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TEKSTİL 

 

Thanh Cong Vietnam’da Tekstil ve Hazır Giyim fabrikası kuracak 

Thanh Cong Tekstil ve Hazır Giyim şirketi Vietnam’ın Vinh Long bölgesinde entegre bir fabrika kurma 

kararı aldı. 8 milyon dolarlık bir yatırım ile kurulacak olan bu tesisin yıllık 10 millyon dolar gelir getirmesi 

beklenmekte. 

 

Vietnam’da bulunan birçok firma ABD, Japonya, Singapur, Malezya, Brunei, Vietnam, Avustralya, Yeni 

Zelanda, Kanada, Meksika, Peru ve Sili’yi kapsayan TPP (Trans Pacific Partnership) müzakerelerinin 

tamamlanmasını ve böylelikle özellikle ABD’ye olan satışların çok hızlı bir şekilde artmasını beklemekte. 

Kaynak: Fiber2fashion 

 

Uluslararası Pamuk Birliği (ICA) Başkanı Kahramanmaraş’ta 

Liverpool Pamuk Birliği Başkanı Kahramanmaraş’ta iplik üreten firma temsilcileriyle bir araya geldi. 

International Cotton Association (ICA) Liverpool Pamuk Birliği Başkanı Mohit Shah ve icra direktörü Kai 

Hughes’in katılımıyla 28 Ağustos 2014 Perşembe günü Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasında İplik 

üretimi yapan firmalarla özel bir istişare toplantısı yapıldı. 

Kaynak: marasgundem.com/pamuk-birligi-baskani-kahramanmarasta-937224h.htm 

 

Lazer teknolojisi üreticisi RevoLaze, ABD’li 17 denim üreticisine dava açtı. 

 

Lazer teknolojisi üreticisi RevoLaze, içerisinde Abercrombie & Fitch, American Eagle Outfitters, BlankNYC, 

The Buckle Inc., Buffalo David Bitton, Diesel S.p.A, DL1961 Premium Denim Inc., Eddie Bauer LLC, The 

Gap, Inc., Guess Inc., H&M, Roberto Cavalli S.p.A  gibi ünlü firmalarının yer aldığı ABD’li 17 denim üreticisi 

firmaya patent ihlali ile ilgili dava açtı. 

Kaynak: Fiber2fashion 
 

Pamuk ve kakaoya ebola darbesi 

Afrika’nın batısında ortaya çıkan Ebola salgını Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre tahmin edilemeyen 

boyutlara ulaştı ve 20 Ağustos itibariyle bin 427 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. En çok 

etkilediği Liberya, Sierra Leone ve Gine’nin ekonomisine büyük bir darbe vuran virüs, dünyanın önemli 

emtia üretim merkezlerinden Batı Afrika’nın tümü için önemli bir tehdit haline geldi. Kakao, petrol, demir 

cevheri, pamuk, bazı meyveler ve hatta elmas üretimi bile Ebola’nın etkisini hissetmeye başlarken, 

uzmanlar salgının derinleşmesi halinde Afrika’nın emtia üretiminin tehlike altına gireceği uyarısı yapıyor. 

Kaynak: Dünya 

 

http://kadirbolukbasi.wordpress.com/2014/08/27/afrikada-pamuk-ve-kakaoya-ebola-darbesi/
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Messe Frankfurt tarafından düzenlenen TEXWORLD 4-6 Kasım 2014 tarihleri arasında İstanbul’da 
gerçekleşecek. 
Kaynak: Fiber2fashion 

 
Sri Lanka Hükümeti Tekstil sektörüne yatırım yapmaları için Japonya’yı davet etti  

Sri Lanka Hükümeti hazır giyim sektöründe kullanılan hammaddelerin üretimine yatırım yapmaları için 

Japonya’yı davet etti. Geçtiğimiz günlerde, Japonya Sri Lanka İş Komitesi Başkanı Thadai Suki 

liderliğindeki Japon girişimcilerden oluşan bir heyet ile Sri Lanka'nın Ekonomik Kalkınma Bakanı Basil 

Rajapaksa Japon yatırımlarını görüşmek üzere bir araya geldi. Kaliteli ve yüksek katma değerli hazır giyim 

ürünleri üreten Sri Lanka’nın bu sektör için kullandığı ham maddelerin %90’ını ithal edilmekte. 

Kaynak: Fiber2fashion 

 

Pamuk ve mısır işçilik ücretleri açıklandı 

Pamuğun elle hasat ücreti kilogram başına pamuğun randımanına göre değişecek. Buna göre 39-40 
randıman 33 kuruş 37-38 randıman 29 kuruş ve 35-36 randıman 26 kuruş olarak belirlendi. Mısır biçimi 
fiyatı ise dönüm başına çırçırlı 18 TL olurken çırçırsız 17 TL olarak belirlendi.  
Kaynak: Urfahaber 

Lenzing firması birinci yarıda düşük fiyatlı elyaf satışları sebebiyle faiz ve vergi öncesi karında %28.8 
düşüş yaşadı 

Avusturya merkezli insan yapımı selülozik elyaf üreticisi Lenzing Group, zorlu pazar koşulları ve önemli 
ölçüde daha düşük ortalama fiyatlı elyaf satışları sebebiyle faiz ve vergi öncesi karında 2014’ün ilk 6 
ayında geçen yıla göre %28.8 oranında düşüş yaşadı.2013 yılının ocak-haziran döneminde 129.1 milyon 
euro olan faiz ve vergi öncesi karı 2014 yılının aynı döneminde 91.9 milyon dolara geriledi. 
Kaynak:http://www.fibre2fashion.com/news/textiles-company-news/newsdetails.aspx?news_id=167069 

Pamuk fiyatındaki düşüş üreticiyi endişelendirdi 

Pamuk üretiminde hasat dönemi yaklaşırken, üretimdeki yüzde 25’lik artış sonucunda fiyatlarda yüzde 20 
düşüş yaşanması üreticiyi hüsrana uğrattı. Geçen sezon 4,75’e kadar çıkan pamuk fiyatının bu yıl 3,8 lira 
seviyesinde olacağını belirten Ulusal Pamuk Konseyi (UPK) Başkanı Barış Kocagöz, arz fazlası yüzünden 
hasat zamanında sıkışan bir piyasa oluşacağını söyledi.  

