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TEKSTİL

Vietnam Kumaş ve Hazır Giyim İhracat Ocak-Mayıs 2014 Döneminde %18 Art
Vietnam Ekonomi Bakanlığı, Gümrük Genel Müdürlüğü verilerine göre Güneydoğu Asya kumaş ve giyim
ihracat Ocak-Mayıs 2014 döneminde %18 art 7.505 milyar dolara ulaşt.
Bu dönemde kumaş ve hazır giyim ihracat en çok ihracat 3.685 milyar dolar ile ABD’ye yapılırken,
Japonya’ya 965 milyon dolar, Güney Kore’ye ise 623 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Vietnam kumaş ve hazır giyim ihracat geçen sene %18.9 büyüyerek yıllık toplamda 17.946 milyar dolara
ulaşmışt, bu seneki artşlar ile 2014 yılı sonunda rakamın 20 milyar dolara ulaşması beklenmektedir.

Kaynak: Fibre 2 fashion

Bu Teşvik Lisanslı Depoculuğun Önünü     Açacak

Lisanslı depolara üretci ve tüccarın ilgisini artrarak, bu depoların önünü açacak yeni bir teşvik önerisi
gündeme geldi. Lisanslı depoculuk şirketleri, sistemin yaygınlaşması amacıyla depolama maliyetlerinin bir
kısmının karşılanmasını ya da depolama maliyetnin tamamının 3 ay için karşılanmasını talep ediyor. Bu
desteğin belli bir yıl olarak verilmesi için götürülen öneri, ilgili bakanlıklar tarafndan sıcak karşılanırken,
Bakanlar Kurulu’na girme aşamasına geldi. Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı ve İzmir Ticaret Borsası Başkanı
Barış Kocagöz, gerek üretci, gerek çırçırcının, tüccarın, iplik fabrikasının lisanslı depoculuk sistemini
kullanması için bir ivmeye ihtyaç olduğunu söyledi.

Kaynak: dunya.com/bu-tesvik-lisansli-depoculugun-onunu-acacak-231133h.htm

H & M’in Satşları 2014’ün İlk Yarısında %14 Art

Dünyaca ünlü  Hennes & Mauritz (H & M) frmasının 2014  yarı yılı AB raporuna göre geçtğimiz 6 aylık 
dönemde satşları  % 14 art. 

Kaynak: Fibre 2 fashion

Bangladeş Hazır Giyim İhracat Geçtğimiz 11 Ay İçerisinde %14.83 Art

Bangladeş hazır giyim ihracat geçtğimiz 11 ay içerisinde %14.83 artarak 22.178 milyar dolara ulaşt.



Kaynak: Fibre 2 fashion

Rieter, ITMA Asia + CITME 2014

16-20 Haziran 2014 tarihinde gerçekleşen ITMA Asia + CITME 2014 fuarında Rieter,  D01 in Hall W4
standında yeni 4’lü eğirme teknoloji sistemlerini canlı olarak sergiledi. 

Kaynak: Fibre 2 fashion

Çin Tekstl ve Hazır Giyim Sanayisinin Görünümü

Çin tekstl ve hazır giyim sanayisi, ülkenin ekonomik gelişim ve kalkınmasında önemli bir rol oynamıştr.
Sanayinin işlemleri, hammadde üretminden nihai malların imalatna uzanan çok geniş bir kapsama
sahiptr. Dünyanın önde gelen giyim markalarının Çin’le imalat bağlantları bulunmaktadır. İlaveten
sektörün gelişmesinde, yabancı yatrımcıların sahibi veya kısmi sahibi olduğu fabrikalar çok önemli bir rol
üstlenmişlerdir: bu fabrikalar toplam sınai çıktnın %33’ünü gerçekleştrmektedir. Tekstl ve hazır giyim
sanayisindeki doğrudan isthdam 2012 yılında devasa bir şekilde 23 milyonu bulmaktadır; yine bu civarda
bir sayının da dolaylı olarak isthdam edildiği hesaba katlmalıdır. Ayrıca Çin dünyanın en büyük tekstl ve
hazır giyim üretci ve ihracatçısıdır. Çin’in 2012 yılında toplam dünya tekstl ihracatndaki payı %33,4 iken,
hazır giyim ihracatndaki payı %37,8’i bulmaktadır. Tekstl ve hazır giyim endüstrisi aynı zamanda ülke için
kayda değer bir döviz kaynağıdır: 2013 yılında Çin’in sektörel ihracat hacmi 284 milyar dolar değerindedir,
bu da ülkenin toplam ihracat hacminin %12,9’una tekabül etmektedir.  

Sanayinin bu başarısı; yüksek üretkenlik, talim ve vasıfarın geliştrilmesine yapılan vurgu, modern imalat
makinalarına yapılan yatrım, sağdık bir iş gücü ve muhteris bir girişimcilik ruhuna atedilebilir. Diğer bir
itci gücü ise tüketciyi daha az tasarruf, daha çok harcamaya teşvik eden hükümetn iktsadi politkaları
teşkil etmektedir. 

