkil eden uluslararası tahkim mekanizması sorununu çözmek için ortaya koyduğu bir 

uluslararası yatırım mahkemesi kurma önerisini reddetti. ABD tarafının TTIP'de yer alması konusunda 

ısrarcı olduğu yatırımcı ve devlet arasındaki anlaşmazlıkların çözümü (ISDS) mekanizması, yatırımcıların 

ulusal mahkemeleri by-pass ederek devletler hakkında uluslararası tahkim kurullarında girişimde 

bulunmasına izin vereceği için Avrupa'da büyük tartışmalara yol açıyor. Ticaretten sorumlu AB Komiseri 

Cecilia Malmström geçtiğimiz hafta daimi bir uluslararası mahkeme kurulması önerisinde bulunmuş ve bu 

tür sorunların çözüleceği tahkim kurullarının, geleneksel mahkemelere benzer bir yapıya kavuşturulmasını 

önermişti. Ancak, ABD Ticaret Bakanlığı'nda görevli Uluslararası Ticaret Müsteşarı Stefan Selig, ISDS 

mekanizmasının mevcut serbest ticaret anlaşmalarında halihazırda yer aldığını ve ülkelerin egemenlik 

haklarıyla ilgili herhangi bir sorun yaratmadığını belirterek, yatırımcı ve devlet arasındaki 

anlaşmazlıkların çözümü mekanizmasının devletlerin yasal düzenleme getirme hakkını engellediği 

yönündeki eleştirilerin tamamen yanlış bilgiden kaynaklandığını düşündüğünü ifade etti. 

 

Kaynak: http://www.euractiv.com.tr/ticaret-ve-sanayi/article/abd-abnin-uluslararasi-yatirim-mahkemesi-

onerisini-reddetti-031530 

 

 

 

AB ve Türkiye arasındaki Gümrük Birliği güncelleniyor 

 

Ticaretten sorumlu AB Komiseri Cecilia Malmström ve Nihat Zeybekçi 12 Mayıs’ta gerçekleştirdikleri 

toplantı sonrasında yaptıkları basın açıklaması ile AB ve Türkiye arasındaki Gümrük Birliği’nin 

güncellenmesi için çalışmalara başlanacağını belirtti. Komiser Malmström Gümrük Birliği’nin 21. 

Yüzyıla uyarlanarak güncellenmesi sayesinde AB ve Türkiye arasındaki ticaretin daha da artacağını 

vurguladı. Güncelleme çalışmalarının başlayabilmesi için öncelikle AB Komisyonu’nun bir “etki 

değerlendirme” (impact assessment) çalışması gerçekleştirmesi ve bunun sonucuna bağlı olarak da AB 

Konseyi’nden yetki alması gerekiyor. AB Konseyi’nin AB Komisyonu’nu görevlendirmesi sonrasında 

Gümrük Birliği güncelleme çalışmaları kapsamında müzakerelere başlanabilecek. AB Genişleme 

Müzakereleri ve Komşu Ülkeler Politikası Komiseri Johannes Hahn’ın da katılımıyla yapılan açıklamada 

Gümrük Birliği güncelleme çalışmalarının Türkiye’nin AB’ye tam üyelik müzakerelerinin yerini 

almayacağı kesin bir dille vurgulandı. 

 

Kaynak: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1307 

 

 

http://www.euractiv.com.tr/ticaret-ve-sanayi/article/abd-abnin-uluslararasi-yatirim-mahkemesi-onerisini-reddetti-031530
http://www.euractiv.com.tr/ticaret-ve-sanayi/article/abd-abnin-uluslararasi-yatirim-mahkemesi-onerisini-reddetti-031530
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1307


AB genelinde büyüme oranları dört yıldan beri ilk defa ABD’yi geride bıraktı 

 

AB resmi istatistik kurumu Eurostat’ın 2015 yılı ilk çeyrek ekonomik büyüme verilerine göre AB 

genelinde büyüme oranları dört yıldan beri ilk defa ABD’yi geride bıraktı. Euro Alanı ve AB genelinde 

2015 ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla %0,4’lük büyüme oranı kaydedildi. ABD ekonomisi geçen 

yılın son çeyreğine göre % 0,1 büyüme gösterirken, İngiltere %0,3’lük bir büyüme gösterdi. Bu durum 

İngiltere’de büyümenin yavaşladığına işaret ederken, yılın ilk çeyreğinde %0,2’lik daralma gösteren 

Yunanistan ekonomisi ise resmen ekonomik durgunluğa girdi.  