Üreticinin 1 milyon tonluk üretime kadar desteklenmesi ve Türkiye’ye gümrüksüz giren ithal pamukla re-
kabet edebilmesi için devlet desteğinin şart oluğunu belirten Kocagöz şöyle devam etti: “Nasıl ABD ihraç 
ettiği pamuğunu alan sanayiciye kredi verip ürününü cazip hale getiriyorsa, Türk hükümeti de kendi pa-
muğunu sanayicinin gözünde cazip hale getirsin.”Türkiye’nin yıllık 1 milyon 500 bin ton pamuk tüketimi 
yaptığını belirten Barış Kocagöz, 2001’de 936 bin ton olan üretimin, artan maliyetler ve dünya piyasası ile 
rekabet yüzünden 550 bin tona gerilediğini söyledi. Kocagöz, geçtiğimiz yılın pozitif sezon olması nedeniy-
le yüzde 25’lik artışla bu yıl 750 bin ton civarında rekolte beklediklerini hatırlattı.Üreticilere de öneriler 
yapan Barış Kocagöz, şunları söyledi: “Mümkün oldukça yeni kurduğumuz lisanslı depoculuk sisteminin 
kullanılmasını öneriyoruz. Kâr amacı gütmeden yaptığımız bu hizmetten üretici yararlanırsa 12 aya yayı-
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lan bir piyasa olur ve zararlar biraz daha düşer.” Kocagöz ayrıca, pamuğun tarladan dükkana 10 milyon 
nüfusa geçim kapısı yarattığını anlattı. 

Kaynak: Bugün Gazetesi 

Pakistan tekstil ihracatçıları, hammadde ithalatlarından vergi iadelerini topluyorlar 

Pakistan tekstil ihracatçıları hükümetten talih kuşu aldılar: ihraç edilmek suretiyle yapılan imalatta 

kullanılmış ithal hammaddeler için ödenmiş gümrük vergilerinin iadesi.  

İthal edilmiş hammaddeler; sodyum persulfat, hidrojen peroksid, peroksid dengeleyici, merserizasyon 

yardımcı maddesi, ayırma maddesi, nemlendirici etmen / deterjan, asetik asit / nötralizasyon maddesi, 

provatex CP (yanmayı geciktiren kimyasal), resin-lyofix CHN, Turpex-Can (yumuşatıcı madde) girdileri 

aralığında enzimleri içeriyor.  

Kaynak: fibre2fashion 

Hindistan’ın en önemli denim üreticilerinden biri olan Nandan Denim  2014 yılının ilk yarısında faiz ve 

vergi öncesi karında %28.6 artış olduğunu açıkladı. 

Kaynak: fibre2fashion 

Pakistan Tekstil Sanayii Bakanlığı eylül ayının ilk haftasında yeni politikasını açıklayacak 

Yeni tekstil politikası sanayi için gelecek stratejisini içerecek ve ülkenin iktisadi kalkınması için daha küçük 

birimlere olanak sağlayacak bir planı kapsayacak. 

Bakanlık sözcüsü Kanwar Usman basın açıklamasında, bu politikanın kapsayıcı olacağını söyledi ve bu yıl 

bütçeden bakanlığa 82 milyar Pakstan (yaklaşık 820 milyon dolar) rupisi tahsis edildiğini sözlerine ekledi.  

Sözcü Usman: “Bakanlık planı, Pakistan ürünlerini uluslararası piyasada tanıtmak için bir marka geliştirme 

fonu olarak göz önünde bulunduracak. Bakanlığın birincil önceliği, el yapımı halı, dokuma tezgahı sektörü 

ve ipek temelli ürünleri içeren sanayinin daha küçük bileşenleridir. Bu sonunculara finansal destek de 

sağlanacaktır.” 

Kaynak: The Express Tribune 

 

Çek tekstil ve giyim satışları yılın ilk yarısında %10,7’lik büyüme kat etti 

2014 yılının ilk yarısında, Çek Cumhuriyeti’nde tekstil ve giyim sanayii satışları %10,7’lik bir artışla bir 

önceki yıla kıyasla 26,6 milyar Çek korunasına (yaklaşık 1,3 milyar dolar) yükseldi.  

Tekstil üretimi %12’lik bir artış sergilerken, hazır giyim üretimi %2,1 oranında artmıştır. Tekstil sektörü 

satışlarının toplamı 23,4 milyar Çek korunası olurken, giyim sektöründe 3,2 milyar Çek korunası olmuştur. 

İkisinin toplamında tekstil ve giyim sanayii satışları, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %10,7 oranında 

artmıştır.  
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Aynı zamanda, işçi ücretleri de ortalamada (tekstil ve hazır giyim branşlarının ortalaması alınarak) %5,1’lik 

bir yükselişle, Haziran 2014 sonu itibariyle 18.300 Çek korunası (yaklaşık 880 dolar) olmuştur. 

Kaynak: fibre2fashion 

 

Rusya, Batı’dan tekstil ve giyim ithalatını boykot etmekle gözdağı veriyor 

Rusya Sanayi Bakanlığı yetkilileri, ABD ve AB tarafından Rusya’ya ek yaptırımların dayatılabileceğini 

belirterek, Rusya’nın ABD ve AB’den tekstil ve giyim ithalatına tam tekmil boykot / engelle misilleme 

yapabileceğini dile getirdiler.  

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından yetkili bir sözcüye binaen; Rus Hükümeti, faiz oranları %5’i geçmeyecek 

şekilde ucuz banka kredilerine kolay erişimi yurtiçi tekstil üreticilerine sağlamayı planlamakta. Bunun 

yanında, ilave vergi indirimlerinin de sağlanması planlamalar arasında. 

Sözcünün belirttiğine göre, Kamyshin Textile, Parchovya Ryad gibi bilindik firmaları içerecek şekilde 

ülkenin lider tekstil üreticilerine sübvansiyonlar sağlanması da ihtimaller dâhilinde. 