Ancak, ücret düzeyleri sert bir artş göstermiştr ve şimdiden Asya'daki diğer ülkelere kıyasla belirgin
ölçüde daha yüksektr. 2011 – 2015 dönemini kapsayan Çin’in 12. Beş Yıllık Planında belirtlen asgari ücret
seviyelerindeki artş, kuvvetle muhtemel, bu durumu daha da problematk yapacaktr. Diğer bir husus da,
ülkenin “tek çocuk” politkasının bir sonucu olarak, Çin nüfusunun yaşlanması ve ileride imalat faaliyetleri
için isthdam edilecek genç nüfusun yetmeyecek olmasıdır. Fakat tüm bu hususlara rağmen Çin’in imalat
sektöründeki öncülüğü kalıcı olmaya devam edecektr.

Çin 2010 yılında, ABD’nin ardından gelen Japonya’yı geçerek, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi
olmuştur. 2029 yılı itbariyle ise, Çin’in dünyanın en büyük ekonomisi olması öngörülmektedir. Tekstl ve
hazır giyim ise bu gelişmede belirgin bir şekilde rol oynamaya devam edecektr.

Kaynak: Textle Outlook Internatonal, No 168 Nisan 2014 / Çeviri



Çin, Rezerv satşlarını 31 Ağustos’ta sonlandıracak

Dünyanın en büyük pamuk alıcısı Çin, pamuk rezerv satşlarını 31 Ağustos ayında sonlandıracak. Çin
Pamuk Birliği açıklamasına göre, yurtçi hasat öncesinde rezerv satşları bitrilecek. Şu anki satşlara dair
bir politka değişikliği olmayacağı da belirtldi. 

Kaynak: Foreks

Pamuk üretcisi yeni sezona sıkıntlı     girdi

Pamuk üretcisi yeni sezona sıkıntlı girdi. Geçtğimiz yıla oranla ekim alanlarında yüzde 25 artş beklenir-
ken Güneydoğu’da baş gösteren kurt zararlısı, Ege Bölgesi’nde ise yağışlı hava üretciyi zora soktu. Pamuk
üretcisi yeni sezona sıkıntlı girdi. Ulusal Pamuk Konseyi (UPK) Başkanı Barış Kocagöz, Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı’nın ekimden önce prim dosyalarını teslim etmesinin üretci için kurtarıcı olacağını söyle-
di.
Pamuk üretminin ülke için çok önemli olduğunu belirten Barış Kocagöz, ürününün tarladan dükkana ge-
linceye kadar 3 milyon nüfusa iş kapısı olduğunu, aileleriyle birlikte bu rakamın 12 milyona ulaştğını bil-
dirdi.

Kaynak: ekonomi.bugun.com.tr/pamuk-uretcisi-bu-sezon-tedirgin-haberi/1127772

IWTO ve Prens Charles Öncülüğündeki Yün Kampanyasının 5. Yıl Dönümü

12 Haziran tarihinde Londra’daki Clarence House’ta Galler Prensi Prens Charles Yün Kampanyasının 5. Yıl
dönümüne dikkatleri çekerek yünün en faydalı iki teknik özelliği olan ateşe karşı dayanıklılık ve bio-
çözünürlük niteliklerine vurgu yapmıştr. Doğal bir ürün olan yün çevreye zarar vermeden toprakta
çözünebilir. Ilık ve nemli şartlarda 6 ay içinde olabildiğince hızlı şekilde çözünür, buna karşılık polyester
veya naylondan yapılan giysilerin çözünmesi 40 yılı bulabilmektedir. Dünya genelinde birey başına
ortalama tekstl atğı yılda 25 kg’dır, bu nedenle doğada çözünürlük özelliği oldukça elzemdir. Galler Prensi
bunun yanı sıra izleyicilere ayrı ayrı yün ve sentetk ten üretlmiş yorgan, ceket ve halının bulunduğu
yanma testni izletmiştr. Yün ve sentetk ürünlerin tutuşabilirliği arasındaki farklılık oldukça ikna edici
olmuştur. Yünün karmaşık hücre yapısı, yüksek su ve hidrojen içeriğiyle birleşince maddeye yüksek
tutuşma noktası ve kendinden sönme eğilimi vermektedir. Petrol temelli sentetk ipler buna karşılık,
çabuk tutuşan ve hızlı yayılan özelliktedirler.

Kaynak: IWTO

http://kadirbolukbasi.wordpress.com/2014/06/19/cin-rezerv-satislarini-31-agustosta-sonlandiracak/


AB Tekstl Sanayii Boyarmaddelere Ulaşımda Zorluk Yaşıyor

4 Haziran 2014 tarihinde yapılan Euratex Genel Kurulunda ele alınan en önemli konular arasında
boyarmadde fyatlarındaki artş vardı. EURATEX Başkanı Alberto Paccanelli,” AB’nin yüksek kaliteli
dokumacı ve apreci frmalarının boyar madde pazarındaki fyat artşından dolayı haksız ve zor bir krizle
karşı karşıya kaldıklarını belirtmiştr. 