 

AB’nin gelişmiş ekonomilerinin lideri Almanya da büyüme oranı ihracat rakamlarının düşmesiyle 

%0,5’lik beklentinin altında kalarak %0,3 olarak gerçekleşti. Fransa beklentileri aşarak %0,6’lık bir 

büyüme ile son iki senenin en iyi performansını gösterdi. AB’nin en büyük üçüncü ekonomisi olan İtalya 

ise geçen senenin durgunluğunu %0,3’lük bir büyüme göstererek geride bıraktı. AB ekonomisi 2014 ilk 

çeyreğine kıyasla ise Euro Alanı’nda %1, AB genelinde %1,4’lük büyüme kaydetti. 

 

Kaynak: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6829212/2-13052015-BP-EN.pdf/1444bdf1-

65ba-457d-829b-dee843b0c861 

 

 

53. AB - Türkiye Ortaklık Konseyi’nin sonuçları 

 

AB Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB Genişleme Müzakereleri ve 

Komşu Ülkeler Politikası Komiseri Johannes Hahn ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AB Bakanı 

ve Baş Müzakereci Volkan Bozkır 18 Mayıs’ta Brüksel’de gerçekleşen 53. AB - Türkiye Ortaklık 

Konseyi’nde bir araya geldi. Toplantı öncesinde 17 Mayıs’ta gerçekleştirilen çalışma yemeği sonrasında 

Avrupa Birliği kurumları adına yapılan basın açıklamasında kaydedilen noktalar:  

 

 Üyelik müzakereleri AB ve Türkiye arasındaki ilişkilerin en önemli unsuru olmaya devam 

etmektedir.  

 Üyelik müzakerelerini canlandırmak için hukukun üstünlüğü, adalet ve ekonomi alanlarında 

adımlar atılmalıdır.  

 AB ve Türkiye ortak çıkarlar doğrultusunda ticaret, enerji, vize serbestisi ve Gümrük 

Birliği’nin güncellenmesi konu başlıklarında işbirliğini sürdürmeye devam edecektir.  

 17 numaralı müzakere başlığı olan “ekonomi ve para politikaları” başlığında müzakerelere 

başlanması için görüşmeler yapılmaktadır.  

 Ortaklık Konseyi’nde göç ve göçmenler konusu ele alınmıştır. Bu alanda AB ve Türkiye 

arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için görüş birliğine ulaşılmıştır. 23 Nisan tarihli 

Konsey kararları doğrultusunda AB Dış Faaliyetler Dairesi ve AB Komisyonu yasadışı göç 

dalgalarını önlenmesine ilişkin işbirliğinin geliştirilmesi için bir plan hazırlayacaktır.  

 Göç ile ilgili güçlüklerin ele alınması için AB Komisyonu’nun Ankara’daki Temsilciliği’nin 

kapasitesi güçlendirilecektir.  

 Türkiye Suriye krizinden kaçan 2 milyona yakın göçmene ev sahipliği yapmaya devam 

etmektedir. AB bu çabalarında Türkiye’ye destek olmanın yollarını aramaya devam 

etmektedir. AB’nin Suriye için oluşturduğu vakıf kaynağından Türkiye’ye ek kaynak 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6829212/2-13052015-BP-EN.pdf/1444bdf1-65ba-457d-829b-dee843b0c861
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6829212/2-13052015-BP-EN.pdf/1444bdf1-65ba-457d-829b-dee843b0c861


aktarılacaktır. Bu amaçla 18 milyon €’luk kaynak göçmenlerin gıda ve eğitim ihtiyaçlarına 

destek olmak için kısa süre içerisinde Türkiye’ye aktarılacaktır.  

 Ortaklık Konseyi’nde bölgedeki terör tehdidi ile mücadele için AB ve Türkiye arasındaki 

işbirliğinin güçlendirilmesi için hangi noktalar üzerinde durulması gerektiği görüşülmüştür.  

 Kıbrıs barış görüşmelerine yeniden başlanması olumlu bir gelişmedir. AB, görüşmelerin 

ilerleyebilmesi için Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi Espen Barth Eide’nin çabalarına 

gereken desteği vermeye hazırdır.  

