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TEKSTİL 

Kordsa Global 2014’te karını yüzde 145 artırdı 

Dünyanın lider naylon 6,6 ve polyester endüstriyel iplik, kord bezi ve tek kord üreticisi Kordsa Global, 
karını 2014 yılında geçen yıla göre yüzde 145 artırdı. Kordsa Global’in cirosu 1.702 milyon TL’ye ulaştı. 
Firmanın net karı 95 milyon TL olarak gerçekleşti. 

Güçlendirme malzemeleri sektörünün dünya lideri Kordsa Global, 2014 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. 

Kordsa Global, geçen yıla göre toplam satışlarında yüzde 11 artış göstererek 1.702 milyon TL’lik satış geliri 

elde etti. Firmanın net karı ise 95 milyon TL’ye ulaştı. Yine aynı dönemde esas faaliyet kârı da 108 milyon 

TL ile yüzde 27 oranında artış sağladı. 

Sonuçları değerlendiren Kordsa Global CEO’su Cenk Alper, 2014 yılında yakaladıkları başarıyı operasyonel 

verimlilik, iş süreçlerinde sağlanan disiplin ve ticari mükemmelliğe borçlu olduklarının altını çizdi. Yüksek 

denye Naylon 6,6 iplik ve bez satışı açısından yüzde 34 pazar payı ile dünyada lider, yüksek denye 

Polyester pazarında ise yüzde 10 pazar payı ile dünyada 3. sırada olan Kordsa Global, 2014 yılında 

karlılıkta olumlu bir tablo çizdi. Cenk Alper şunları kaydetti: 

“Kordsa Global olarak bir süredir operasyonel verimlilik konusuna odaklanmış, özellikle sabit 

maliyetlerimizi etkin bir şekilde kontrol etmeyi hedeflemiştik. Şimdi bu stratejinin meyvelerini 

topluyoruz. Yalın ve çevik ekiplerimizle küresel ekonominin değişken koşulları ve buna bağlı olarak 

sektörde artan daralmaya rağmen iç süreçlerimizde verimliliğimizi arttırarak finansal sonuçlarımızda 

başarılı rakamlara ulaştık. Dünyanın lider lastik firmalarına 40 yılı aşkın bir süredir güçlendirme 

malzemeleri sağlayan, sektöründe dünya lideri konumunda bir şirket olarak hep daha iyisini hedefleyerek 

bu noktaya geldik”. 

Kaynak: Kordsa Global 

 

Pamuk fiyatları düşüyor, üretim dengeleri değişiyor 

Uluslararası piyasalarda 2014/15 sezonunda pamuk fiyatlarındaki düşüşün kalıcı olması, bunun sonucu 

olarak da Kuzey Yarımküre’de üretimin azalması bekleniyor.  

Uluslararası piyasalarda pamuk fiyatları 2009 yılından bu yana en düşük seviyede. Uluslararası Pamuk 

Danışma Komitesi (ICAC), ‘düşük’ pamuk fiyatlarının uzun soluklu olacağını bildirdi. ABD’de mart vadeli 

pamuğun fiyatı 62.30-65.0 pound/ sent aralığında işlem görüyor. ICAC Cotlook A Endeksi ile ölçülen sezon 

içindeki ortalama fiyat beklentisini 68 sente çekti. Vadeli işlemlere göre daha primli seyreden bu 



endekste pamuk fiyatı şu sıralara 67 sent civarında. Son altı yılın en düşük seviyesinde olan fiyatlar pamuk 

üretiminin cazibesini azaltacak.  

Kaynak: http://www.dunya.com  

 

TETSİAD Ev Tekstili 2014 İhracat Rakamları 

 

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TETSİAD)’ın 2014 yılını değerlendirdiği raporda ev 

tekstili ihracatının 3 milyar 326 milyon Dolar olarak gerçekleştiği belirtilirken, 8 milyar 540 milyon Dolarlık 

toplam tekstil ihracatının içerisinde ev tekstilinin payı yüzde 38,96 olarak belirlendi. İhracat ürün grupları 

arasında havlu ve bornozlar başı çekerken, ülkelere göre dağılımda Almanya, Rusya Federasyonu ve ABD 

ilk üçü paylaştı. Özellikle Rusya’da yaşanan ekonomik sorunlar sonrası, yapılan ihracatta 2013’e göre 

önemli kayıplar yaşandığı gözlenirken, Romanya, İran ve Hollanda, 2014’te Türk ev tekstili sektörünün 

ihracatını en fazla artırdığı ülkeler oldu. 

