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TEKSTİL 
 

ABD; pamuk ithalat damping soruşturmasını izlemekte 

ABD Ticaret Temsilcisi Michael Froman, Türkiye’nin Amerikan pamuğu ithalatına karşı açtığı damping 

soruşturmasını izlediklerini ve Türkiye’nin bu konuda uygun olmayan ticari önlemler alması durumunda, 

kendilerinin de harekete geçeceklerini söyledi. Froman bu açıklamayı 27 Ocak tarihinde Temsilciler 

Meclisi üyelerine Pasifik bölgesi ülkeleriyle ABD arasındaki ticaret anlaşması konusunda bilgi verirken 

yaptı.  

Kaynak: https://kadirbolukbasi.wordpress.com/  

 

Avrupa Parlamentosu’nda GDO’lu tarıma ilişkin karar değişikliği 

 

Avrupa Parlamentosu, GDO (Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar) tarımının kısıtlanması ya da serbest 

bırakılması yönünde alınacak kararın, AB üye ülkelerine bırakılmasını; bir başka deyişle üye ülkelerin GDO 

tarımına ilişkin kararı kendi ulusal sınırları içinde verebilmesine ilişkin yasayı onayladı. Yasa 159 “hayır” ve 

58 çekimser oya karşı 480 “evet” oyuyla kabul edildi. Karara göre GDO tarımına ilişkin AB düzeyinde bir 

düzenleme bulunması halinde bile üye ülkeler bu düzenlemeden bağımsız bir şekilde kendi ulusal sınırları 

içinde geçerli olmak üzere başka yönde bir karar alabilecek. 2010’da tartışmaya sunulan ancak dört yıldır 

üye ülkelerin anlaşmazlığı sebebiyle askıya alınan ve GDO’lu ürünlerin tarımının sınırlandırılması ve 

yasaklanmasını öngören yasa tasarısı Avrupa Parlamentosu’nda onaylandı. Yeni yasaya göre üye ülkeler 

GDO’lu ürünleri, AB seviyesinde izin verilmiş olsa bile; çevre politikaları kapsamında kısıtlama ve 

yasaklama yetkisine sahip hale geldi. Yeni yasanın 2015 bahar aylarından itibaren uygulamaya geçmesi 

bekleniyor. GDO tarımının demokratik sürecinin güçlendirilmesi ve araştırmaların bağımsızlaştırılması 

konusunda Komisyon Başkanı Jean Claude Juncker’in aktif rol alması bekleniyor.  

Üye ülkeler GDO tarım ürünlerinin üretilmesini şehir ve ülke planlama gereklilikleri, sosyo-ekonomik 

etkiler, GDO’lu içeriklerin başka ürünler içerisinde yer almasını önleme ya da başka ürün ve tarım 

politikası hedefleri doğrultusunda yasaklayabilecekler. Hâlihazırda AB’de sadece MON810’un 

üretilmesine izin veriliyor. AB Komisyonu tarafından ilk aşamada onay verilmiş olmasına karşın GDO 

“Amflora” patatesinin üretim izini mahkeme kararı ile kaldırılmıştı. 

Kaynak: European Parliament web sitesinden tercüme edilmiştir.  

 

 

https://kadirbolukbasi.wordpress.com/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20150109IPR06306/html/Parliament-backs-GMO-opt-out-for-EU-member-states
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Pamuk eylem planı bu yıl hayata geçirilecek  

Hükümetin 2010 yılında hayata geçirdiği İDÜS (İhracata Dönük Üretim Stratejisi) ve bunun alt bileşeni 

GİTES (Girdi Tedarik Stratejisi) kapsamında hazırlıkları süren “Pamuk Eylem Planı”nın bu yıl hayata 

geçirilmesi planlanıyor. Bu plan kapsamında “Pamuk destekleme mekanizmasının etkinliğini artıracak 

çalışmalar” için görevlendirilen Ulusal Pamuk Konseyi (UPK) üzerine düşen görevlerin büyük bir kısmını 

yerine getirdi.  