 

Kaynak: http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2015/150517_05_en.htm 

 

 

 

 

ÇALIŞMA HAYATI 

 
 

Gelir Eşitsizliğiyle Mücadele için İstihdam Kalitesini İyileştirmek ve Cinsiyet Ayrımını Azaltmak 

Gerekli 

 

Gelir eşitsizliği birçok OECD ülkesinde rekor seviyelere yükseldi ve birçok yeni gelişmekte olan ülkede 

ise daha yüksek seviyelerde seyrediyor. OECD raporuna göre, bugün OECD ülkelerindeki nüfusun en 

zengin %10’u en yoksul %10’unun gelirinin 9,6 katı daha yüksek gelir elde ediyor. Bu oran 1980’lerde 

7’ye 1, 2000’lerde ise 9’a 1 idi, dolayısıyla gelir eşitsizliğinde durum daha da kötüleşmiştir. 

 

OECD Genel Sekreteri Angel Gurria, Avrupa Komisyonu’nun İstihdam ve Sosyal İşlerden Sorumlu 

Temsilcisi Marianne Thyssen ile birlikte söz konusu OECD raporunu 21 Mayıs’ta Paris’te kamuoyuna 

açıkladı. Angel Gurria, bardağı taşıran son noktaya ulaşıldığını, raporda ortaya konan bulguların yüksek 

gelir eşitsizliğinin büyüme açısından olumsuz olduğunu gösterdiğini, hem ekonomik hem de sosyal açıdan 

politikalar geliştirilip uygulamaya geçilmesi gerektiğini, hükümetlerin gelir eşitsizliği sorununu 

çözmedikleri takdirde sosyal dokuya ve uzun vadeli ekonomik büyümeye zarar vereceklerini vurguladı. 

 

Kaynak: OECD İktisadi Kalkınma ve İşbirliği Örgütü 

http://www.oecd.org/newsroom/reducing-gender-gaps-and-poor-job-quality-essential-to-tackle-growing-

inequality.htm 

 

Endişe Verici Seviyelerdeki Genç İşsizliğini Azaltmak için Aksiyona İhtiyaç Var 

 

Avrupa Komisyonu’na ortak bir yazı gönderen Avrupa işçi örgütleri, AB ülkelerinde genç işsizliğinde 

görülen ciddi derecede yüksek seviyeleri azaltmak için daha fazla aksiyon gerektiği uyarısında bulundular. 

Halen Avrupa Birliğinde genç işsizlik oranı ortalaması %20’nin üzerindedir. 

 

İstihdam yaratılması, Avrupa Komisyonu’nun en yüksek öncelikleri arasında yer alıyor. İşçi sendikaları 

söz konusu ortak yazı ile Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker ve ekibinden toplantı talep ettiler, amaçları 

genç işçilerin ve iş arayanların karşılaştıkları zorlukları tartışmak ve genç işsizliğiyle mücadele için 

http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2015/150517_05_en.htm
http://www.oecd.org/newsroom/reducing-gender-gaps-and-poor-job-quality-essential-to-tackle-growing-inequality.htm
http://www.oecd.org/newsroom/reducing-gender-gaps-and-poor-job-quality-essential-to-tackle-growing-inequality.htm


hazırladıkları “back2ourfuture” (geleceğimize destek) kampanyasının hedeflerini sunmak. Avrupa 

Komisyonu’na gönderilen ortak yazı IndustriAll Avrupa İşçi Sendikası, Avrupa İşçi Sendikaları 

Konfederasyonu, Avrupa İnşaat ve Orman İşçileri Federasyonu, Avrupa Gıda, Tarım ve Turizm İşçi 

Sendikaları Federasyonu, Avrupa Kamu Hizmeti Sendikaları Federasyonu, Avrupa Nakliye İşçileri 

Federasyonu ve UNI Avrupa tarafından imzalandı. 

 

Kaynak: IndustriAll Avrupa İşçi Sendikası 

http://www.industriall-europe.eu/news/list3.asp?stid=333 

 

 

Güneydoğu Avrupa’daki Sendikalar Güvencesiz İstihdama Karşı Mücadele Ediyor 

 

Hırvatistan, Sırbistan ve Slovenya’dan işçi sendikası önderleri, 22-23 Mayıs’ta Hırvatistan’da 

gerçekleştirdikleri bir çalıştayda, güvencesiz istihdama karşı mücadeleyi yoğunlaştırmaya kararlı 

olduklarını bildirdiler.  