Kaynak: Euratex

EURATEX 2015-2016 Yılları için Yeni Başkanını Seçt

4 Haziran 2014 tarihinde Avrupa Hazır giyim ve Tekstl Konfederasyonu (EURATEX) Genel Kurulu sürecinde
oybirliğiyle Serge PIOLAT (Fransa) 2015-2016 dönemi için 2 yıllığına EURATEX Başkanı seçilmiştr. Sayın
PACCANELLI’nin yerine geçen Sayın PIOLAT 63 yaşında, teknik eğimli iplik üretminde uzmanlaşmış olan,
pek çok sanayi sektörüne tedarik eden Fransız şirketler Grubu SCHAPPE frmasının eş-sahibidir. 2009’dan
beri EURATEX Yönetm Kurulu üyesi olup, 2011’den beri Yardımcı Başkan olarak çalışmaktaydı.

Kaynak: Euratex

EKONOMİ

Avrupa Parlamentosu Seçimlerinde Aşırı Sağ Depremi

Avrupa Parlamentosu seçimlerine aşırı sağın yükselişi damgasını vurdu. Fransa'da Ulusal Cephe'nin (FN)
sandıktan birinci sırada çıkması ülke siyasetnde depreme yol açarken AB karşıt İngiltere Bağımsızlık
Partsi de (UKIP) ülkesinde birinci oldu. Merkez sağ ve merkez sol partler çok sayıda sandalye kaybetse de
Parlamento'daki baskınlıklarını korumayı başardı. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde üç merkez part
baskınlığını korusa da aşırı sağ ve radikal sol partler büyük güç kazandı.

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe (FN) yüzde 25'lik oy oranıyla sandıktan birinci sırada çıkarken iktdardaki
Sosyalistler, yüzde 14 ile üçüncü sırada yer alabildi. Ana muhalefeteki merkez sağ UMP ise yüzde 21 ile
ikinci sırada yer aldı. Fransa Başbakanı Manuel Valls, AB karşıt aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin sandıktan
birinci sırada çıkmasının Fransa ve Avrupa için bir 'deprem' olduğunu söyledi. FN lideri Marine Le Pen,
halkın iradesini net bir şekilde ortaya koyduğunu belirt ve '[Halk] artk sınırlarımız dışından, seçilmemiş
AB komiserleri ve teknokratları tarafndan yönetlmek istemiyor. Küreselleşmeden korunmak ve
kaderlerini tekrar kendi ellerine almak istyorlar' dedi. FN'nin bu sonuçla Parlamento'da 3 olan temsilci
sayısını 25'e çıkarması mümkün olabilir.



İngiltere'de de AB karşıt İngiltere Bağımsızlık Partsi (UKIP), yüzde 27 ile birinci sırada yer aldı. İktdardaki
Muhafazakarlar yüzde 24 ile üçüncü, muhalefeteki İşçi Partsi ise yüzde 25 ile ikinci oldu.

Almanya'da Başbakan Angela Merkel liderliğindeki Hıristyan Demokratlar (CDU) yüzde 35 ile galip
gelirken koalisyonun küçük ortağı Sosyal Demokratlar (SPD) yüzde 27 ile ikinci oldu. Avrupa karşıt AFD de
yüzde 7 ile sandıktan güçlü çıkt. Avrupalı merkez sağ hareketlerin çat partsi olan Avrupa Halk Partsi
(EPP), yüzde 28.23'lük oy oranıyla 751 sandalyeli AP'ye 212 temsilci gönderme hakkı kazandı. EPP en
büyük gruba sahip olmakla beraber 60'ın üzerinde milletvekili kaybet. Sosyalistler ve Demokratlar (S&D)
yüzde 24.77'lik oy oranı ve 186 sandalye ile ikinci oldu. 

Liberal ALDE grubu yüzde 9.32'lik oy oranı ve 70 sandalye ile üçüncü oldu. Seçime katlım oranıyla ilgili
olarak ise korkulan olmadı ve yeni bir düşüş yaşanmadı. 2009'da yüzde 43,1 olan seçime katlım oranı bu
seçimde yüzde 43 olarak gerçekleşt.