Rusya Federal Devleti İstatistik Servisi’ne göre, bugün, ABD ve AB’den tekstil ve hazır giyim ithalatının 

payı, Rusya’da tüketilmiş benzer ürünlerin yaklaşık %10’ununa denk düşüyor.  

Geleneksel olarak, bu tip ithalatlar en pahalı, yüksek marjlı üretime tekabül ediyor. Rusya Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığı analistlerinin ilk tahminlerine göre, böyle bir boykot / engelin Batılı tekstil ve giyim 

imalatçılarına maliyetinin yıllık 7.7 milyar doları doları bulması bekleniyor. Böyle bir durum,  Sanayi ve 

Ticaret Bakan Yardımcısı Viktor Evtuhov’a göre, iç talebin istikrarlı artışı paralelinde iç üretimin bariz bir 

şekilde artmasına vesile olacaktır. 

Moskova ise hükümet satın alım sözleşmelerinde Avrupa Birliği tekstil ve hazır giyim ürünlerinin yer 

bulamayacağını önceden beyan etmişti.  

11 Ağustos 2014 tarihli kararnamede, Rusya Hükümeti “denizaşırı” tekstiller, örme giysi, nonwovenlar ve 

bazı giyimlere yönelik kamu ihalelerinin 1 Eylül’den itibaren sonlandırılması talimatını verdi.   

Kararname ile boykot / engel, Rusya Federal Hükümeti ve yerel yönetimleri tarafından yapılan tekstil, 

giyim ve ilintili girdilerin satın alımını kapsayacak; lakin Belarus ve Kazakistan’dan yapılan ithalatı hariç 

tutacak – Rusya’nın başını çektiği Avrasya Gümrük Birliği’nin üyesi olmaları itibariyle –. 

Kararname ile engeller aynı zamanda şunları kapsayacak: 

- Giyim hariç kumaşların ve nihai tekstil ürünlerinin ithalatı, 

- Örülmüş giysiler, çorapçılık, kazaklar, hırka / örgü ceketler 

- İş elbiseleri,  

- Üst giyimler, 

- İç giyim ve kürklü giysiler, 

Kaynak: Eugene Vorotnikov haberi / http://www.just-style.com  

http://www.just-style.com/
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İsveç: Bilim insanları ilk kez, tam geri dönüşümlü pamuklu giysiyi (tamamıyla geri dönüştürülmüş 

pamuktan yapılmış dünyanın ilk giysisi) kutladılar, bunun tekstil sanayii için bir dönüm noktası 

olduğunu belirttiler. 

Kaynak: http://www.just-style.com 

Yerli Malına %51 Kriteri 

 

Sanayi ürünlerinin yerli malı olarak kabul edilmesi için yerli katkı oranının en az yüzde 51; orta ve yüksek 

teknolojili ürünlerde ise en az yüzde 35 olması şartı aranacak. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 

üzerinde çalıştığı düzenlemeye göre ürünlerdeki yerli malı katkı oranı bir formülle hesaplanacak. Yerli 

Malı Tebliği Taslağına son şekli verildi. Tebliğle Kamu İhale Kanunu kapsamında fiyat avantajı uygulanacak 

mal alımı ihalelerinde istekliler tarafından teklif edilen malın yerli malı olduğunun belirlenmesiyle ilgili 

esasların belirlenmesi amaçlanıyor. Gıda ve tarımsal ürünlerin yerli malı sayılması için de Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı'nca düzenlenen işletme kayıt veya onay belgesine sahip üreticilerce üretilmesi, 

tarım ürünleri için Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya Örtüaltı Kayıt Sistemi'ne kayıtlı firmalar tarafından 

üretilmesi şartı aranacak. 

Kaynak: Hürriyet 

 

Tekstil ihracatı, 5 milyar doları aştı 

 

Türkiye'nin yılın 7 aylık dönemindeki tekstil ve ham maddeleri ihracatı, yüzde 8 artarak 5 milyar doların 

üzerine çıktı.  İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) verilerinden derlenen bilgiye göre, 

geçen yılın ocak-temmuz döneminde 4 milyar 835 milyon 348 bin dolar olan sektördeki ihracat, bu yılın 

aynı döneminde yüzde 8 artarak 5 milyar 225 milyon 559 bin dolara ulaştı.  92,7 milyar dolarlık ülke 

ihracatının üzerinde büyüme gösteren sektördeki dış satım, genel ihracatın yüzde 5,6'sını, 73,3 milyar 

dolarlık sanayi ihracatının da yüzde 7,1'ini karşıladı.  Mal grupları bakımından en fazla dış satım, 1 milyar 

728 milyon 509 bin dolarla sektördeki ihracatın yüzde 33'ünü oluşturan dokuma kumaşta 

gerçekleştirildi.  Bu ürün grubunu 1 milyar 31 milyon 434 bin dolarla iplik, 1 milyar 17 milyon 30 bin 

dolarla örme kumaş, 370 milyon 190 bin dolarla elyaf ihracatı izledi.  Ülke ihracatının, öncülerinden 

tekstil sektörünün başarısına en büyük katkıyı İstanbul, Gaziantep ve Bursa sağladı.   

Kaynak: Dünya 

 

Dünya, Türk halısını sevdi 

 

Türkiye'nin halı ihracatı, ocak-temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 artarak 1,3 milyar 

dolara ulaştı.  İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) verilerinden derlenen bilgiye göre, 

geçen yılın ocak-temmuz döneminde 1 milyar 243 milyon 53 bin dolar olan halı ihracatı, bu yılın aynı 

döneminde yüzde 6,8'lik artışla 1 milyar 327 milyon 542 bin dolara yükseldi. Ülkenin ihracat artış hızının 

üzerinde büyüme kaydeden sektör, bu dönemde 145 ülkeye dış satım gerçekleştirdi. Alt mal grupları 

bazında ilk sırayı 1 milyar 133 milyon 845 bin dolarla sektör ihracatının yüzde 85'ini oluşturan makine 

http://www.just-style.com/
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halıları aldı.  Bunu 114 milyon 765 bin dolarla tüfte halılar, 71 milyon 596 bin dolarla el halıları, 7 milyon 

890 bin dolarla kilimler takip etti.   