 

İki günlük çalıştayın gündeminde, güvencesiz çalışma, üye sayısının artırılması ve dayanışma sağlanması 

gibi temel konular yer aldı.  Sendika temsilcileri, bölgede geçici istihdamın bilhassa tekstil, petrol ve oto 

parçaları sektörlerinde yaygın bir uygulama haline geldiğini bildirdiler. 

 

Kaynak: IndustriAll Global İşçi Sendikası 

http://www.industriall-union.org/unions-from-south-east-europe-fight-against-precarious-work 

 

 

IndustriAll İcra Komitesi Stokholm’de toplandı 

 

IndustriAll Global İşçi Sendikası, İcra Komitesi toplantısını 19-20 Mayıs 2015 tarihlerinde Stokholm’de 

gerçekleştirdi. IF Metall Sendikasının eski başkanı olan İsveç Başbakanı Stefan Löfven 200 katılımcıya 

hitaben bir konuşma yaptı, işçi sendikalarının ve örgütlü işgücünün sosyal adalet mücadelesinde temel bir 

rolü olduğunu belirtti. 

 

Toplantılarda, delegeler IndustriAll’un stratejik hedefleri doğrultusunda, örgütün faaliyetlerini, 

başarılarını, öncelikli ülkelerini, kampanyalarını ve Global Çerçeve Anlaşmalarını (GFA) görüştüler. 

 

İcra Komitesi, Çin’de yerel seviyede bilhassa IndustriAll’un Global Çerçeve Anlaşması (GFA) veya 

networku olan şirketlerde demokratik gelişmeye odaklanarak eylem kararı aldı. 

 

Konfeksiyon üreticisi ülkelerde sektörel seviyede toplu pazarlık sisteminin kurulması için, IndustriAll’un 

gerçekleştirdiği eylemler, İcra Komitesi tarafından kararlaştırılmıştır. IndustriAll, geçinmeye yetecek ücret 

konusunda sektör genelinde uygulanabilir toplu iş sözleşmelerini müzakere etmek ve markaların satın 

alma uygulamalarında müzakere edilen maaşların ödenmesini sağlamak üzere, tedarikçi fabrikaları ve işçi 

sendikalarını bir araya getirmek amacıyla global konfeksiyon markalarıyla birlikte çalışmaktadır. Bu yeni 

yaklaşım için Kamboçya ve Bangladeş öncelikli ülkeler olarak belirlenmiştir. IndustriAll, asgari ücretin 

http://www.industriall-europe.eu/news/list3.asp?stid=333
http://www.industriall-union.org/unions-from-south-east-europe-fight-against-precarious-work


artırılması ve geçinmeye yetecek ücret için pazarlık yapılması hususunda üye sendikaların mücadelelerini 

desteklemektedir. 

 

Kaynak : IndustriAll Global İşçi Sendikası 

http://www.industriall-union.org/industriall-executive-committee-in-stockholm 

 

 

Sendikalar, Kiev’de Hükümet Binasında Eylem Yaptı 

 

Ukrayna’da sendikalar 27 Mayıs’ta Ukrayna Bakanlar Kurulu binasının önünde eylem yaptılar. Eyleme 

katılan 1.000 kişi hükümetin antisosyal politikaları durdurmasını, sosyal ve ekonomik sorunların çözümü 

için harekete geçmesini talep etti. 

 

Zamanında ödenmemiş maaşların tamamının ödenmesi ve geciktirilmiş ücretler için tazminat ödenmesinin 

yanı sıra, sendikalar birtakım önemli taleplerde bulundular: 

 

 Gerçekte resmi hesaplamaların iki katı kadar yüksek olan geçinmeye yetecek ücret seviyesine 

ulaşmak için, asgari ücretin 1 Temmuz itibariyle artırılması 

 Ücretlerin 1 Temmuz 2015’e kadar 2014-2015’teki enflasyon oranlarına göre indekslenmesi 

 Ukrayna vatandaşlarının haklarını ve özgürlüklerini kısıtlayan ve anayasaya aykırı olan 

kanunların kabulünün engellenmesi 

 İşçilerin, emeklilerin ve Çernobil malullerinin 2015 yılında askıya alınmış veya iptal edilmiş olan 

sosyal hak ve güvencelerinin geri verilmesi 

 Endüstriyel ilişkilerde yasalara uyum için güvenilir devlet kontrolü sağlanması ve yasadışı 

istihdamın önlenmesi hususunda sıkı tedbirler alınması 

 Etkili bir sosyal diyaloğun tatbik edilmesi. 