Kaynak: Euroactve

Türkiye, AB'nin Yeni Araştrma Programı Horizon 2020'ye Katldı
Türkiye'nin,  Avrupa Birliği'nin 2014-2020 yıllarını kapsayan araştrma programı Horizon -2020'ye tam
katlımı için imzalar  atldı. Avrupa Komisyonu, TUBİTAK, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve AB
Bakanlığı işbirliğiyle İstanbul’da organize edilen  Horizon 2020 Programı Türkiye Açılış Konferansı'na
üniversiteler, danışmanlık frmaları,   kamu kurum ve kuruluşları ile endüstriden  yoğun  katlım sağlandı.
Horizon 2020 Programının  öncelikli  bileşenleri (bilimsel mükemmeliyet, endüstriyel liderlik ve
rekabetçilik ve sosyal sorunlara çözümler)  ve alt programları,  işbirliği frsatları, TUBITAK destek ve
ödülleri hakkında bilgilerin aktarıldığı ayrıca çerçeve programına  katlım sağlayanların 
tecrübelerini paylaştğı konferans sunumlarına  htp://www.h2020.org.tr/ adresinden erişilebilir.

Kaynak: htp://www.h2020.org.tr

Euro Bölgesi'nde PMI Beklentnin Altnda 

Euro Bölgesi'nde öncü PMI, Haziran ayında beklentlerin altnda gerçekleşt.  Fransa ve Almanya'da da PMI
verileri beklentleri karşılayamadı.  Euro Bölgesi'nde imalat sanayi ve hizmet sektörü faaliyetleri Fransa
ekonomisindeki yavaşlama doğrultusunda Haziran ayında yavaşlarken, bölge ekonomisinin de
kırılganlığını ortaya koydu. 

Euro Bölgesi'nde bileşik PMI 52,8 olurken, Mayıs ayında 53,5 düzeyindeydi. Bloomberg anketne katlan 25
ekonomistn tahmin medyanı endeksin 53,4 olacağı yönündeydi. Endeks üst üste 12. ayda 50'nin üzerinde
gerçekleşirken, 50'nin üzerindeki değerler genişlemeye işaret ediyor. Bölge'de öncü imalat sanayi PMI
Haziran ayında 51,9 seviyesinde gerçekleşt. Bloomberg anketne katlan ekonomistlerin beklentsi 52,2
düzeyindeydi. Hizmet sektörü PMI ise 53,2’den 52,8’e geriledi.

http://www.h2020.org.tr/
http://agent1.acermail.com/acermail/include/click.asp?MAILING_ID=63442&EMAIL=ceren.ermis@tekstilisveren.org.tr&MAILING_CLICK_ID=139409


Bugün açıklanan diğer verilere göre, Almanya'da imalat sanayi öncü PMI 52,4 seviyesinde gerçekleşt,
beklent 52,5 şeklindeydi. Almanya'da bileşik PMI 54,2 ile 55,5’lik beklentnin yine altnda kaydedildi.
Fransa'da ise PMI Haziran'da 49,3’ten 48'e gerilerken, Bloomberg anketne katlan ekonomistlerin
beklentsi endekste değişiklik olmayacağı yönündeydi.

Kaynak: Bloomberg

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, Faizlerin 2 - 2.5 Yıl Daha Düşük Tutulacağını Belirt

Mario Draghi, Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) faizleri 2 ila 2.5 yıl daha düşük tutacağını belirt.
Hollanda gazetesi De Telegraaf'a 21 Haziran'da verdiği röportajda faiz oranlarına değinen AMB Başkanı
Draghi şu açıklamalarda bulundu: “Bankaların sınırsız likiditeye erişimini 2016 sonuna kadar uzatk. Bu bir
işaret. Bankaların yatrımcılara kredi açmasını destekleyen programımız 4 yıl daha devam edecek. Bu da
faiz oranlarının daha uzun bir süre düşük kalacağı anlamına geliyor. Toparlanma iyice yerleştğindeyse
faizler artmaya başlayacak.” 18 üyeli euro bölgesinin uzun süren durgunluktan çıkmasının üzerinden 1 yıl
geçse de, Frankfurt merkezli AMB hala çok düşük enfasyonla baş etmeye çalışıyor. Draghi ay başında
negatf faiz oranları da dahil olmak üzere bir takım tedbirleri açıklamışt. Başkan aynı zamanda parasal
genişlemenin de defasyon ihtmaline karşı kullanılabileceğini belirtmişt.  Toparlanmanın hala istenen
düzeyde olmadığını vurgulayan Draghi, 'Küresel ekonomideki krizler durumu çok çabuk değiştrebilir
'uyarısında bulundu.

Kaynak: Haber Türk

Dünya Bankası, Türkiye'nin Büyüme Tahminini Artrdı 

Dünya Bankası, Türkiye'nin 2014 yılı ekonomik büyüme tahminini yüzde 2,4'ten, yüzde 3,5'e yükselt.
Dünya Bankası tarafndan hazırlanan "Türkiye'nin Ekonomi Notu" başlıklı raporda, Türkiye'nin güçlenen
ihracat ve devam eden kamu talebi sayesinde ekonomi dayanıklılığını koruduğu belirterek, Türkiye
ekonomisinin 2014 yılına ilişkin büyüme tahmininin yüzde 2,4'ten yüzde 3,5'e çıkarıldığı bildirildi.
Ekonominin 2014 yılının ilk çeyreğinde yeniden dengelenmeye başlamış olmakla birlikte, dış fnansman
risklerinin azaltlabilmesi için daha fazla düzeltmeye ihtyaç duyulduğu ve bunun da ihtyatlı para ve
kontrollü maliye politkaları gerektrdiği ifade edilen raporda, yatrımcı güvenini artrmak ve orta vadede
Türkiye'nin büyüme potansiyelini güçlendirmek için şefafığı artrmaya ve yatrım ortamını iyileştrmeye
yönelik reformlara ihtyaç duyulduğu kaydedildi.