UPK Yönetim Kurulu Başkanı Barış Kocagöz, Pamuk Eylem Planı’nın hazırlanarak uygulamaya 

konulmasının pamuktaki sorunların çözümü için atılmış önemli bir adım olduğunu belirterek, “2015 

yılında hayata geçirilmesi öngörülen Pamuk Eylem Planı sayesinde ülkemiz pamuk üretiminde arzulanan 

gelişmelerin sağlanacağına ve kararlı bir sürdürülebilirliğin tesis edileceğine inanıyor ve bu inançla söz 

konusu çalışmaları destekliyoruz” dedi.  

Sorunların çözümü için UPK'dan 8 öneri paketi 

1-Ülkemiz pamuk üretiminin yakın dönemde 1.5 milyon ton, orta vadede 2 milyon ton, 2023 yılı itibariyle 

4 milyon tona çıkarılması hedef olarak belirlenmeli ve ilgili plan ve programlar buna göre hazırlanıp 

uygulanmalı.  

2-Destekleme primleri en az beş yıllık dönem için belirlenmeli; ayrıca dönem başında ilan edilerek dönem 

boyunca kararlılıkla uygulanmalı.  

3-Anılan prim miktarları her yıl en az pamuk üretim maliyetlerindeki artış ve enflasyon oranında 

artırılmak suretiyle destek mekanizmasının işlevi korunmalı.  

4-Yerli pamuk kullanan sanayicilerimiz desteklenmeli.  

5-Pamuk çiftçileri ürettikleri pamuk miktarına endekslenecek üst limitli mazot ihtiyaçları oranında, bu 

üretime ilişkin mazot fatura tutarları üzerinden ödenecek ek primlerle desteklenmeli. Gübre, ilaç ve 

makine başta olmak üzere, üretim girdilerinden alınan KDV oranlarının % 1 'e çekilmesi stopaj tahakkuku 

ile vergisini ödeyen, ancak KDV hesabı tutmayan üreticiler için daha adaletli olacaktır.  

6-Pamuk üretim ve rekoltesi doğru ve gerçekçi belirlenmeli. Pamuk kalitesi iyileştirilmeli.  

7-Kurumlar arası eş güdüm sağlanmalı, işbirliği geliştirilmeli. 

8-Gübre, ilaç ve makine başta olmak üzere, üretim girdilerinden alınan KDV oranlarının % 1 'e çekilmesi 

stopaj tahakkuku ile vergisini ödeyen, ancak KDV hesabı tutmayan üreticiler için daha adaletli olacaktır. 

Kaynak: www.dunya.com  

 

http://www.dunya.com/
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Çin’in Pamuk Üretiminin Yarısını Xinjiang Yaptı 

Özerk Bölgesi Tarım Müdürlüğü tarafından verilen verilere göre, 2014 yılında pamuk arazilerinin toplam 

genişliği 2 milyon hektarı, üretim ise 3 milyon 100 bin tonu buldu ve bu rakam ülke toplamının yarısını 

teşkil etti. Çin Uluslararası Radyosu’nun haberine göre, ekili yüzölçümü ve üretim miktarı bakımlarından, 

Xinjiang bölgesi son 21 yıldır ilk sırada yer almakta.  Xinjiang Uygur  

Öte yandan, ekili toprak genişliğinin bu yıl 1 milyon 660 bin hektar civarında tutulacağı, yıllık üretim 

miktarının da 3 milyon ton olacağı tahmin ediliyor.  

Kaynak: http://turkish.cri.cn/  

ICAC: 2015-16 sezonunda stoklarda gerileme bekliyor 

Uluslararası Pamuk Danışma Komitesi (ICAC), bu sezonda pamuk tüketiminde büyüme beklentisine 

rağmen, global pamuk piyasasında arz fazlası oluşacağı beklentisini devam ettirdiğini bildirdi. 2014-2015 

sezonunda global pamuk piyasasında 1,7 milyon ton arz fazlası oluşacağını öngören ICAC, sezon sonunda 

stokların 2013-2014’e göre yüzde 1,9 artışla 21,3 milyon ton olacağını tahmin etti. Bu, 2009-2010 

sezonunda stokların son 15 yılın en düşük seviyesine inmesinden bu yana stokların yüzde 147 arttığı 

anlamına geliyor. 