Türk ev tekstili sektörünün 2014 yılı ihracatını değerlendiren TETSİAD Başkanı Yaşar Küçükçalık, Avrupa 

Birliği ülkelerinde yaşanan ekonomik sorunların onarılmasını sabırla beklediklerini, ancak yakın bir 

gelecekte pozitif yönde gelişme olabileceğini düşünmediklerini belirterek “AB pazarında yaşanan 

sorunlara” dikkat çekti. Her türlü olumsuzluğa rağmen, AB pazarında Türkiye’nin payını artırmak için 

gerekli girişimlerin yapıldığını ve tanıtım çalışmalarının daha yoğun olarak sürdürüleceğini söyledi. Başkan 

Küçükçalık; ekonomik sorunlar yaşayan ülkelerin, Türk ev tekstili firmalarını olumsuz etkileme ihtimaline 

karşı sektörün yeni pazarlarda arayışta olmasını, Uzakdoğu, Afrika ve Güney Amerika ülkeleri gibi yeni 

pazarlara yönelmesinin gerekliliğine dikkat çekti. TETSİAD Başkanı Yaşar Küçükçalık, tüm bunların yanı 

sıra komşu ülkelerde yaşanan siyasi belirsizliklerin de sektör bileşenlerine olumsuz etkilerini azaltmak için 

yeni pazarlara açılmanın öneminin altını çizdi. Türk ev tekstili sektörü için dış pazarın genişlemesi 

amacıyla tespit edilen yeni hedef ülkeler arasında Japonya, Çin, Meksika, Şili, Brezilya, Fas, Tunus, 

Cezayir, Libya, Kenya, Tanzanya, Etiyopya, Nijerya, Gana,  Angola ve  Güney Afrika yer alıyor.  

 

Kaynak: www.tekstilteknik.com  

 

Pamuk ipliği ithalatımız 440 milyon Dolar 

Türkiye iplik yatırımları ve kapasitesiyle bir iplik üretim merkezidir. Tekstilinin birçok alanı için çeşitli 
özelliklerde pamuk ipliği üreten sektör, iç piyasanın beklentilerini özellikle fiyat konusunda 
karşılayamadığı için dışardan ciddi miktarda iplik girişi de olmaktadır. TÜİK kayıtlarına göre 2014 yılında 
toplam 439,5 milyon dolarlık pamuk ipliği ithalatı yapıldı. Bu ithalatın yaklaşık 120 milyon dolarlık bir 
kısmı Türkmenistan’dan geldi.  Özbekistan 78,7 milyon dolarla ikinci sırada geldi. 

Buna göre pamuk ipliği ithalatının yarıya yakını bu iki ülkeden geldiği görülüyor. 2013 yılında 435 milyon 
dolarlık ithalat yapılmıştı. 
 

Kaynak: Cotton Expert 

 

http://www.dunya.com/pamuk-fiyatlari-dusuyor-uretim-dengeleri-degisiyor-253302h.htm
http://www.tekstilteknik.com.tr/tetsiad-ev-tekstili-2014-ihracat-rakamlarini-acikladi/


Kordsa Global, Teknik İplik Ürünlerini İstanbul İplik Fuarı 2015′ te Tanıttı 

Yerel ve uluslararası pek çok ziyaretçinin katıldığı ve sektörün profesyonellerinin ağırlandığı 

12.Uluslararası İstanbul İplik Fuarı, 5 – 8 Şubat tarihleri arasında İstanbul’da Tüyap Fuar ve Kongre 

Merkezi’nde gerçekleşti. Her yıl Türkiye’den ve dünyadan yüzlerce firma ve temsilcinin akın ettiği fuarda 

bu yıl Kordsa Global, yüksek kaliteli naylon ve polyester iplikleriyle katılımcıların ilgi odağı oldu. 

Bu yılın başında 100 milyon dolar yatırımla Endonezya’da ikinci lastik kord bezi ve polyester iplik 

fabrikasını hizmete açan Kordsa Global, iplik sektörünün önde gelen profesyonellerini standında ağırladı. 