Kaynak: Bloomberg

Avrupa Komisyonu, Üçüncü Ülkelerin Uyguladığı Ticari Savunma Araçlarına İlişkin Bir Rapor Yayımladı



Avrupa Komisyonu’nun, üçüncü ülkelerin tcari savunma önlemlerine ilişkin hazırladığı 11’inci yıllık raporu
Haziran ayında yayımlandı. Söz konusu raporda, üçüncü ülke pazarlarının AB ihracatlarına karşı uyguladığı
önlemlerde 2013 yılında önemli bir artş kaydedildiğine dikkat çekildi. Rapora göre, üçüncü ülkelerin, AB
ihracatlarına karşı uyguladıkları tcari savunma önlemlerin sayısı 152’e ulaşmış durumda. 2012 yılına göre
kıyaslandığında, 13 önlemin süresinin dolması ve 27 yeni önlemin uygulanmaya başlanması ile bir yıl
içinde artan önlem sayısı 14’u buldu. Avrupa Komisyonu ayrıca raporda, üçüncü ülkelerin koruyucu tcaret
uygulamalarını kötüye kullanmasındaki artşa dikkat çekt.

AB ve üye ülkelerine karşı en çok tcari savunma araçlarına başvuran ülkelerin başına Hindistan (21 önlem)
ve Çin (19 önlem) geliyor. Listenin geleneksel lideri ABD ise, şu an yürürlükteki 17 önlemiyle üçüncü sıraya
düşmüş durumda. ABD’yi takip eden diğer ülkeler ise Türkiye ve Endonezya.

Üçüncü ülkeler tarafndan AB ihracatlara karşı alınan yeni koruyucu tcaret önlemlerinin sayısı 2010
yılında 20 iken bu sayı 2013’te 27’ye ulaşt. En çok yeni önlemi yürürlüğe koyan ülkenin ise Çin olduğu
tespit edildi. Brezilya, Kolombiya, Avrasya Gümrük Birliği ülkeleri (Beyaz Rusya, Kazakistan ve Rusya),
Hindistan, Güney Afrika ve Türkiye tarafndan en az iki yeni önlemin yürürlüğe koyulduğu gözlemlendi.
Avrupa Komisyonu, aralarındaki tcari hacmin önemli olması nedeniyle, Çin ve Avrasya Gümrük Birliği
tarafndan uygulamaya konulan önlemlerin, AB ihracatnı olumsuz yönde etkileyecek potansiyele sahip
olduğu konusunda uyardı

Raporda ayrıca, Avrupa ürünlerine karşı uygulanan ve 2012 yılında sayısı 37’yi bulan ant-damping ve ant-
sübvansiyon önlemleri ya da korunma önlemli soruşturmaların sayısının 2013’te 43’e yükselmesi önemli
bir artş olarak değerlendirildi. Bu alanda öne çıkan ülkeler ise, Hindistan, Çin, Kolombiya, Avustralya,
Brezilya, Kanada ve Güney Afrika olarak belirtldi.

Tüm bunların yanı sıra, raporda ayrıca Avrupa Komisyonu’nun 2013 yılında AB ihracatçılarını korumak için
aldığı önlemlere de yer verildi. Bununla ilgili olarak, Çin tarafndan x-ray tarayıcılarına yönelik uygulanan
ant-damping ile Peru’daki ant-sübvansiyon önlemlerinin Dünya Ticaret Örgütü’nün Anlaşmazlıkların Halli
Organının karşı yönde karar vermesi ile kaldırıldığından bahsedildi.

Kaynak: İKV E-Bülten

InnovFin – Yenilikçiler İçin AB Finansmanı

AB Komisyonu ve Avrupa Yatrım Bankası (AYB) yenilikçi şirketlerin fnansmana erişimini kolaylaştrmak
amacıyla hazırlanan yeni nesil AB mali araçları ve danışmanlık hizmetlerinin lansmanını gerçekleştrdi.
Önümüzdeki yedi sene boyunca “InnovFin – Yenilikçiler için AB Finansmanı” programı kapsamında küçük,
orta ve büyük ölçekli işletmelere ve araştrma altyapısı geliştren kurumlara 24 milyar €’dan f azla destek
sağlanacak. Bu fnansman kaynağının toplamda 48 milyar €’luk araştrma ve yenilikçilik yatrımlarını
desteklemesi bekleniyor. AB 2020 Stratejisi kapsamında GSYİH’nın %3’ünün ar-ge yatrımlarına
kullanılması hedefne ulaşılması konusunda önemli bir adım olacağı kaydediliyor. 