ICAC, 2014-2015 sezonunda üretimin 26,08 milyon ton, tüketimin ise 24,39 milyon ton olacağını tahmin 

ediyor. Önceki ay yapılan tahminlerde üretim 26,24 milyon ton, tüketim 24,40 milyon ton olarak tahmin 

edilmişti. 

Ancak ICAC, 2015-2016 sezonunda stoklarda gerileme bekliyor. 2016 Ağustos ayında sona erecek 

sezonda stokların 2014-2015 için tahmin ediyor; 21,25 milyon tondan 21,13 milyon tona gerileyeceği 

öngörülüyor. 

2015-2016 için üretim tahmini 24,55 milyon ton, tüketim tahmini ise 24,67 milyon ton. 

Kaynak: ICAC web sitesinden tercüme edilmiştir. 

Çin, 24 emtia ve hizmetin fiyatlarını serbest bıraktı 

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, 24 emtia ve hizmetin fiyatlarını serbest bıraktı, tarımsal 

ürünler üzerindeki tüm fiyat kontrollerini kaldırdı. Komisyon’un internet sitesinde yer alan karara göre, 

tütün fiyatlarının belirlenmesi piyasaya bırakıldı. Çin, 1978 yılından bu yana tarımsal ürün fiyatlarını 

serbestleştirmeye çalışıyor. Komisyon un açıklamasına göre serbest bırakılan hizmet fiyatları içinde 

demiyolu kargo ücretleri, yolcu taşıma ücretleri de var. 

Kaynak: https://kadirbolukbasi.wordpress.com/  

http://turkish.cri.cn/
https://www.icac.org/Press-Release/2015/PR-1-Low-Cotton-Prices-A-Long-term-Problem
https://kadirbolukbasi.wordpress.com/
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Hindistan Tekstil Politikası birliğin bütçesinin kesinleşmesini bekliyor 

2015 Tex-Trends India fuar açılışında konuşan Hindistan Tekstil Birliği Başkanı, Santosh Kumar Gangwar 

yeni Ulusal Tekstil Politikasının birliğin bütçesinin kesinleşmesinin ardından açıklanacağını belirtti. Yeni 

Tekstil Politikası 2024-25’e kadar ihracatta 300 milyar dolara ulaşmayı ve 35 milyon yeni iş yaratmayı 

hedefliyor. 

Tekstil sektörü için gerek yurtiçi gerekse küresel alandaki değişimleri göz önüne alan, tekstil bakanlığı eski 

politikasını gözden geçime sürecini başlatmış ve sanayi için yeni bir yol haritası oluşturmak için kolları 

sıvamıştır. 

Gangwar, Başbakan, Narendra Modi’nin dünya sınıfı ürünlerin sıfır hatayla kalifiye iş gücü tarafından 

üretileceği  ‘Make in India’ programıyla üretimi ivmelendirme hedefi olduğunu da sözlerine eklemiştir. 

 

Tekstil Bakanlığı Sekreterlerinden Suniana Tomar 1,600’ün üzerinde alıcının ve 117 satın alma ajansının 

kayıt olduğu Tex-Trends India fuarının ABD, İngiltere, İspanya, Avustralya, Japonya gibi büyük pazarlardan 

alıcıların ilgisini çektiğini belirtmiştir. 

Organizasyon 15.824 metrekarelik bir alanı kaplıyor ve hazır giyim, moda aksesuarları, ev mobilyaları, 

iplik, kumaş, ipek, sentetik, pamuklu tekstiller, jüt giysiler vb. kategorilerde ürünleri kapsıyor. 

 

Kaynak: Yarns and Fibers web sitesinden tercüme edilmiştir. 

 

 

 

12. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı çok yakında başlıyor 

 

12. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı Türkiye ve Avrasya’nın ev sahipliğindeki en kapsamlı iplik fuarı olma 

özelliğini taşıyor. Fuar,  bölge ticaretinin buluşma noktası görevi görüyor ve iplik endüstrisini net bir 

şekilde yansıtıyor. Fuar, Avrasya ve Afrika’dan alım grupları, profesyoneller, yatırımcılar ve diğer ilgili 

grupların buluşarak bilgi aktarımında bulunduğu bir platform niteliğinde.  Dört gün sürecek olan 

organizasyon 5-8 Şubat 2015’te İstanbul TÜYAP Sergi Merkezinde gerçekleştirilecek.  