Esnek ve güçlü üretim yapısı, yüksek ürün ve servis kalitesi, uzun vadeli devam eden müşteri ilişkileri ve iş 

ortaklarıyla sektöründe küresel bir lider olarak faaliyet gösteren Kordsa Global, gerek üstün kalitede ürün 

çeşidi gerekse araştırma ve geliştirme çalışmalarındaki inovasyon gücüyle katılımcılardan tam not aldı. 

Kaynak: Tekstilteknik  

 

Pamuk bağlantılarında yoğun iptaller 

Geçtiğimiz hafta Amerika’nın Türkiye ile yaptığı haftalık Upland pamuk ihraç sözleşmelerinde 5-12 Şubat -
94.600 balyalık iptal yaşanmıştır (bir önceki 29 Ocak 5 Şubat -95.600 Bl iptal Upland). Türkiye tarafından 
gerçekleştirilen iptallerin: Ağustos 2014’te Amerikalı çelik boru üreticileri lehine çıkan anti damping 
kararına misilleme olabileceği ifade edilmektedir. ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu’nun kararına göre 
Türkiye, Hindistan, Güney Kore, Tayvan, Ukrayna ve Vietnam’dan ithal edilen çelik ürünlerine gümrük 
vergisi uygulanacak.  

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu, Türkiye dahil 7 ülkeden yapılan çelik petrol boru ithalatına anti-
damping vergisi getirilmesine karar verirken; yüzde 118’e kadar çıkabilecek vergi uygulamasına maruz 
kalacak Türk üreticilerin bu ülkeye gerçekleştirdiği ihracatın büyük yara alabileceği belirtiliyor.  

Türkiye’nin ABD’ye yıllık 300.000 ton ihracatı bulunmakta idi. Çelik boru özellikle kaya gazı çıkarımında 
kullanılmakta idi. 

Kaynak: Cotton Expert 

“Dokumaca Efsaneler” Bursa’da 

Dokuma tasarımına gönül veren ve başkanlığını Prof. Dr. Günay Atalayer’in yaptığı 14 öğrenci ve öğretim 

üyesinden oluşan ‘Dokumaca Grubu’nun dört yıl süren araştırmaları sonucu hazırlanan, Anadolu´nun 

binlerce yıllık efsanelerinin, dokuma yoluyla ifade edildiği eserler, Bursalı sanatseverlerle buluştu. 

Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Merinos Tekstil Sanayi Müzesi, Türkiye Ev Tekstili 

Sanayicileri ve İş Adamları Derneği’nin sponsorluğunda düzenlenen ‘Dokumaca Efsaneler’ sergisine ev 

sahipliği yaptı “Dokumaca Efsaneler” sergisi, Yıldız Sarayı Şehir Müzesi ve Home&Tex Fuarı’ndan sonra 

geçtiğimiz ay Bursalı sanatseverlerle buluştu.  

Kaynak: Tekstil teknik   

 

http://www.tekstilteknik.com.tr/kordsa-global-istanbul-iplik-fuari-2015-te-teknik-iplik-urunlerini-tanitti/
http://www.tekstilteknik.com.tr/dokumaca-efsaneler-bursada-gorucuye-cikti/


ABD’nin Güney Doğu Asya’daki en büyük tekstil  ihracatçısı Vietnam oldu 
 

Vietnam, yaklaşık 25 milyar ABD doları rekor ticaret fazlası vererek, Malezya ve Tayland’ı geride bırakarak 

2014’te Güneydoğu Asya Bölgesindeki en büyük ABD ihracatçısı oldu. ABD Sayım Bürosu (US Census 

Bureau) datalarına göre iki ülke arasındaki ticaret hacmi 36,3 milyar dolara ulaştı. Vietnam bunun 30,6 

milyar dolarlık kısmını ABD’ye ihraç ederken, 5,7 milyar dolarlık kısmını ABD’den ithal etmiştir. 2014’te 

bir önceki yıla göre ihracat %24 artarken, ithalat %13,6 oranında artış göstermiştir. Vietnam’ın bu 

ihracatındaki en büyük payı (toplam ihracatının üçte biri) 10 milyar dolarlık değerle tekstil ve hazır giyim 

oluşturmaktadır. Ayrıca bu gelişmelerle Vietnam tekstilinin ABD pazarındaki payı da  %9.26 yükseltmiştir. 