AB Komisyonu ve AYB işbirliğiyle sunulacak “InnovFin – Yenilikçiler için AB Finansmanı” programı
kapsamında birçok farklı fnansman türü sağlanması öngörülüyor. Finansman olanakları arasında
KOBİ’lere kredi açan aracı kuruluşlara mali garantler, şirketlere doğrudan krediler yer alıyor. Bu fnansman
olanakları AB ülkeleri ve AB’nin 2014 – 2020 dönemi araştrma programı Ufuk 2020’ye katlan diğer
ülkelerde en küçüğünden en büyüğüne kadar araştrma ve yenilikçilik projelerini desteklemek için
kullanılacak. InnovFin programı kapsamında sağlanacak mali garant ve krediler Ufuk 2020 için ayrılan
fonlar ve AYB Grubu’nun desteğini alacak. Finansman olanaklarının belirli ülkelere, sektörlere ya da
bölgelere fon ayrılması yöntemi yerine talep temelli olacağı belirtliyor.

Kaynak: TÜSİAD Bülten AB – Brüksel

ÇALIŞMA HAYATI

AB, Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Stratejisini Açıkladı

Avrupa Komisyonu, AB genelinde çalışanların iş güvenliğini ve sağlığını koruyacak yeni dönem stratejik
çerçeve belgesini (Strategic Framework on Health and Safety at Work 2014-2020) sundu. Yeni dönem
strateji ile, çalışanların daha iyi sağlık ve güvenlik şartlarında çalışmasını sağlayacak öncelikler ve öneriler
gündeme getriliyor. Özellikle mikro ve küçük işletmelerin, bir önceki strateji belgesinde yaşanan
sıkıntlara paralel olarak, yeni kuralların uygulanmasında yaşadıkları sorunların önüne geçilmesi
planlanıyor.

AB’nin 2007-2012 İş Güvenliği ve Sağlığı Stratejisi’nin eksikliklerinin dikkate alınmasıyla hazırlanan yeni
kurallar için üç temel konu üzerinden hareket edilecek:

--Özellikle küçük işletmelere yönelik, risk yönetmlerinde ve mevcut kuralların uygulanmasında etkili
olacak ek çalışmalar;

--Yeni hastalıkların ortaya çıkmasını engelleyen iş ortamlarının temini;

--AB genelinde yaşanan iş gücündeki yaşlanma oranının dikkate alınması.

Strateji belgesinde belirtlen çözüm önerileri ise şu şekilde sıralanıyor:

--AB’ye üye ülkelerdeki ulusal sağlık ve güvenlik stratejilerinin güçlendirilmesi

--Mikro ve küçük ölçekli işletmelerde kuralların uygulanmasını sağlayacak online çalışmalar ve karşılıklı
etkileşim yöntemleriyle, risk değerlendirme mekanizmalarının sağlanması;

--AB’ye üye ülkelerdeki ulusal isthdam denetm mekanizmalarından değerlendirmelerin düzenli olarak
alınması;

--Mevcut yasal düzenlemelerde ve idari yükümlülüklerde basitleştrmeye gidilmesi;



--Yeşil teknoloji, biyo-teknoloji ve nano-maddeler gibi yeni önerilerin tanımlamalarıyla beraber gündeme
alınması ve böylelikle risklerin azaltlması;

--İstatstkî verilerin daha düzenli toplanması;

--AB’nin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Ekonomik ve Kalkınma İşbirliği
Örgütü (OECD) gibi uluslararası organizasyonlarla kuracağı daha güçlü işbirliği ile iş kazalarının ve iş ile ilgili
hastalıkların azaltlmasına yönelik ortak çalışmaların hazırlanması.

Avrupa Komisyonu’nun strateji belgesinde AB vatandaşlarının iş sağlığı ve güvenliği konularında
bilgilendirilmesi, sosyal diyaloğun geliştrilmesi ve AB’nin ilgili diğer politka alanları arasında eş güdümlü
çalışmaların sağlanması da diğer öncelikler olarak belirtliyor. Bu noktada Avrupa Sosyal Fonu ile İsthdam
ve Sosyal Yenilikçilik Programı’nın, mali destek kısmında devreye girmesi bekleniyor. Çerçeve belgesinde
belirtlen önerilerin uygulanmasında yaşanan sıkıntların ve gelişmelerin detaylı değerlendirmesi de 2016
yılında yapılacak.

Avrupa Komisyonu’nun İsthdam, Sosyal İşler ve Soysal İçermeden Sorumlu Üyesi László Andor
açıklamasında, AB’de tüm sektörlerde yılda 3 milyon çalışanın ciddi iş kazalarına maruz kaldığını ve 4.000
çalışanın ise hayatnı kaybetğini belirt. Yenilenen stratejinin, eskisinde yaşanan başarılara eklenecek bir
çalışma olacağını kaydet.