Balkanlar, Karadeniz Havzası, Kafkasya, Rusya, Batı ve Orta Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri,  

Coğrafyada sahip oldukları dinamik nüfus yapısı, artan alım gücü, kültürel bağları ve Türkiye’yle ticaret 

potansiyeliyle iplik sektörü için en önemli ihracat pazarını oluşturmakta. 

 

Kaynak: www.yarnsandfiber.com sitesinden tercüme edilerek özetlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yarnsandfibers.com/news/news-tags/santosh-kumar-gangwar
http://www.yarnsandfiber.com/
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                                                                         EKONOMİ 

 

(AP) Uluslararası Ticaret Komisyonu Başkanı: “Türkiye de TTIP’ye  Dahil Edilmeli” 

Avrupa Parlamentosu (AP) Uluslararası Ticaret Komisyonu Başkanı Bernd Lange Transatlantik Ticaret ve 

Yatırım Ortaklığı (TTIP) üzerine verdiği bir röportajda, Türkiye ve Meksika gibi AB veya ABD ile arasında 

serbest ticaret anlaşmaları bulunan üçüncü ülkelerin TTIP’in kendileri üzerinde yaratacağı olumsuz 

etkilere ilişkin endişelerini ele alan soruyu cevaplandırdı. Lange, bu ülkelerin çıkarlarının göz önünde 

bulundurulması ve anlaşma kapsamına dâhil edilmesi gerektiğini dile getirdi. 

Haber’in detayları için tıklayınız .  

AB ve Vietnam STA müzakerelerinin on birinci turu 19-23 Ocak tarihlerinde gerçekleştirildi. 

AB ve Vietnam serbest ticaret anlaşması (STA) müzakerelerinin on birinci turu 19-23 Ocak tarihlerinde 

Brüksel’de gerçekleştirildi. Müzakerelerin tamamlanması yönünde önemli mesafe kaydedildiğini belirten 

taraflar, on birinci müzakere turu kapsamında hizmetler, yatırımlar, kamu alımları ve rekabetle ilgili 

konuları ele aldıklarını belirtti. Sahtecilikle mücadele, ticarette telafiler, ticaret ve sürdürülebilir kalkınma 

gibi teknik alanlarda çalışmalarda ilerleme kaydedildi. Anlaşmanın sürdürülebilir kalkınma bölümünde şu 

konular yer alacak: 

 ILO standartları ve sözleşmelerinin yanı sıra çok taraflı çevre anlaşmalarının hükümlerine bağlı 

kalma taahhüdü,  

 Yatırım çekme ve ticareti artırma amaçlı olarak ulusal düzeydeki iş ve çevre yasalarını geçici ya da 

uzun süreli olarak askıya alma, bu yasalardan muaf olma durumunun söz konusu olmaması,  

 Biyo-çeşitlilik, doğal hayat ve ormanların korunması, balıkçılığın sürdürülebilirliğinin sağlanması, 

 Kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarını artırıcı yaklaşım benimsenmesi, 

 Coğrafi işaretleme de dâhil olmak üzere fikri mülkiyet hakları, rekabet, gümrük tarifelerinin 

kaldırılması, tarife dışı engellerin ortadan kaldırılması gibi konular AB ve Vietnam arasında 

müzakere edilen serbest ticaret anlaşması kapsamında yer alacak konular arasında bulunuyor.  

AB ve ASEAN’ın 10 üyesinden biri olan Vietnam arasındaki STA müzakerelerine Haziran 2012’de başlandı. 

AB’nin Vietnam’a ihracatı 5,8 milyar €, Vietnam’dan ithalatı ise 21,3 milyar € tutarında bulunuyor. 