 

Kaynak: Yarns and Fibers web sitesinden tercüme edilmiştir 

 

Sahtesinden Gerçek Etiketle Ayrılacak 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Avrupa Birliği’ne uyum kapsamında hazırladığı yönetmelik taslağına göre, 

tekstil ürünlerinde kullanılan kürk ve derilerde sahtesini ayırmak için ‘Gerçektir’ ifadesi yazılacak. 

Böylece, Türkiye’de de kürk giyen pek çok ünlü ismin dile getirdiği ‘Gerçek kürk olduğunu bilmiyordum’ 

bahanesi sona erecek. Gerçek kürk ve deri içeren tekstil ürünlerinin etiketlerinde “Hayvansal menşeli 

parçalar içerir” yazılacak. Etiket düzenlemesi için işletmelere, 1 Ocak 2016’ya dek süre tanınacak. 

Kaynak: Haber Türk  

 

EKONOMİ 

 

AB ve ABD arasındaki Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) müzakerelerinin 8. turu 
2-6 Şubat'ta Brüksel'de gerçekleştirildi. 
 
Müzakereler kapsamında şu konular ele alındı: Daha fazla ilerleme sağlamak üzere müzakereler 
yoğunlaştırılacak, müzakere turlarına ek olarak küçük ekipler halinde ara görüşmeler yapılacaktır.  
Gümrük tarifeleri, hizmetler ve kamu alımları gibi pazara girişi ilgilendiren konularda AB’nin karşı taraftan 
beklentileri yüksek seviyede olmaya devam etmektedir.  
Hizmetler konusu hem pazara giriş, hem de yasal çerçeve açılarından ele alınmıştır.  
Müzakere heyetleri yasal çerçeve alanındaki görüşmelere geniş bir zaman ayırmıştır. Tartışmalar yatay 
alan ve sektörler (Kimyasallar, kozmetikler, tıbbi cihazlar, otomotiv ve farmasötikler) özelinde 
yoğunlaşmıştır.  
 
Yasal çerçeve alanında dokuzuncu tur görüşmelerinden itibaren taraflar görüşmelerini birleştirilmiş taslak 
metin üzerinden gerçekleştirebilecektir. Bu aşama, tarafların istek ve beklentilerini ortaya koymaları 
sonrasında uzlaşı noktalarının bulunması anlamına geldiği için anlaşmanın tamamlanması perspektifi 
açısından da önem taşımaktadır.  
AB ve ABD çalışanların hakları ve çevrenin korunması konularının önemine inanmaktadır.  

http://ekonomi.haberturk.com/alisveris/haber/1035042-sahtesinden-gercek-etiketle-ayrilacak


Devletlerarası anlaşmazlıkların çözümü, ticaretin kolaylaştırılması, fikri mülkiyet hakları, menşe kuralları, 
enerji, hammaddeler konularının yanı sıra KOBİ’lerin anlaşmanın sağladığı olanaklardan ne şekilde 
yararlanabileceğine ilişkin konular sekizinci müzakere turunda ele alınan diğer konulardır.  
 
Kaynak: www.businesseurope.com  
 
 

Hindistan’da 2015 Mali Bütçesi Maliye Bakanı Arun Jatley tarafından 28 Şubat 2015 tarihinde 
açıklandı  

Bütçe ile ilgili önemli başlıklar 

 Kara para, kendi isteğiyle açıklamak için 6 ay süre verildi. 

 Yoga, gelir vergisi yasası altında yardım derneği olarak değerlendirilecek 

 Bireysel vergi ödeyicileri için istisna miktarı 444.200 Rupi olarak belirlendi 

 Devlet 22 ürün için gümrük vergisini azaltıyor 

 100.000 Rupi’nin üzerindeki her türlü alım için PAN-Permanent Account Number kullanılması 

gerekiyor. 