2007-2012 döneminin önceliklerine yönelik uygulamalarda görülen başarı düzeyinin ve eksikliklerin analiz
edildiği Mayıs 2013 tarihli raporda, AB’de iş kazalarında yaklaşık yüzde 28’lik bir düşüşe dikkat çekiliyor.
Ancak önemli riskler; yeni stratejide de belirtlen, sağlık ve güvenlik riski taşıyabilen nano-maddeler ve
elektro-manyetk alanların durumu üzerinde toplanıyor. Aynı şekilde AB genelinde artan işgücündeki
yaşlanma, üye ülkelerden beklenen düzenli istatstkî verilerin temini ve kuralların küçük işletmeler
düzeyinde yeterince uygulanmadığı sorunları diğer riskler olarak gösteriliyor.

Kaynak: İKV E-Bülten

Güney Afrika'nın En Büyük Platn Firmalarında Greve Son Veren Madenciler İşe Geri Döndü

Binlerce madencinin beş aylık grevini sona erdiren ücret anlaşması dün imzaladı. Anglo-Amerikan
Platnum, Impala Platnum ve Lonmin çalışanlarının tekrar işe başlamadan önce sağlık kontrolleri ve
güvenlik eğitminden geçmesi gerekiyor. Firmalar tam üretme geçmenin daha "bir süre" alacağını söyledi.
Şirketler "Çalışanların güvenliği ve sağlıklı yaşamı her şeyden önemli" dedi.
Firmaların grev nedeniyle kaybının 24 milyar rant yani 1.3 milyar sterlinden fazla olduğu tahmin ediliyor.
Çalışanların ücret kaybı ise yaklaşık 10.6 milyar rand. İşçiler işe dönmekten memnun olduklarını söyledi.
Maden İşçileri ve İnşaat Birliği Derneği ile madencilik frmalarının anlaşması uyarınca şu anda en düşük
ücretli işçilerin 5.000 rand yani 277 sterlin olan maaşları, 2017 yılına kadar ayda yaklaşık 1.000 rand yani
55 sterlin artacak. Personel emeklilik, konut ve sağlık sigortası gibi ek haklar da kazandı. İşçiler
başlangıçta, baz ücretlerin 2017 yılına kadar ayda 12.500 rand yani 706 sterline artrılmasını talep etmişt.



İşçiler, Güney Afrika'da yükselen gıda ve ulaşım maliyetleri ortamında insanca yaşamak için gerekli olan
bir miktar istemişt. Sendika yeni üç yıllık anlaşma altnda tüm işçilerin aylık 12,500 rand baz ücrete
ulaşamayacağını kabul et. Ama yine de anlaşmayı bir zafer olarak nitelendirdi.

Kaynak: BBC

Kalkınmada İsthdamın Rolü

103. Uluslararası Çalışma Konferansı esnasında düzenlenen Çalışma Dünyası Zirvesinde hükümetler,
işverenler, işçiler ve sivil toplum temsilcileri bir araya gelerek kalkınmada isthdamın rolünü tartştlar.
Katlımcılar arasında Lüksemburg, Meksika, Filipinler ve Tunus’un Çalışma Bakanları, Yeni Delhi
Üniversitesi’nden Prof. Deepak Nayyar, Türkiye’de bir ilaç frmasının CEO’su ile ITUC Uluslararası İşçi
Sendikaları Konfederasyonu’nun Genel Sekreteri yer aldı. Kalkınmayı gerçekleştrmede nitelikli işlerin
etkisini güçlendirmek üzere ne gibi politka yaklaşımları uygulanabileceğinin tartşıldığı zirvede,
Uluslararası Çalışma Örgütü ILO Genel Müdürü Guy Ryder yeni yayınlanan Çalışma Dünyası Raporu
hakkında bilgi verdi. Guy Ryder, nitelikli işlere yatrım yapan ülkelerin diğer ülkelere kıyasla daha başarılı
olduğunu, öncelikle isthdama, yaratlan iş hacmine ve işlerin niteliğine odaklanmak gerektğini vurguladı.