Kaynak: European Commision web sitesinden tercüme edilmiştir. 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20150120STO11202/html/Bernd-Lange-on-the-EU-US-trade-deal-%E2%80%9Ca-ship-in-troubled-waters%E2%80%9D
http://ec.europa.eu/index_en.htm#news
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İspanya’da işsizlik azalıyor 

İspanya’da ekonominin iyileşme göstermesine paralel olarak işsizlik oranında düzelme gerçekleşmeye 

başladı. Ülkedeki işsiz sayısı 2014 yılında 477 bin azalma kaydetti. Böylece işsizlik oranı ekonomik krizin 

en güçlü olduğu dönemde tespit edilen %25’ten %23,7’ye düşmüş oldu. 

Kaynak: Euobserver web sitesinden tercüme edilmiştir. 

 

TABA Başkanı’ndan TTIP mesajı 

Türk Amerikan İşadamları Derneği- Amerikan Ticaret Odası Temsilciliği TABA’nın yeni Başkanı Beşir Kemal 

Ustaoğlu, Avrupa ve ABD arasında görüşmeleri süren Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) ile 

ilgili görüşlerini paylaşmak üzere basınla bir araya geldi. Ustaoğlu “TTIP imzalandığında dünya ticaretinde 

8.5 şiddetinde depreme neden olacak. Bu depremin fay hattının nereden geçeceği çok önemli” ifadesini 

kullandı ve Türkiye için gözlemci ülke olmanın yeterli olmadığını İsviçre’nin yaptığı gibi Türkiye’nin de 

anlaşmaya kilitlenme (docking) yöntemiyle dahil olması gerektiğini belirtti. Türkiye’nin TTIP’yle ilgili 

şimdiye kadar yapılan 7 görüşmenin dışında kaldığını, taraf ülke olabilmek için daha çok çaba harcamak 

gerektiğini belirten Ustaoğlu, TABA olarak şubat ayından itibaren bu konuyla ilgili Ankara, İstanbul, 

Washington ve Brüksel’de toplantılar düzenleyeceklerini belirtti. Lobi faaliyetlerinin önemine vurgu 

yaparak, gerekirse gümrük birliğinden çıkmak gibi yaptırımları devreye koymak gerektiğini sözlerine 

ekledi. 

Kaynak: http://www.dunya.com/ttip-8-5-siddetinde-deprem-yaratir-250257h.htm  

  

FED ‘ten Faiz Değiştirmeme Kararı  

FED'in para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) Ocak ayı toplantısının sonuç 

bildirisi yayımlandı. Bildiride, ABD ekonomisinin geçen yıl Aralık ayında gerçekleştirilen son toplantıdan 

bu yana sağlıklı bir hızda büyüdüğü ve FED'in politika faiz oranını artırmak konusunda "sabırlı" olacağı 

ifade edildi. İşgücü piyasasının güçlü istihdam artışı ve düşen işsizlik oranıyla iyileşmeye devam ettiği 

belirtilen bildiride, piyasadaki atıl kapasitenin azalmayı sürdürdüğü görüşüne de yer verildi. Ayrıca, hane 

halkı harcamalarında ılımlı artış gözlendiği ve düşen enerji fiyatlarının tüketicilerin alım gücünü arttırdığı 

belirtildi.  Federal Açık Piyasa Komitesinin faiz artırımında "sabırlı" olmaya yönelik kararın oy birliğiyle 

alındığı bildiride, FED'in tam istihdam ve fiyat istikrarına yönelik desteğinin süreceği ve Komitenin gelecek 

verileri her zamanki gibi dikkatle izleyeceği kaydedildi. 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı 

  

 

https://euobserver.com/tickers/127351
http://www.dunya.com/ttip-8-5-siddetinde-deprem-yaratir-250257h.htm
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Sera gazı emisyonlarının fiyatlandırılması  

Davos’ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu’nda François Hollande, Ban Ki-moon ve Dünya Bankası 

başkanı Jim Yong karbona bir fiyat koymanın önemini vurgu yaptı. Sera gazı emisyonlarının 

fiyatlandırılması konusunda artan bir fikir birliği oluşmasına rağmen, iklim değişikliği ile mücadele için 

kullanılan yöntemlerin çoğu son yıllarda gelişmiştir. Fakat fiyatlandırma sistemlerinin nasıl uygulanacağı 

konusunda fikirler ayrışmaktadır. CDC Climat’ta karbon piyasası araştırmalarından sorumlu Emilie 