 Kurumlar vergisi % 30’dan % 25’e indirildi 

 Savunma için ayrılan ödenek 246.727 crore 

 Havaalanında vize kolaylığı 43 ülkeden 150 ülkeye genişletiliyor 

 Hindistan altın parasını çıkaracak 

 Her biri 4.000 MW olan 5 büyük proje hayata geçirilecek 

 Altyapı  yatırımlarına 70.000 crore ayrılacak 

 GST-Yeni düzenlenecek olan Mal ve Eşya Vergisi 1 Nisan 2016’da hayata geçirilecek 

Kaynak: The Times of India 

 

Avro Bölgesi’nde TÜFE Verisi Açıklandı 

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi’nde TÜFE Ocak ayında 

yıllık bazda %-0,6 oldu, aylık bazda ise %-1,6 geriledi. Negatif enflasyon Avro Bölgesi’nde özellikle 

Yunanistan  (%-2,8) ve İspanya’da (%-1,5) etkili oldu. 

Kaynak: http://ec.europa.eu/  

 

Sanayi Üretim Endeksi, Aralık 2014 

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre %1,2 artış gösterirken, 

takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %2,6 arttı. 

Kaynak: TÜİK 

http://www.businesseurope.eu/Content/Default.asp?pageid=685&articleid=3196
http://timesofindia.indiatimes.com/budget-2015/union-budget-2015/arun-jaitley-first-full-fledged-budget/liveblog/46402084.cms
http://ec.europa.eu/


Dış Ticaret İstatistikleri, Ocak 2015 

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret 

verilerine göre; ihracat 2015 yılı Ocak ayında, 2014 yılının aynı ayına göre %0,6 azalarak 12 milyar 331 

milyon dolar, ithalat %13,7 azalarak 16 milyar 636 milyon dolar olarak gerçekleşti.  

Ocak ayında dış ticaret açığı %37,5 azalarak 6 milyar 886 milyon dolardan 4 milyar 305 milyon dolara 

düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2014 Ocak ayında %64,3 iken, 2015 Ocak ayında %74,1’e 

yükseldi. 

 

Kaynak: TÜİK 

 

 

OECD 2014 Bilim, Teknoloji ve Sanayi Görünümü 2014 Raporu Türkiye Bölümü 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından 12 Kasım 2014 tarihinde yayımlanan OECD 

Bilim, Teknoloji ve Sanayi Görünümü 2014 Raporunda yapılan tespitlerin Türkiye kısmı TİSK tarafından 

derlenmiştir. Çalışmaya göre rakip ülkelerin aksine, Türkiye’de devletin oyun kurucu ve finansör olarak 

pasif bir durumda bulunduğu anlaşılmaktadır. Bir diğer önemli tespit; bilim, teknoloji ve Ar-Ge’de ulusal 

hedeflerle mevcut durum arasında diğer ülkelerin aksine büyük mesafe bulunduğu, Türkiye’nin sıçrama 

yapmaya ihtiyaç duyduğudur. Gelişmiş ülkeler dahil, tüm ülkelerin yeniden sanayileşme çabalarından 

örnekler verilmektedir. Bu yarışta Türkiye’nin de etkinliğini artırması, sanayiye daha fazla önem ve somut 

destekler vermesi, Ar-Ge ve inovasyonda sanayi-üniversite-kamu işbirliğini devletin oyun kurucu rolüyle 

geliştirmesi, bilimsel fikirleri ticarileştirme sistemini kurması, eğitim sistemini reforme etmesi, kadınların 

eğitim ve çalışma hayatına katılımını sağlaması gereklidir. 

Türkiye, büyük, hızlı gelişen, orta gelirli OECD Ülkesidir. Son dönemde hızlı bir sanayi gelişimi göstermiştir 

ancak, büyüme son iki yılda yavaşlamıştır.  Bilim, teknoloji ve inovasyon kapasitesini artırmak için önemli 

gelişme göstermiştir ve Ar-Ge için yapılan gayrisafi yurtiçi harcama (GERD) oranı 2007-12 döneminde 

yıllık %8,2 artmıştır. Türkiye, Bilim ve Teknoloji Yüksek Konseyi tarafından onaylanan 2011-2016 Dönemi 

Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisini uygulama aşamasındadır.  