Kaynak: Dünya 

 

Ev Tekstili Sektörü Züchex Home’da Buluşuyor 

 

Bu yıl ilk kez kapılarını açmaya hazırlanan ev tekstili ve dekorasyonuna dair her türlü ürünün yer aldığı, 

Tüyap Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek olan Uluslararası Ev Tekstili Dekorasyon ve Aydınlatma Fuarı 

Züchex Home 14. Hall’de, yerli-yabancı binlerce ziyaretçiyi 03-07 Eylül 2014 tarihleri arasında Tüyap’ta 

konuk edecek. Karaca Home, Almode Tekstil, Star Dekor, Kozza Dizayn gibi sektör devleri de 25.Züchex 

fuarı’nda yerlerini alacak dev isimlerden. 

Ev Tekstili sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı birçok seçkin firmanın aynı çatı altında 

toplanacağı fuara yurt dışından da yoğun bir ziyaretçi katılımı olması bekleniyor. Türkiye’nin en geniş 

kapsamlı fuarı olma özelliğini de taşıyan 25. Züchex 2014 fuarı ile aynı tarihte yapılacak olan Züchex 

Home, bir anlamda Züchex Fuarı’nın da tamamlayıcısı olacak. 

Kaynak: Tekstil ve Teknik 

 

ICAC: Polyester ve Pamuk fiyatlarının birbirine yaklaşmasıyla talebin de yükselmesi bekleniyor 

 

2010/11’de uluslararası pamuk fiyatlarının zirve yapması sonrası pek çok iplik üreticisi iplikteki pamuk 

oranını düşürerek daha yüksek oranda polyester kullanmaya yönelmişti. 2013 başında pamuk ve 

polyester fiyatları arasındaki uçurum daha da açıldı. 2013’ün büyük bölümünde ve 2014’te polyester 

fiyatları 74-76 cts/ıb dolaylarında çoğunlukla sabit kaldı ta ki bu yıl Nisan ayında fiyatlar  65 cts/ıb 

düzeyine düşene kadar. Aynı dönem boyunca uluslararası pamuk fiyatları tırmanışa geçti 99 cts/ıb de 

zirvesine ulaştı. Fakat, Temmuz 2014’te Cotlook A endeksinin 80 cts/ıb düzeyine düşmesi ve polyesterin 

73 cts/ıb dolaylarına yükselmesiyle durum  dramatic biçimde yön değiştirdi. 

Kaynak : ICAC 

 

Endonezya İplikte Anti Dumping Vergisi Uygulayacak 

 

Endonezya hükümeti ithal ham madde bağımlılığını düşürmeye odaklanmış durumda. Bazı Endonezya 

gazetelerine göre Ekonomi Bakanlığı’na bağlı olan bakanlar ithal ürünlerdeki artışın ekonomiye artan 

tehdidi üzerine ticaret açığını kapatmak için önemli ölçüde çaba harcamaktalar.  

 

Temmuz başlarında Ticaret Bakanı Muhammed Lutfi ithal ürünlerde artan bir yükseliş gördüğünü 

belirtmiş ve bu sebeple hep beraber ham madde ithalatının yerini yerel ürünlerle nasıl telafi 

edebileceklerini göreceklerini belirtmiştir.  

Sanayi Bakanı ise West Java Textile Diyalog Forumu sonrası yaptığı açıklamada 3 tip filament ipliğe 

uygulanacak anti-damping cezasının ithalatı azaltacağını beklediklerini ve böylece ülkenin ticaret 

dengesini özellikle de imalat sektöründe  koruyabikleceğini belirtmiştir. 

Kaynak: Asosiasi Produsen Synthetic Fiber Indonesia/Indonesian Synthetic Fiber Makers Association 
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ITMA 2015 için yerler tutuluyor 

 

Küresel tekstil ve hazır giyim tedarikçileri Milan’da yapılması planlanan  ITMA 2015 için yer 

rezervasyonlarını şimdiden yaptırdı.  ITMA 2015 dünyanın en köklü tekstil ve hazırgiyim makine sergisine 

43 ülkeden 1300 başvuru geldi. Başvurular sonucu 200.000 metre karelik alanine %95’i şimdiden 

tutulmuş durumda. ITMA markasının shibi olan CEMATEX (Avrupa Tekstil Makine Üreticileri Komitesi) bu 

durumdan memnun.  CEMATEX ülkelerinden  ITMA’ya ilgi oldukça yoğun.  

Kaynak: ITMA 

 

EKONOMİ 

Çin tüketimi dinamikleştirmek için asgari ücreti yükseltiyor 

Çin’de asgari ücret sert yükselişine devam ediyor. 5 Ağustos’ta Çin Haber Servisi ajansı, 2014 yılının ilk 

yarısında Pekin’in ülkenin 16 şehir ve bölgesinde asgari ücreti ortalamada %14,2 artırdığını açıkladı. 

Bu artış, yıllık ortalama %13’lük bir artışı öngören 2011 – 2015 dönemi için hazırlanmış 5 yıllık planın 

amaçlarına uygunluk gösteriyor. Bu artışla en yüksek seviye ise Zheijang’da elde edilmiş durumda: aylık 

220 avro. 

Çinli yetkililer, bu yaklaşımla bir taraftan büyümeyle sert bir şekilde artan eşitsizlikleri azaltmayı, diğer bir 

taraftan iç talebin yükselmesini sağlayan orta sınıfı güçlendirmeyi hedefliyorlar. 

Kaynak: Le Monde 

Avrupa Birliği 

İstihdam 

Eurofound tarafından yapılan araştırmaya göre Avrupa’da genç nüfus işgücü piyasasında ciddi sorunlarla 

karşılaşmaya devam ediyor. Genç nüfus arasında işsizlik oranları bazı üye ülkelerde düşüş göstermeye 

başlamakla birlikte, AB genelinde 15-24 yaş arası nüfus içerisinde iş arayanların %23’ü Ocak 2014’de iş 

bulamadı.  

Eğitim veya staj programlarına dâhil olmayan veya çalışmayan gençlerin (NEETs grubu) sayısı 2012 yılında 

14,6 milyona yükseldi. Bu rakam 15-29 yaş arası genç nüfusun %15,9’unu temsil etmekte.  