 

Kaynak: IndustriAll Global İşçi Sendikası 

http://www.industriall-union.org/unions-picket-government-building-in-kiev 

 

 

 

Sri Lanka’da Sendikalar Ücret Artışı için Birlik Oldu 

 

Sri Lanka’da sendika temsilcileri, toplu eylemlerle, özel sektör işçileri için % 15-35 arasında ücret artışı 

(18 dolar civarında) elde ettiler ve ulusal asgari ücret seviyesinin 74 dolar civarına ulaşmasını sağladılar. 

 

Bu arada, kamu sektörü çalışanlarının ücretleri de revize edildi ve ödenekler ve sosyal yardımlar dahil 

olmak üzere kamu sektörü çalışanları için asgari ücret 223 dolar civarına ulaştı. 

 

Sri Lanka’nın en büyük işçi sendikası SLNSS’nin başkanı Leslie Devendra, söz konusu ücret artışının, 

kamu sektörü ile özel sektör çalışanları arasındaki büyük farkın azaltılması açısından önemli bir adım 

olduğunu, ancak daha yapılacak çok şey olduğunu belirtti. 

 

http://www.industriall-union.org/industriall-executive-committee-in-stockholm
http://www.industriall-union.org/unions-picket-government-building-in-kiev


Kaynak : IndustriAll Global İşçi Sendikası 

http://www.industriall-union.org/sri-lankan-unions-come-together-for-big-wage-hike 

 

 

Avrupa Komisyonu’ndan Üye Ülkelere Özel Tavsiyeler: Güçlü bir İyileşmeyi Desteklemek için 

Daha Fazla Çaba Gerekli 

 

Kendini idame ettiren bir ekonomik büyümeye geri dönüş için daha ileri politikalara ihtiyaç var. Avrupa 

Komisyonu, 2015 ve 2016 yılları için üye ülkelere özel ekonomik politika tavsiyelerini 13 Mayıs’ta 

açıkladı, istihdam yaratılması ve ekonomik büyümenin canlandırılması için ulusal seviyede aksiyon 

çağrısında bulundu. 

 

Söz konusu tavsiyeler Avrupa Komisyonu’nun ekonomik ve sosyal gündemini yansıtmaktadır. Avrupa 

Komisyonu Başkanı Juncker Kasım 2014’te göreve başladıktan sonra, Komisyon’un gündemi 3 temel 

konuya odaklanmıştır: 

 Yatırımların hızlandırılması 

 Yapısal reformlar uygulanması 

 Mali sorumluluğun takip edilmesi. 

 

2015 yılında ülkelere özel tavsiyelerin başarılı bir şekilde uygulanması, Avrupa’nın sürdürülebilir büyüme 

ve istihdama dönüşünü sağlamak için çözüm yolunu oluşturacaktır. 

 

Avrupa Komisyonu 26 üye ülke için ve Euro bölgesi için tavsiyelerde bulunuyor. Bu tavsiyeler aşağıdaki 

öncelikleri yansıtmaktadır: 

 Gelecekte büyümenin desteklenmesi için yatırımların hızlandırılması. Bunun için yatırım 

projelerinin finansmanı ve uygulanması önündeki engeller kaldırılmalıdır ve Komisyon’un 135 

milyar Euro’luk Avrupa Yatırım Planı süratle uygulanmalıdır. 

 Mamul, hizmet ve işgücü piyasalarında verimliliği, rekabet gücünü ve yatırımları artıracak büyük 

yapısal reformlar gerçekleştirilmesi. İstihdam yaratılması ve büyümenin hızlandırılması yoluyla, 

bu reformlar refaha ve sosyal adalete katkıda bulunacaktır.  