Kaynak: TİSK- Bilim, Teknoloji ve Sanayide Türkiye’nin Durumu Çalışması 

 
ÇALIŞMA HAYATI 

 

AB üyesi ülkelerinin uyguladığı asgari ücretler arasında büyük farklar bulunuyor 
 

AB’nin istatistik kurumu Eurostat’ın yayımladığı verilere göre AB üye ülkelerinin uyguladığı asgari ücretler 

büyük farklılık gösteriyor. 1 Ocak 2015 itibariyle asgari ücret uygulaması bulunan ülke sayısı 22 olarak 

belirlenmiş. En düşük asgari ücret aylık 184 € ile Bulgaristan’da uygulanıyor. Bulgaristan’ı 218 € ile 

Romanya ve 300€ ile Litvanya izliyor. En yüksek asgari ücret ise aylık 1.923 € ile Lüksemburg’da 

uygulanıyor. Belçika ve Hollanda’da uygulanan asgari ücret 1.502 €. Almanya’nın 1.473 € olarak açıkladığı 

asgari ücret özellikle Almanya’ya komşu ülkelerdeki ulaşım şirketleri tarafından çok yüksek olarak 



değerlendirilmişti. Avusturya, G.Kıbrıs, Danimarka, Finlandiya, İtalya ve İsveç’te ise asgari ücret 

uygulaması bulunmuyor. 

 

Kaynak: http://www.europeanvoice.com  

 

 

Ocak ayı AB’de işsizlik verileri 
 

AB’de işsizlik oranı Ocak ayı sonu itibariyle %9,8; Euro Alanı’nda ise %11,2 olarak belirlendi. Geçtiğimiz 

yılın aynı döneminde sırasıyla %10,6 ve %11,8 olarak tespit edilmişti. 

 

Kaynak: http://europa.eu/  

 

 
Avrupa İşçi Sendikaları Enstitüsü 24 Şubat’ta “Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İşçi Sendikaları: 
Avrupa’dan Perspektifler” başlıklı bir konferans düzenledi. 
 

Toplantıda Royal Holloway Londra Üniversitesi’nden akademisyenler Chris Rees, Michael Gold ve Lutz 

Preuss, kurumsal sosyal sorumluluk (KSS)  ve işçi sendikaları konusundaki araştırmaları hakkında kapsamlı 

bilgi verdi. 

Araştırma, işçi sendikalarının KSS konusunu hangi bakış açısı ile ele aldıkları incelemek üzere İsveç, 

Almanya, Polonya, Fransa, Belçika, Macaristan gibi 11 Avrupa ülkesindeki işçi sendikalarında çalışan 

temsilciler ile görüşmeler yapılarak gerçekleştirilmiştir. Avrupa İşçi Sendikaları Enstitüsü tarafından 

düzenlenen konferansta konuşma yapan KSS konusunun ülkeden ülkeye çeşitlilik gösterdiğini belirtti. 

 
Araştırmaya göre işçi sendikaları: 
KSS olgusunu gayri resmi ve yüzeysel bulmaktadır.  
KSS’yi ithal edilmiş, yabancı bir kavram ve büyük şirketlerle ilgili bir konu olarak görmektedir.  
KSS konusunda yapılan resmi anlaşmaları kurumların gönüllü olarak yaptıkları girişimlere tercih 
etmektedir.  
KSS’yi kurumsal imajı güçlendirecek ve prestiji artıracak bir pazarlama tekniği olarak görmektedir.  
KSS’nin sosyal diyaloğun yerini alamayacağı görüşünü taşımaktadır.  
Şirketlerin KSS taahhütlerinde işçi sendikalarının ilgilendiği konuları bir fırsat olarak değerlendirmelilerdir.  

 

Kaynak: http://www.etui.org 

 

Avrupa Komisyonu, Uzun Süreli İşsizlikle Mücadele için Kamuoyunun Görüşünü Alıyor 
 
Avrupa Komisyonu, günümüzde Avrupa’nın karşı karşıya olduğu en acil sorunlardan biri olan 
uzun süreli işsizlikle mücadele etmek üzere, kamuoyundan görüş alma çalışmasına başladı. 
Görüşlerin toplanması için 15 Mayıs 2015’e kadar süre verildi. 
 
Çalışmanın amacı, uzun süredir işsiz olan kişilerin işgücü piyasasına dahil edilmesi için, bir 
Konsey Tavsiye Kararı önerisi hazırlanmasına katkıda bulunmaktır. 
 

http://www.europeanvoice.com/article/big-differences-between-eu-minimum-wages/
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-15-4524_en.htm
http://www.etui.org/en/News/Trade-unions-and-corporate-social-responsibility-pragmatism-wins-out-against-mistrust


Avrupa Komisyonu, uzun süredir işsiz olan kişilere, işsizlik sürelerini kısaltmak üzere sağlanacak 
hizmetlerin nasıl iyileştirileceği hususunda, paydaşlardan görüş ve yorum almayı amaçlıyor.  
 