Ekonomi 

 Euro Alanı Temmuz 2014 yıllık enflasyon oranı %0,4 olarak kaydedildi. Bu oran Haziran 2014’de % 

0,5 idi. Temmuz 2014 enflasyon oranı Ekim 2009’dan bu yana en düşük enflasyon oranı olma 

özelliğini taşıyor. Temmuz 2014 aylık enflasyon oranı ise % - 0,7 olarak tespit edildi.  



9 
 

AB genelinde Temmuz 2014 yıllık enflasyon oranı ise % 0,6 olarak belirlendi. Bu oran Temmuz 

2013’de % 1,7 idi. AB genelinde Temmuz 2014 aylık enflasyon oranı ise % - 0,5 olarak açıklandı.  

 AB istatistik kurumu Eurostat verilerine göre Euro Alanı’nda mevsimsel etkilerden arındırılmış 

sanayi üretimi Haziran 2014’de Mayıs 2014’e kıyasla % 0,3’lük düşüş gösterdi. AB genelindeyse 

aynı dönemlerde % 0,1’lik düşüş tespit edildi.  

Mayıs 2014’de sanayi üretimi hem Euro Alanı’nda hem de AB genelinde % 1,1’lik düşüş gösterdi. 

Haziran 2013’e kıyasla Haziran 2014’de sanayi üretimi Euro Alanı’nda istikrarlı seyrederken, AB 

genelinde % 0,7’lik artış gösterdi. 

Ticaret 

 Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Arjantin’in ülkede ithalat yapan yerli veya yabancı şirketlere 

uyguladığı belirli şartların DTÖ yasalarını ihlal ettiği yönünde karar aldı. Ticaretten Sorumlu AB 

Komiseri Karel De Gucht kararı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Konuyu inceleyen ve 

bağımsız üyelerden oluşan panel AB, ABD ve Japonya tarafından Mayıs 2012’de DTÖ nezdinde 

anlaşmazlık çözüm mekanizması kapsamında Arjantin aleyhine dava açılması sonucu 

oluşturulmuştu.  

Arjantin’in ülkede ithalat yapan şirketlere karşı uyguladığı bazı kurallar şu şekilde:  

- Şirketlerin en az yaptıkları ithalat değerinde ihracat yapmaları,  

- İthalatı hacim veya değer olarak sınırlandırmaları,  

- Üretimlerinde belirli seviyede yerel içeriğe ulaşmaları,  

- Arjantin’de yatırım yapmaları veya  

- Arjantin’de elde edilen kârı ülke sınırları içerisinde tutmaları.  

DTÖ aynı zamanda Arjantin’de uygulanan Gelişmiş Yeminli İthalat Deklarasyonu ('Declaración 

Jurada Anticipada de Importación' veya DJAI) adlı prosedürün de DTÖ yasalarına aykırı olduğu 

yönünde karar aldı. Bu prosedür çerçevesinde ithalat yapmak isteyen şirketlerin Arjantin 

makamlarından onay alması gerekiyor. 

Arjantin söz konusu şartları gözetimli ticaret politikası olarak adlandırılan çerçevede, yerel 

üretimle elde edilen ürünlerin ithalatını azaltmak ve ülkenin diğer bölge veya ülkelere kıyasla 

ticaret açığını azaltmak veya ortadan kaldırmak hedefiyle benimsemişti. 

DTÖ kararı uyarınca Arjantin’in DTÖ üyesi olarak sorumluluklarını yerine getirmesi için bu 

uygulamalara son vermesi gerekiyor.  

 AB’nin istatistik kurumu Eurostat’ın Haziran 2014 verilerine göre Euro Alanı 16,8 milyar €, AB ise 

2,9 milyar € dış ticaret fazlası verdi. Euro Alanı’nda dış ticaret fazlası geçen yıl aynı dönemde 15,7 

milyar € olarak gerçekleşmişti. AB genelinde ise Haziran 2013’de dış ticaret fazlası 8,6 milyar € idi.  
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Euro Alanı’nda Mayıs 2014 dış ticaret fazlası 15,4 milyar € olarak kaydedilmişti. Bu oran Mayıs 

2013’de 14,6 milyar € idi. Haziran 2014’de Mayıs 2014’e oranla mevsimsel etkilerden arındırılmış 

ihracat % 0,5 oranında düşüş gösterirken, ithalat % 0,5 oranında artış gösterdi.  

AB ise Mayıs 2014’de 0,5 milyar € dış ticaret fazlası vermişti. Bu rakam geçen yıl aynı dönemde 

15 milyar € idi. AB genelinde Haziran 2014’de Mayıs 2014’e oranla mevsimsel etkilerden 

arındırılmış ihracat % 0,3 oranında, ithalat ise % 0,1 oranında düşüş gösterdi. 

Kaynak: TUSİAD Brüksel e-bülten  

 

İtalya: TTIP görüşmelerinin detayları kamuoyuyla paylaşılsın 

 

İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, müzakerelerin kamuoyuyla paylaşılmasının 

ticaret anlaşmasının daha iyi anlaşılmasını sağlayacağı belirtildi. 

İtalya, diğer AB ülkelerine birer mektup yazarak ABD ile yürütülen serbest ticaret müzakerelerinin 

ayrıntılarının kamuoyuyla paylaşılması çağrısında bulundu. Mektuba, Avrupa Komisyonu'nun ticaretten 

sorumlu üyesi Karel De Gucht da imza attı. İtalya şu anda AB dönem başkanlığını da yürütüyor. 

Görüşmelerin Temmuz 2013'te başlamasından bu yana küreselleşme karşıtı gruplar, kapalı kapılar 

ardında müzakere edilen anlaşmanın şirketlerin çıkarına hizmet edeceği görüşünü giderek daha yüksek 

sesle dile getiriyor. Avrupalı ve ABD'li müzakereciler ise Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) 

anlaşmasında tüketicilerin korunacağını söylüyor. De Gucht her ne kadar müzakerelerin detaylarının 

kamuoyuyla paylaşılmasından yana olsa da bazı üye ülkeler böyle bir adıma karşı çıkıyor. 