Alberola “Eylül ayında New York’ta gerçekleşen Birleşmiş Milletler zirvesinde karbon fiyatlandırması 

üzerinde gerçek bir fikir birliği ortaya çıktı; ama karbon piyasalarını kurmak için hiçbir arama yapılmadı.” 

dedi. Karbon piyasalarının itibarı son yıllarda değer kaybetti. Yerli kabilelerin arazi spekülasyonunu 

artıracağı endişesiyle karbon piyasalarının geliştirilmemesi için Birleşmiş Milletler’e başvurmasıyla, 

Lima’da gerçekleşen İklim Değişikliği Konferansı’nda bu konuda başlıklar atıldı.  

Kaynak: Euractiv web sitesinden tercüme edilmiştir. 

 

ABD Aralık ayı perakende satış ve enflasyon verileri zayıf bir görünüm ortaya koyuyor 

 ABD’nin Aralık ayı perakende satışları bir önceki aya göre %0,9 azaldı. Otomotiv hariç perakende satışları 

sabit kalması tahminlerine karşılık %1 azaldı. Beige Book raporunda ise ekonomik aktivitenin ılımlı 

büyüdüğüne ve istihdam artışının sürdüğüne işaret etti. Raporda ham petrol fiyatlarındaki düşüşün çok 

sayıda Amerikalının harcama imkanını artırdığı söylenirken bazılarının da bu gelişmeden olumsuz 

etkilenebileceğini belirtildi. Ülkede Aralık’ta TÜFE bir önceki aya göre %0,4 gerilerken yıllık enflasyon 

%1,3’ten %0,8’e düştü. Gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyon bir önceki aya göre yatay kalırken yıllık 

enflasyon %1,7’den %1,6’ya indi. Aralık ayı ÜFE verilerinde ise genel ve çekirdek endeksler karışık 

sinyaller verdiler. Sanayi üretimi ise Aralık’ta tahminlere paralel %0,1 azalırken kapasite kullanım oranı 

%80’den %79,7’ye inerek beklentilerin altında kaldı. Ocak ayına yönelik öncü verilerden Empire State 

imalat endeksi beklentileri aşarken Philadelphia Fed imalat sanayi aktivite endeksi zayıf bir görünüm 

ortaya koydu. Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ise 93,6’dan 94,1 olan beklentileri de aşarak 

98,2’ye yükseldi. Ülkeye yönelik verilerden bazıları ivme kaybına işaret ederken hafta içinde konuşmalar 

yapan Fed üyeleri bu yıl ortalarında doğru gelebilecek faiz artırımına yönelik beklentileri ile ilgili net 

mesajlar vermediler. 

Kaynak: Türkiye Finans  

 

Euro Bölgesi Sanayi Üretim Endeksi  

Avrupa istatistik ofisi Eurostat tarafından açıklanan verilere göre, Kasım ayında Euro 

Bölgesi’nin sanayi üretimi bir önceki aya göre %0,2 artış kaydetti. Reuters anketine katılan ekonomistler, 

sanayi üretiminin Kasım'da değişim kaydetmemesini bekliyorlardı. Daha önce %0,1 olarak açıklanan Ekim 

ayı sanayi üretimindeki artış %0,3’e revize edildi. Ekim 2014’te Euro Bölgesi sanayi üretimi %0.3 

büyümüştü. Kasım 2014’te ise bir önceki yılın aynı ayına göre %0.4 düştü. 

http://www.tfxtarget.com.tr/PublishingImages/Lists/PiyasaAnalizleri/AllItems/Haftaya%20Bak%C4%B1%C5%9F%2019-23%20Ocak%202015.pdf
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Kaynak: Eurostat raporundan tercüme edilmiştir. 

 

2014 Yılı Kasım Ayı Ödemeler Dengesi İstatistikleri Açıklandı 

13 Ocak 2014-Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre; 2014 yılı Kasım 

ayında cari işlemler dengesi 5,6 milyar dolarlık açık vermiştir. Enerji dışı cari denge ise Kasım ayında 1,7 

milyar dolar açık vermiştir. 

2014 yılı Kasım ayında hizmet ticareti dengesinde 1,5 milyar dolar fazla elde edilirken, mal ticaretinden 

6,6 milyar dolar açık ve gelir dengesinden 0,6 milyar dolar açık verilmiştir. 