Kamu kuruluşlarından, vatandaşlardan, STK’lardan, düşünce kuruluşlarından ve iş dünyasından 
bu konuda görüşlerini iletmeleri bekleniyor. 
 
Kaynak: Avrupa Komisyonu, İstihdam, Sosyal İşler Genel Müdürlüğü 
 
 
 
Grev Yapma Hakkı Kabul Edildi 
 

Grev yapma hakkı, işçi sendikalarının aylar süren baskılarının ardından, 23-25 Şubat tarihleri 
arasında Cenevre’de yapılan üçlü toplantıda Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun işveren grubu 
tarafından kabul edildi.  
 
2012 yılından beri ILO’da çözülemeyen soruna bir son vermek üzere, öneri paketi hazırlandı ve 
öneriler Mart ayında yapılacak olan ILO’nun Yönetim Kurulu’nda onaya sunulacak. İşverenler 
grubu, grev yapma hakkını, ILO’nun 87 sayılı sözleşmesinde açık bir şekilde ifade edilmediği 
gerekçesiyle, reddediyordu.  
 
18 Şubat’ta işçi sendikaları federasyonlarının 60’ın üzerinde ülkede gerçekleştirdiği küresel 
protesto günü de ILO’da temsil edilen hükümetler ve işverenlere baskı yapmak amacıyla 
planlanmıştı. 
 
Söz konusu protesto gününün ardından, Şubat ayı sonunda gerçekleşen ILO toplantısında, 
bilhassa hükümet grubu grev yapma hakkını destekledi. Müzakereler esnasında, hükümet grubu, 
grev yapma hakkının örgütlenme özgürlüğüyle bağlantılı olduğunu, örgütlenme özgürlüğünün de 
ILO’nun temel ilkelerinden biri olduğunu ifade etti. 
 
Kaynak: IndustriAll Global İşçi Sendikası 
 
 
IG Metall %3,4 Ücret Zammını Garanti Etti 
 
Alman metal sanayii işçileri sendikası IG Metall, ülke genelinde 850.000’in üzerinde işçinin 
katılımı ile gerçekleştirdiği uyarı grevlerinin ardından, işverenlerle yaptığı müzakerelerde %3,4 
ücret artışını garanti etmeyi başardı. 
 
24 Şubat’ta IG Metall, IndustriAll Küresel İşçi Sendikası ve İşveren Grubu arasında anlaşmaya 
varıldı. Almanya’nın önemli bir sanayi bölgesi olan Baden-Württemberg’te metal ve elektronik 
sektörlerinde 800.000 işçiyi ilgilendiren anlaşma, Almanya’nın diğer bölgelerinde toplam 3,7 
milyon işçi için yapılacak toplu pazarlık görüşme ve anlaşmalarına da esas oluşturacak. 
 



Ücret zammı, Nisan 2015 itibariyle geçerli olacak. Ayrıca, işçilere Ocak-Mart dönemini kapsamak 
üzere ve bir defaya mahsus olarak 150 Euro ödeme yapılacak. 
 
Kaynak: IndustriAll Global İşçi Sendikası 
 
 
 
Bangladeş Yangın ve Bina Güvenliği Sözleşmesine ilişkin Eylem Planı 
 
1.100’ün üzerinde konfeksiyon işçisinin ölümüne sebep alan Rana Plaza faciasının ardından, 
2013 yılı Nisan ayında imzalanan Bangladeş Yangın ve Bina Güvenliği anlaşması, Kurumsal sosyal 
Sorumluluk alanında bir dönüm noktası oluşturdu. İlk defa dünya çapında konfeksiyon markaları 
ve işçi sendikaları yasal olarak bağlayıcı bir anlaşmanın izlenmesi için bir araya geldi. 
 
Sözleşmeyi imzalamış olan Avrupa giyim ve perakende firmalarının 40 civarında işçi sendikası 
temsilcisi, 12 Şubat 2015 tarihinde Brüksel’de toplandı ve Bangladeş’teki meslektaşları için nasıl 
daha fazla somut destek ve ilave koruma sağlayabileceklerini tartıştılar. Avrupa İş Konseyinde ve 
yerel iş konseylerinde üye olan işçi temsilcilerinin ve ayrıca işçi sendikalarının uygulayabileceği 
baskılar toplantıda gündeme getirildi. 
 