 Kısa vadeli istikrar ile uzun vadeli sürdürülebilirlik arasında bir denge kuracak sorumlu mali 

politikalar izlenmesi. Yüksek seviyede bütçe açığı veya borcu olan üye devletlerin bilançolarını 

düzeltmek için ilave çaba sarf etmeleri gerekmektedir, mali olanakları olan üye devletler de 

verimli yatırımları desteklemek için tedbirler almalıdır. 

 İstihdam politikası ve sosyal korumanın iyileştirilmesi. Bu suretle insanları yaşamları boyunca 

destekleme ve koruma imkanı sağlanmalıdır ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin temel 

bileşenlerinden biri olarak, daha güçlü bir sosyal bütünlük temin edilmelidir. 

 

Kaynak: Avrupa Komisyonu, İstihdam, Sosyal İşler Genel Müdürlüğü 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2202&furtherNews=yes 

 

 

 

 

http://www.industriall-union.org/sri-lankan-unions-come-together-for-big-wage-hike
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2202&furtherNews=yes


Euro Bölgesinde İşsizlik Oranı 

 

Avrupa Birliği İstatistik Kurumu Eurostat tarafından yayınlanmış olan bilgilere göre, Euro bölgesinde 

(EA19) mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 2015 yılı Nisan ayında %11,1 olarak gerçekleşti, 

dolayısıyla 2015 yılı Mart ayındaki %11,2 oranına göre 0,1 puan düşüş göstermiş oldu. 

 

AB28’de ise işsizlik oranı 2015 yılı Nisan ayında %9,7 oldu, dolayısıyla bir yıl öncesine göre yani 2014 

yılı Nisan ayındaki %10,3’e göre düşüş kaydetti. 

 

Eurostat, 2015 yılı Nisan ayı itibariyle, AB28’de 23 milyon 504 bin kişinin işsiz olduğunu tahmin 

etmektedir. 

 

Kaynak: Avrupa İstatistik Kurumu, Eurostat 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6862104/3-03062015-BP-EN.pdf/efc97561-fad1-4e10-

b6c1-e1c80e2bb582 

 

ABD’de İstihdam Durumu 

 

2015 yılı Nisan ayı itibariyle ABD’de İstihdam Durumu Raporu açıklandı. Raporun sonuçlarına ilişkin 

olarak, ABD Çalışma Bakanı Thomas E. Perez aşağıdaki açıklamaları yaptı: 

 

 2015 yılı Nisan ayında 223.000 yeni istihdam artışı olmuştur, bununla birlikte birbirini takip eden 

62 ay boyunca toplam 12,3 milyon istihdam yaratılmıştır. 

 İşsizlik oranı Nisan ayında %5,4’e düşmüştür, bu oran 2008 yılı Mayıs ayından beri kaydedilen en 

düşük seviyedir. 

 Geçen ay istihdam artışı bilhassa üç sektörde güçlü olmuştur: inşaat, mesleki ve ticari hizmetler, 

ve eğitim ve sağlık hizmetleri. 

 Kaydedilen tüm ilerlemeye rağmen, maaşlarda iyileşme tamamlanamamıştır. Maaş artışı 

toparlanmaktadır, ortalama saat ücreti geçen yıla göre %2,2 artış göstermiştir. Ancak, çalışan 

birçok insan halen düşük seviyede ücret almaktadır. Yaratılmakta olan refahtan herkesin pay 

alabilmesini sağlamak için, Kongre’nin asgari ücret seviyesini yükseltmesi beklenmektedir. 

 

Kaynak: ABD Çalışma Bakanlığı 

http://www.dol.gov/opa/media/press/opa/OPA20150840.htm 

 

 

Küresel Tedarik Zincirlerinin Yarattığı İstihdam Azalıyor 

 

Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun 2015 Yılı Dünyada İstihdam ve Sosyal Görünüm raporuna göre, 

küresel tedarik zincirleri geçen 20 yıllık dönemde hızla gelişti ve küresel tedarik zincirlerinin kapsadığı 

istihdam miktarı 1990’ların sonundan mali krize kadarki dönemde süratle artarak 2007 yılına kadar 

yaklaşık 500 milyon kişiye ulaştı. Ancak 2009’daki keskin düşüşten sonra, küresel tedarik zincirlerinin 

kapsadığı istihdam çok az iyileşti ve yeni gelişmekte olan ekonomilerde toplam istihdam içindeki payı 

azalmaya devam etti. 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6862104/3-03062015-BP-EN.pdf/efc97561-fad1-4e10-b6c1-e1c80e2bb582
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6862104/3-03062015-BP-EN.pdf/efc97561-fad1-4e10-b6c1-e1c80e2bb582
http://www.dol.gov/opa/media/press/opa/OPA20150840.htm