Kaynak: EuroActiv 

 

OECD Bölgesinde GSYH 2014 Yılının İkinci Çeyreğinde Yüzde 0.4 Büyüdü 

 

OECD bölgesinde 2014 yılının ikinci çeyreğinde gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) %0.4 oranında arttı. ABD’de 

reel GSYH büyüme oranı önceki çeyrekte gerçekleşen %0.5′lik orandan %1.0′a yükseldi. Birleşik Krallık’ta 

ise %0.8′e artış yaşandı. Japonya’da, Nisan ayındaki tüketim vergisindeki artışa bağlı olarak %1.7 oranında 

daralma görüldü. Almanya’da önceki çeyrekte %0.7 olan GSYH büyüme oranı 2014 yılının ilk çeyreğinde 

%0.2 küçülme gösterdi. Fransa’da önceki çeyreğe benzer şekilde sabit kaldı.  Avro Bölgesi ve Avrupa 

Birliği’nde GSYH büyüme oranı, 2014 yılının ikinci çeyreğinde pozitif seyretse de önceki çeyreğe göre hafif 

düşüş gösterdi. OECD bölgesinde önceki çeyrekte gerçekleşen %2.1′lik orandan %19.’a hafif bir gerileme 

yaşandı. OECD’nin en büyük yedi ekonomisinde önceki yılın ilk çeyreğine kıyasla en yüksek büyüme oranı 

%3.2 ile Birleşik Krallık ve %2.4 ile ABD’de yaşandı. Eksilere düşen tek ülke ise %-0.3 ile İtalya oldu. 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü 

 

Avrupa’nın Moda Sektöründeki En Büyük E-ticaret Şirketi Halka Arz Oluyor 

 

Avrupa’nın en büyük online moda perakendeciliği şirketi olan İsveçli Zalando’nun önümüzdeki ay 

itibariyle Frankfurt Borsası’nda halka arz olma yolunda bir hamlede bulunacağı ve bu çerçevede şirket 
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yöneticilerinin çeşitli çalışmalarda bulunduğu ifade ediliyor. Zalando yöneticilerinin, artmakta olan 

siparişleri idare edebilmek ve müşteri portföylerini koruyabilmek adına teknolojik altyapı çalışmaları 

sürdürmekte olduğu dile getirilmekte. Şirketin mevcut elektronik ticaret modeli kapsamında, online 

tabandaki milyonlarca müşterinin verilerinin tutulmakta olduğu belirtilirken, kurum içi uzmanların (in-

house experts) firmanın faaliyet alanı olan moda sektörüne ilişkin fikirlerini derleyerek çalışan bir ‘tavsiye 

motorunun’ işletildiği söyleniyor. Şirketin halka arz sürecinin başarı ile tamamlanması halinde, mevcut 

online perakendecilik modelini kurgulayan teknolojik gelişmelerin de uzun vadeli sürdürülebilirliğine 

yönelik şüphelerin azalacağına dikkat çekiliyor. Zalando’nun bu yılın ilk yarısı itibariyle satışlarını %26 

oranında artırdığı ve sene sonuna gelindiğinde toplam 2.4 milyar avroluk bir toplama ulaşabileceği 

konuşuluyor. Avrupa e-ticaret piyasasında önemli bir atılım içinde olduğu belirtilen şirketin, özellikle bu 

bölgedeki online tüketici alışkanlıklarına paralel bir satış yöntemi takip ettiği vurgulanıyor. 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü 

 

Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin 

Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

 

27 Ağustos 2014 tarihli ve 29101 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, “Türk Ürünlerinin Yurtdışında 

Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 

(Tebliğ No: 2006/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/2)”e ulaşmak için tıklayınız. 

Kaynak:  Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü 

 

İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar 

 

26 Ağustos 2014 tarihli ve 29100 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda 

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı (2014/6722)’na ulaşmak için tıklayınız. 

Kaynak: Resmi Gazete 

 

                 

DÜNYADA ÇALIŞMA HAYATI & SENDİKAL GELİŞMELER 
 

IndustriAll’un Hintli Kadın Üyeleri İnsana Yakışır İş İstiyorlar 

 

Hindistan’ın tüm kesimlerinden yaklaşık 40 kadın sendikacı 26-27 Ağustos’ta Kalküta’da biraraya geldiler. 

Asya Pasifik işçi sendikası oluşturma projesi çerçevesinde düzenlenen çalıştaya sendikaların 10 erkek 

yöneticisi de iştirak etti. 

Kadın işçilerden en çok dinlenen şikayetler arasında, doğum haklarının ihlali yer alıyor. Doğum izni, 

insana yakışır iş gündeminin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Ancak bu haklar her zaman uygulanmıyor. 

SEM işçi sendikası, L’Oreal ile yapılan son müzakerelerde 6 ay doğum izni talep etti, neticede 4 ay doğum 

izni hakkı almayı başardılar. SEM, 2014 yılı sonuna kadar doğum izninin 6 aya çıkarılması için mücadele 

etme kararı aldı. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140827-7.htm
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Sözleşmeli işçiler artık daha bilinçliler, asgari ücret talep ediyorlar. Doğum izni ve cinsel taciz hususundaki 

endişelerine ilaveten, kadın işçiler bilhassa kayıtdışı ekonomide uzun çalışma saatleri, düşük ücretler ile 

kadın ve erkek çalışanlar arasındaki eşitsizlikten şikayetçiler. 

Bu konularda mücadele etmek üzere, bir yapı oluşturulmasına ve her bir sendikanın IndustriAll Hindistan 

komitesine bir kadın temsilci göndermesine mutabık kalındı. 

Kaynak : IndustriAll Global İşçi Sendikası 

 

 

Mısır’da Kapasite Geliştirme 

 

Mısır’da düzenlenen bir seri seminer boyunca, bağımsız işçi sendikaları ve IndustriAll’un Mısır’daki üyeleri 

hükümete çağrıda bulunarak İş Kanunu taslağında işçilerin önerdiği değişikliklerin kabul edilmesini 

istediler. 

İşyerlerindeki endüstriyel eylemleri takiben, Mısır’da son birkaç yılda bağımsız işçi sendikalarının 

sayısında bir artış görüldü.  