Dönemsel olarak değerlendirildiğinde 2014 yılı Ocak-Kasım döneminde cari açık %31,7 düşüşle 38,7 

milyar dolar olmuştur. Enerji dışı cari denge ise aynı dönemde 6,1 milyar dolar fazla vermiştir. 

2014 yılı Ocak-Kasım döneminde hizmetler ticareti dengesinden 25,2 milyar dolar fazla elde edilirken mal 

ticaretinden 57, gelir dengesinden 7,9 milyar dolar açık verilmiştir. 

Kaynak: www.ekonomi.gov.tr   

 

Avro Bölgesi’nde Dış Ticaret Rakamları Açıklandı 

Eurostat tarafından açıklanan verilere göre, 2014 yılı Kasım ayında Euro Bölgesi mal ticareti dengesi 23.6 

milyar Euro gerçekleşmiştir ve geçen yılın aynı ayında gerçekleşen 16.5 milyar Euro’ya kıyasla 20 milyar 

avro fazla vermiştir. 2014 yılı Ocak-Kasım döneminde söz konusu değerler 1.8 trilyon avro ve 1.6 trilyon 

avro olarak kaydedilmiştir. 2014 yılı Ocak-Kasım döneminde, dış ticaret dengesi 169 milyar avro fazla 

vermiştir. Ekim 2014 ile karşılaştırıldığında Kasım 2014 yılında mevsimsellikten arındırılmış ihracat % 0,2 

oranında artarken, ithalat stabil kalmıştır. 

Kaynak: www.ekonomi.gov.tr  

 

Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine 

İlişkin Tebliğ  

 

Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine ilişkin 

tebliğ 14.01.2015 tarihli ve 29236 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.  

Bu Tebliğin amacı; piyasaya nihai ürün olarak arz edilen bazı tüketici ürünlerinde kullanılan ve bu Tebliğin 

Ek-1’inde yer alan tehlikeli kimyasal maddelerin kullanımının sınırlandırılmasına ilişkin usul ve esasları 

düzenlemektir. 

Bu tebliğ ile 2.4.2011 tarihli ve 27893 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Bazı Tüketici Ürünlerinin 

Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

Kaynak: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/01/20150114-14.htm  

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6480580/4-14012015-AP-EN.pdf/75c81cc7-1b52-4206-947e-950b4ebb1486
http://www.ekonomi.gov.tr/
http://www.ekonomi.gov.tr/
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/01/20150114-14.htm
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Dış Ticaret Endeksleri, Kasım 2014  

 

İhracat birim değer endeksi %3,1 azaldı İhracat birim değer endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı 

ayına göre %3,1 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, “gıda, içecek ve tütünde” %6,7, “ham 

maddelerde (yakıt hariç)” %1,6 artarken, “yakıtlarda” %18,2 ve “imalat (gıda, içecek, tütün hariç) 

sanayinde” %3,9 azaldı. İthalat birim değer endeksi %5,3 azaldı İthalat birim değer endeksi Kasım ayında 

bir önceki yılın aynı ayına göre %5,3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, “gıda, içecek ve 

tütünde” %2,1, “ham maddelerde (yakıt hariç)” %4,9, “yakıtlarda” %12,9 ve “imalat (gıda, içecek, tütün 

hariç) sanayinde” %1,7 azaldı. 

Kaynak: TÜİK 

 

Sanayi Üretim Endeksi, Kasım 2014 

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre %0,1 düştü. Sanayinin alt 

sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2014 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre madencilik ve 

taş ocakçılığı sektörü endeksi %0,8 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi %0,3 azaldı, elektrik, gaz, 

buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise %0,5 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış 

sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %0,7 arttı. Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) 

incelendiğinde; 2014 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü 

endeksi %6,3 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi %0,2 azaldı, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme 

üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise %5,0 arttı. 