 

Rapor, mevcut verilerle 40 ülke örneğini incelemektedir ve küresel tedarik zinciri kapsamında istihdamın 

1995 yılındaki 296 milyon kişiden 2007 yılında 492 milyon kişiye büyük bir artış kaydettiğini ve ondan 

sonra ise 2013 yılında 453 milyon kişiye düşüş gösterdiğini tahmin etmektedir. 

 

Küresel tedarik zinciri kapsamındaki istihdam, dünya toplam istihdamının yaklaşık %20,6’sını temsil 

etmektedir. 

 

Raporun bulgularına göre, küresel tedarik zincirleri, yüksek verimlilik açısından firmalara ekonomik 

menfaatler sağlamaktadır, ancak işçi ücretlerine pek olumlu etkisi olduğu söylenemez. Bunun sebebi de, 

diğer sebeplerin yanı sıra, küresel tedarik zincirleri içerisinde asimetrik güç dinamiklerine dayalıdır, 

tedarik zincirini yöneten firmalar sisteme hakim olmaktadır, tedarikçi firmalar ise daha düşük kar elde 

etmektedir. 

 

Konfeksiyon sektörüne ilişkin olarak ise, raporda konfeksiyon sanayiinin küreselleşmesinin birçok 

istihdam imkanı yaratmış olduğu, ancak birçok gelişmekte olan ülkede çalışma şartlarının ekonomik 

büyüme ile aynı düzeyde gelişemediği, ücretlerin ve çalışma şartlarının standartların altında kaldığı, 

fabrikaların değişken siparişlere hızla cevap vermesi gerektiğinden uzun ve düzensiz çalışma sürelerine ve 

kısa süreli iş sözleşmelerine yol açabildiği belirtilmektedir. 

 

Raporda, verimlilik artışı ve ekonomik gelişme sağlamak, insana yakışır iş imkanları yaratmak için, hem 

geniş tabanlı politikalara hem de spesifik sektörlere özgü politikalara ihtiyaç olduğu vurgulanmıştır. 

 

Kaynak: ILO Uluslararası Çalışma Örgütü 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_370189/lang--en/index.htm 

 

 

İstihdama katılım oranı hedefi %75 

 

-AB 2020 istihdam hedeflerine erişmekte gösterilen ilerlemenin değerlendirildiği çalışmalara göre 20-64 

yaş grubundaki nüfusun toplam istihdama katılım oranında 2014 yılında arttı ve %69,2 ulaştı. Bu rakam 

2008 yılında %70,3 olarak tespit edilmişti. 20-64 yaş grubundaki erkek nüfusta 2014’te çalışanların oranı 

%75 olarak tespit edilirken, kadınlar arasında %63,5 olarak belirlendi. AB2020 Stratejisi, 2020 yılına 

gelindiğinde 20-64 yaş grubunda istihdama katılım oranının %75 olmasını hedefliyor. Bu hedef üye 

ülkelerin kendi ulusal hedeflerine uyarlanmıştı.  

 

Almanya (%77,7), Hollanda (%76,1), İngiltere (%76,2), Danimarka (%75,9) ve İsveç (%80) AB2020 

hedeflerine ulaşırken, Macaristan, Portekiz, Hırvatistan ve Litvanya hedefe ulaşmakta hızlı bir gelişim 

kaydetti.  

Diğer taraftan %60’dan daha düşük istihdam oranlarının belirlendiği üye ülkeler de mevcut; Yunanistan 

(%53,3), Hırvatistan (%59,2), İspanya ve İtalya (her ikisi de %59,9). 

 

Kaynak: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6823708/3-07052015-AP-EN.pdf/7e507ea0-

43c7-452f-8e6a-b479c89d2bd6 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_370189/lang--en/index.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6823708/3-07052015-AP-EN.pdf/7e507ea0-43c7-452f-8e6a-b479c89d2bd6
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6823708/3-07052015-AP-EN.pdf/7e507ea0-43c7-452f-8e6a-b479c89d2bd6