IndustriAll Global İşçi Sendikası, Mısır’daki işçi sendikaları için Ağustos’un ilk yarısında kapasite geliştirme 

amaçlı dört seminer düzenledi. Metal, petrokimya, tekstil, petrol ve gaz sendikalarından 80 temsilciye 

stratejik örgütlenme kabiliyetleri hususunda seminer verildi. 

Mısır, Orta Doğu’da ve Kuzey Afrika’da en fazla çokuluslu şirketin faaliyette bulunduğu ülkeler arasında 

yer alıyor. Ayrıca, Mısır, küresel çerçeve anlaşmaları imzalamış çokuluslu şirketlere ev sahipliği yapan ilk 

dört ülkeden biridir.  

IndustriAll’un programı, çokuluslu şirketlerde ve onların tedarik zincirinde çalışan işçileri örgütlemek ve 

haklarını savunmak üzere uluslararası faaliyetler gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Toplantılarda, genel 

çerçeve anlaşmalarının yapılmasına, çokuluslu şirketler için OECD’nin ilkelerinin uygulanmasına ve şirket 

seviyesinde iletişime yönelik stratejiler görüşüldü. 

Uzmanlar, Mısır Hükümetinin sunduğu İş Kanunu taslağına ilişkin olarak, uluslararası çalışma standartları 

ve ILO sözleşmeleri hakkında bilgiler paylaştılar. Katılımcılar, sendikal özgürlük yasasının mevcut 

olmamasının, Mısır’da bağımsız sendikal hareketin ve işyerinde demokrasinin gelişimi için temel sorun 

olduğunu vurguladılar. Mısır hükümetine ve yetkililerine, işçi sendikaları tarafından hazırlanmış olan 

taslağı acilen kabul etme çağrısında bulundular. 

Kaynak : IndustriAll Global İşçi Sendikası 

 

Bangladeş’te Örgütlenme 

 

Bangladeş’te çalışma şartlarının standartların altında olmasına, ücretlerin düşük olmasına ve iş 

güvenliğinin de düşük seviyede olmasına rağmen, konfeksiyon işçilerini örgütleyerek tüm bu sorunlarla 

mücadele edilebileceği vurgulandı. IndustriAll, fabrikalarda sendika üyeliğini artırmaya yönelik bir 

projeye, partnerleriyle birlikte katılıyor. 

Dakka, Gazipur’daki 1.300 konfeksiyon işçisi, Bangladeş Bağımsız Konfeksiyon İşçileri Federasyonu 

BIGUF’tan ve Dayanışma Merkezinden destek istediler. İşverenleri Masco Cotton ile yapıcı bir ilişki 

geliştirmek üzere, her iki taraf biraraya gelerek sorunları çözmek için müzakereye başladılar. 
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Sendikanın örgütlü olduğu fabrikalardaki işçiler, işverenlerle müzakere sürecinde, maaşlarını zamanında 

almak, ikramiye ve gece zammını arttırmak için pazarlık yaptılar. Artık, sendikalar ve fabrika yönetimi, 

rutin istihdam konularını ve sorunları görüşmek üzere ayda bir toplanmaktadırlar. 

IndustriAll Global İşçi Sendikası, Bangladeş konfeksiyon fabrikalarında sendikalaşmayı sağlamak amacıyla 

büyük bir örgütlenme projesini desteklemektedir. 2013’te Bangladeş hükümeti yeni yerel sendikaların 

kaydını kolaylaştırmayı kabul etmiştir. Son 12 ay içerisinde, 100’den fazla fabrikada 40.000 işçi 

sendikalara üye olmuştur. 

Kaynak : IndustriAll Global İşçi Sendikası 

 

AGOA’nın Geleceği Belirsiz 

 

ABD Kongresi acil olarak AGOA anlaşmasının (Afrika Büyüme Fırsatları Anlaşması) yürürlük süresini 

uzatmadığı takdirde, ABD’ye ihracata bağımlı olan Afrika konfeksiyon sektöründeki onbinlerce işçinin 

istihdamı tehlikeye giriyor. 

4-6 Ağustos 2014 tarihlerinde Washington’da gerçekleşen ABD Afrika liderleri zirvesinde, ticaret ve 

yatırımlar ile spesifik olarak AGOA’nın yürürlük süresinin uzatılması ana gündem maddelerini oluşturdu. 

AGOA, karşılıksız bir tercihli ticaret programıdır ve alt büyük sahra (sub-Sahara) bölgesindeki Afrika 

ülkelerinden ihraç edilen ürünlerin gümrük vergisi ödenmeden ABD piyasasına girişini sağlamaktadır. 

Anlaşma, 2000 yılında Clinton yönetiminde ABD Kongresinden geçmiştir ve 2015 Eylül ayında yürürlük 

süresi sona ermektedir. Anlaşmanın uzatılmasındaki belirsizlik, Afrikalı tedarikçilere verilen siparişleri 

olumsuz etkilemektedir. 

IndustriAll Global İşçi Sendikası, uzun vadeli ve daha yüksek sermayeli yatırımların desteklenmesi ve bu 

suretle bölgeden yapılan ihracatta çeşitliliğin arttırılması için, AGOA’nın kalıcı bir program olması 

çağrısında bulunmaktadır. 

 

Kaynak : IndustriAll Global İşçi Sendikası 

 

Kamboçyalı Konfeksiyon İşçileri Ölümüne Çabalıyorlar 

 

Fazla çalışma, zayıf çalışma şartları ve yoksulluk seviyesinde ücretler Kamboçyalı konfeksiyon işçilerini 

zorluyor, bayılanlar ve hatta işbaşında ölen işçiler var. 

Temmuz ayında bir hafta içerisinde, ikiyüzün üstünde işçi konfeksiyon fabrikalarında iş başında 

bayıldıktan sonra, Phnom Penh’in dışında Prek Anhchanh Sağlık Merkezi kliniğine kabul edildiler. 