Kaynak : IndustriAll Global İşçi Sendikası 
 
 
 
Filipinler’deki İşçi Sendikaları için Anneliğin Korunması Önemli Bir Mesele 
 
Kadın işçilerin anne sağlığına ilişkin haklarının iyileştirilmesi, Filipinler’deki işçi sendikaları için 
öncelikli konular arasında yer alıyor. Bu amaçla, işçi sendikaları, ILO’nun Anneliğin Korunması 
Sözleşmesinin onaylanması için çaba sarf ediyorlar. 
 
Filipinler’de tüm hamileliklerin yüzde 60’tan fazlasının yüksek risk grubunda yer aldığı ve 
gebelikte ölüm oranının yüksek olduğu, her 100.000 doğuma karşı 162 ölüm gerçekleştiği 
belirtilmiştir.  
 
IndustriAll Küresel İşçi Sendikasının Filipinler’deki Kadın Komitesi, bu konuyu en öncelikli konu 
olarak belirlemiş ve ILO’nun 183 sayılı Analığın Korunması Sözleşmesinin onaylanması için 
kampanya başlatmıştır. 
 
Kaynak : IndustriAll Global İşçi Sendikası 
 
 
 
 
 



 
İranlı İşçiler Temel Hakları için Mücadeleye Devam Ediyor 
 

İran’da işçiler son aylarda birtakım büyük grevler ve endüstriyel eylemler gerçekleştirdi. İran’daki 
işçi sendikaları, madencilik, otomotiv, taşımacılık ve diğer sanayi sektörlerinde işçilerin 
mücadelelerini desteklemekteler. 
 
Maden işçileri: Bu sene Ocak ayında 150 maden işçisi, firmanın maden işletmesini kapatma 
planını protesto etmek üzere greve çıktılar. Sangroos kömür madenindeki işçiler, sekiz aydır 
ödenmeyen ücretlerinin ödenmesini talep ediyorlar. 
 
Öğretmenler: İran Öğretmenler Sendikası (ITTA)’nın üyeleri, akademik yılın başlangıcından 
itibaren 500 bin öğretmenin fazla mesai ücretlerinin ödenmesinde yaşanan 3 aylık gecikmeyi 
protesto ediyorlar. 
 
Metal işçileri: İran’da hayat pahalılığı artarken, ücretler çok düşük seviyede kalmaya devam 
ediyor. 7 Ocak 2015 tarihinde, İran Khodro Industrial Group IKCO isimli bir otomobil montaj 
tesisindeki işçiler düşük ücretlerinin artırılması için açlık grevine başladılar. Grev tesisin tüm 
bölümlerine yayıldı. 
 
Kaynak: IndustriAll Global İşçi Sendikası 
 
 
 
ABD Çalışma Bakanlığı, Honduras’ta İşçi Hakları Hususundaki Endişelerini Ortaya Koyan Bir 
Rapor Yayınladı 
 
ABD Çalışma Bakanlığı, ABD ile Orta Amerika Ülkeleri ve Dominik Cumhuriyeti arasındaki Serbest 
Ticaret Anlaşması CAFTA-DR’nin istihdam bölümü kapsamında, Honduras’ta çalışma yasalarının 
etkin olarak uygulanması hususunda endişelerini ortaya koyan bir rapor yayınladı. Rapor, 
endişelerin ortadan kaldırılması için tavsiyelerde bulunuyor ve bir izleme ve eylem planı 
geliştirilmesi çağrısında bulunuyor. 
 
Honduras Çalışma Bakanlığı ve ABD Çalışma Bakanlığı, müşterek bir bildiri yayınlayarak raporda 
yer alan tavsiyeleri uygulamak üzere birlikte çalışma taahhüdünde bulundular.  
 
Eşzamanlı olarak, ABD Çalışma Bakanlığı, Honduras’ta çocuk işçiliğiyle mücadele ve işçi haklarına 
saygının geliştirilmesi konusunda bir proje uygulamak üzere, 7 milyon dolarlık bir işbirliği 
anlaşmasının duyurusunu yaptı. 
 
Kaynak : ABD Çalışma Bakanlığı 
 