Kaynak : Uluslararası Çalışma Örgütü ILO

Dünya Nüfusunun Yüzde 70’ten Fazlası Yeterli Sosyal Korumadan Yoksun

Uluslararası Çalışma Örgütü ILO tarafndan yeni yayınlanan “Dünyada Sosyal Koruma Raporu 2014/15:
Ekonomik İyileşme, Kalkınma ve Sosyal Adalet Sağlamak” başlıklı rapora göre, dünya nüfusunun sadece
yüzde 27’si kapsamlı bir sosyal güvenceye sahip. “Küresel toplum, 1948 yılında sosyal güvenliğin ve sağlık
hizmetlerinin çocuklar için, çalışma yaşındaki işsiz veya sakatlar için ve yaşlılar için evrensel insan hakkı
olduğunu kabul etmiştr” diyen ILO Genel Müdür Yardımcısı Sandra Polaski, 2014 yılına gelindiğinde,
evrensel sosyal güvenlik sözünün, dünya nüfusunun büyük bir çoğunluğu için yerine getrilmediğini
belirt. Sosyal koruma, yoksulluğu ve eşitsizliği azaltmak için temel bir politka aracıdır ve diğer tarafan
da toplumun zayıf kesimlerinin sağlığını ve kapasitesini geliştrmek suretyle büyümeyi harekete
geçirmekte, iç talebi desteklemektedir. Polaski, konuşmasında, sosyal güvenlik konusunun günümüzün
ekonomik belirsizlik, düşük büyüme ve artan eşitsizlik ortamında daha da önemli olduğunu vurguladı.

Kaynak : Uluslararası Çalışma Örgütü ILO

IndustriAll Global İşçi Sendikası, Küresel İletşim Ağı Oluşturuyor

IndustriAll Global İşçi Sendikası’na üye 30’un üzerindeki ülkenin iletşimcileri ILO’nun İtalya’da Turin’deki
eğitm merkezinde bir araya geldiler. İki günlük toplantda, işçi haklarını iyileştrmek için birlikte çalışmak
ve kampanya yapmak üzere görüş alışverişinde bulunan katlımcılar, global bir iletşim ağı oluşturarak
bilgi, strateji ve başarı öykülerini paylaşmayı kararlaştrdılar.

Kaynak : IndustriAll Global işçi Sendikası



Etyopya Tekstl Sanayiinde Örgütlenme Çabaları

Etyopya’daki tekstl fabrikalarının işçi liderleri, sendikalı olmayan işçilerin örgütlenmesi için stratejiler
geliştrmek üzere bir araya geldiler. Etyopya’nın yaklaşık 45.000 işçi isthdam eden ve büyümekte olan
tekstl sektörü Avrupa pazarına yakınlığı ile stratejik avantaja sahip. Etyopya hükümet, tekstl sektörünü
ülkenin ekonomik kalkınması için temel öncelikli sektör olarak belirledi ve son üç yıl içerisinde 3,5 milyar
ABD dolarının üzerinde yatrımı ülkeye çekt.

Kaynak : IndustriAll Global işçi Sendikası

Güney Afrika Ayakkabı Sektöründe Grev

Güney Afrika Tekstl ve Konfeksiyon İşçileri Sendikası (SACTWU) greve çıkt. Ayakkabı sektöründe, ücret
pazarlıklarının bir sonuca varmaması üzerine, 9 Haziran’da grev başladı. Greve katlan toplam işçi sayısı
8.000 civarında. Toplu pazarlık kapsamında 40 frmanın işçileri yüzde 10 ücret artşı talep etler.

Kaynak : IndustriAll Global işçi Sendikası

Kadın İşçilerin Katlımını Artrmak için Kapasite Geliştrmek

Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde son yıllarda gerçekleşen protesto hareketlerinde kadınlar
aktf ve önemli bir rol oynadılar. Kurumsal seviyede ve temsil seviyesinde kadın işçilerin katlımını artrmak
amacıyla, IndustriAll Global İşçi Sendikası Tunus ve Fas’ta kadın sendikacıların yeteneklerini geliştrmek
üzere iki seminer düzenledi. 6 Haziran’da Fas’ta ve 9 Haziran’da Tunus’ta toplanan kadın sendikacılar
faaliyetlerini planlamak için bir işbirliği ağı oluşturdular.

Kaynak : IndustriAll Global işçi Sendikası

Avrupa Sanayi İşçileri, Geleceği Müzakere Etler

IndustriAll Avrupa İşçi Sendikası’nın Viyana’da düzenlenen konferansında, 200’ün üzerinde Avrupalı
sendikacı, ekonomik krizin ve mevcut Avrupa politkalarının Avrupa’da çalışan kesim ve toplu pazarlık
sistemi üzerindeki etkilerini analiz etmek üzere bir araya geldiler. Konferans, toplu sözleşmelerin,
Avrupa’da endüstri ilişkileri sisteminin temellerinden biri olduğunu ve dolayısıyla Avrupa Sosyal Birliğinin
önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Kaynak : IndustriAll Global işçi Sendikası

Genç Nesil için İnsana Yakışır İş



Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, hükümetleri, genç isthdamına daha fazla yatrım
yapmaya çağırdı. Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’yu ziyaret eden BM Genel Sekreteri, zengin ve yoksul
tüm ülkelerde genç nüfusta işsizlik oranlarının yüksek olduğunu, birçoğunun kayıt dışı sektörde düşük
ücretlerle çalıştklarını belirt ve arzu etğimiz geleceği inşa etmek için genç nüfusa düzgün iş imkânları
yaratmak gerektğini vurguladı.

Kaynak : Uluslararası Çalışma Örgütü ILO
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