Ancak, daha korku verici bir husus, konfeksiyon işçileri iş başında ölüyor. Kamboçya Krallığı Bağımsız İşçi 

Sendikasından Sokny Say, 2014’ün dikkat çekici bir yıl olduğunu, geçmişte birçok toplu bayılma olayının 

olduğunu, ancak ilk defa bu yıl insanların öldüğünü vurguladı. 

IndustriAll’un Genel Sekreteri Jyrki Raina, işçilerin iş başında bayılması ve sonra ölmelerine göz 

yumamayacaklarını, yoksulluk seviyesindeki ücretlerle işçilerin düzgün beslenemediğini, gıdasız olarak 

uzun saatler çalışmalarının ve tahammül edilemeyecek fabrika şartlarının öldürücü bir bileşim olduğunu 

vurguladı. IndustriAll, Kamboçya’da asgari ücretin artırılmasına yönelik olarak Kamboçyalı işçi 

sendikalarının taleplerini desteklemeye devam edeceklerini açıkladı. 

Kaynak : IndustriAll Global İşçi Sendikası 
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G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı 

 

G20 üyesi ülkelerin Çalışma ve İstihdam Bakanları 10-11 Eylül 2014 tarihlerinde Melbourne’de biraraya 

gelerek, yapısal işsizliğin önlenmesi, daha iyi iş imkanlarının yaratılması ve istihdamın artırılması 

hususlarını müzakere edecekler. 

Bakanlar, müzakerelerinde, G20 İstihdam Görev Gücü tarafından yıl içerisinde yaptıkları çalışmalara 

dayalı olarak ortaya konan politika ilkeleri ve tavsiyelerini esas alacaklar. Ayrıca, ülkelerin istihdam 

planlarını da değerlendirecekler ve müzakere edecekler. 

Toplantının kapanışında, bakanlar, Çalışma ve İstihdam Bakanlar Deklarasyonunu yayınlayacaklar. Söz 

konusu deklarasyon, mutabık kalınan görüşleri ve G20 liderlerine tavsiyeleri içerecektir. 

Kaynak : Avustralya Hükümeti İstihdam Bakanlığı 

 

 

Asya’da Genç İşçilerin Çalışma Şartları İstikrarsız ve Korunmasız 

 

Genç işçilerin Asya’da ve Pasifik’te, eğitimden istihdam piyasasına geçişi konusunda Uluslararası Çalışma 

Örgütü ILO’nun yeni bir raporu, bölgedeki gençlerin büyük çoğunluğunun ya düşük nitelikli işlerde 

çalıştıklarını ya da işsiz olduklarını gösteriyor. 

Raporun temel bulgularına göre,  Asya’da ve Pasifik’te 15-29 yaş arasındaki kişilerin yaklaşık yarısı kendi 

işinde çalışıyor, bölgedeki genç işçilerin büyük çoğunluğu kayıtdışı ve güvencesiz şartlarda istihdam 

ediliyor, ortalama genç işsizlik oranı yüzde 14,2. 

Tarım ve hizmetler sektörü, genç işçiler için başlıca istihdam sektörlerini oluşturuyor. Bangladeş ve 

Vietnam’da ise genç kadınlar için en başta gelen sektör sanayi sektörü. 

 

İşsizlik, bölgede genç insanlar için en önemli endişe konusu olmakla birlikte, düşük nitelikli işler daha 

büyük bir sorun oluşturmaktadır. Bir işte çalışmakta olanların çok azının yazılı bir istihdam sözleşmesi 

mevcut ve sosyal güvenceleri yok. 

ILO genç istihdamı uzmanı ve raporun yazarı Sara Elder, güvenceli istihdam, daha fazla eğitim ve modern 

teknolojiye erişim beklentilerinin olmamasının, genç nüfus arasında hayal kırıklığı yarattığını, bu durumun 

siyasi huzursuzluğa ve dış göçe sebebiyet verebileceğini vurguluyor. 

Rapor, hükümetlere, genç istihdamını politik gündemlerinin merkezine almalarını tavsiye ediyor ve etkili 

politikaların tasarlanması ve gözlenmesi için bilgi sağlamayı amaçlıyor. 

Kaynak : ILO Uluslararası Çalışma Örgütü 

 

 

ASEAN Ekonomik Topluluğu 2015 

 

ASEAN Ekonomik Topluluğu, eğer kararlı bir şekilde yönetilirse, istihdam, ücretler ve verimlilikte büyük 

faydalar sağlayacak. 

Uluslararası Çalışma Örgütü ILO ve Asya Kalkınma Bankası ADB, “ASEAN Topluluğu 2015: Daha iyi iş 

imkanları ve refahın paylaşılması için entegrasyon yönetimi” başlıklı ortak bir araştırma gerçekleştirdiler. 
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Söz konusu yeni rapora göre, 2015 sonunda yürürlüğe girecek olan ASEAN Ekonomik Topluluğu (AEC) 

nitelikli istihdamın, hizmetlerin, yatırımların ve ürünlerin ASEAN üyesi on ülke arasında daha serbest 

dolaşımına imkan sağlayacaktır. ASEAN Ekonomik Topluluğu, kararlı bir şekilde yönetildiği takdirde, 14 

milyon yeni iş imkanı yaratacaktır ve bölgede yaşayan 600 milyon kadın ve erkeğin geçim şartlarını 

iyileştirecektir. 

Rapor, daha derin bir bölgesel entegrasyonun, refahın paylaşılması hususunda büyük bir ümit vaat 

ettiğini, ASEAN Ekonomik Topluluğunun ekonomik büyümeyi ve yapısal değişimi hızlandırabileceğini, 

verimliliği artırabileceğini, 14 milyon yeni iş imkanı yaratarak, yüzmilyonlarca insanın refahı için yeni 

fırsatlar oluşturabileceğini belirtiyor. 

Rapor aynı zamanda uyarıda da bulunuyor. Eğer kazanımlar ülkeler arasında, ekonomik sektörler 

arasında veya kadınlar ve erkekler arasında eşit oranlarda dağıtılmazsa, yani kararlı bir şekilde 

yönetilmezse, bu durum eşitsizliği artıracak, işgücü piyasasındaki mevcut açıkları kötüleştirecektir. 

Kaynak : ILO Uluslararası Çalışma Örgütü 

 

 

 

 

 

 

 