Kaynak: TÜİK 

 

İstanbul Ticaret Odası’nın 2015 yılı ilk yarı fuar programı  

İTO tarafından hazırlanan ilgili yazıda; İstanbul Ticaret Odası 2015 yılı ilk yarı programında, yer alan 

fuarlar Tahran –Türk Hazır Giyim ve Konfeksiyon Fuarı, Fas 1. Türk Ürünleri Fuarı, Bosna-Hersek 6. Türk 

Ürünleri Fuarı’dır.  

Türk Hazır Giyim ve Konfeksiyon Fuarı:  

1-4 Şubat 2015 tarihleri arasında Tahran'da gerçekleştirilecek olup, Fuara 15 m2 stant ile katılım bedeli 

6.750 Euro'dur. Fuar sadece hazır giyim sektörünü kapsayacak ve sektör kendi içinde ihtisaslaştırılarak 

yerleşim gerçekleştirilecektir.  

Fas 1. Türk Ürünleri Fuarı:  

Fas'ın önemli ekonomi merkezlerinden biri olan Kazablanka'da 5-8 Mart 2015 tarihleri arasında 

düzenlenecek ve A'dan Z'ye tüm sektörlere açık olacaktır. Fas 1. Türk Ürünleri Fuarı'na 12 m2 stant ile 

katılım bedeli 4.800 Euro'dur.  
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Bosna Hersek Türk Ürünleri Fuarı:  

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da daha önce 5 defa gerçekleştirilen ve önemli iş anlaşmalarına 

vesile olan Bosna Hersek Türk Ürünleri Fuarı, 6. kez Türk girişimcisine Bosna Hersek ve Balkan ülkelerinin 

profesyonelleri ile buluşma imkanı sağlayacaktır. 14-17 Mayıs 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 

Bosna Hersek 6. Türk Ürünleri Fuarı'na 12 m2 stant ile katılım bedeli 3.600 Euro olup, Fuar A'dan Z'ye 

tüm sektörleri kapsayacaktır.  

Katılım bedellerine tüm ana hizmetler dahil olup, katılım bedelinin ve bir firmadan 2 temsilcinin ekonomi 

sınıf gidiş-dönüş uçak biletinin %50'si devlet desteği kapsamındadır.  

EK: Fuarlara İlişkin Detaylı Bilgi için tıklayınız. 

 

Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2014 

 Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,44 düştü TÜFE’de (2003=100) 2014 yılı Aralık ayında bir önceki aya 

göre %0,44 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,17, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,17 ve on iki 

aylık ortalamalara göre %8,85 artış gerçekleşti.  

Aylık en yüksek artış %0,79 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda gerçekleşti Ana harcama grupları 

itibariyle 2014 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan lokanta ve otellerde %0,51, konutta %0,13, 

sağlıkta %0,13, ev eşyasında %0,12 artış gerçekleşti.  

Aylık en fazla düşüş gösteren grup %3,71 ile giyim ve ayakkabı oldu Ana harcama grupları itibariyle 2014 

yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan ulaştırmada %1,78, haberleşmede %0,11, alkollü içecekler 

ve tütünde %0,01, eğlence ve kültürde %0,01 düşüş gerçekleşti.  

Yıllık en fazla artış %13,98 ile lokanta ve oteller grubunda oldu TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre 

gıda ve alkolsüz içecekler (%12,73), çeşitli mal ve hizmetler (%9,68), sağlık (%8,62), giyim ve ayakkabı 

(%8,43) artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.  

Aylık en yüksek artış %0,46 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)’de oldu İstatistiki Bölge Birim 

Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış 

%9,11 ile TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %9,55 

ile TR22 (Balıkesir, Çanakkale) ve TR31 (İzmir) bölgelerinde gerçekleşti. Aralık 2014’te endekste kapsanan 

432 maddeden; 60 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 233 maddenin ortalama 

fiyatlarında artış, 139 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti. 

Kaynak: TÜİK 

 

 

http://www.corlutso.org.tr/dosyalar/cEchz6tFNjaQHn4eLVek.jpg
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DÜNYADA ÇALIŞMA HAYATI VE SENDİKAL GELİŞMELER 

 

ILO’ya Göre, AB Yatırım Planı ile 2,1 Milyon Yeni İş Yaratılabilecek 

Uluslararası Çalışma Örgütü ILO, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker tarafından sunulan 3 
yıllık yatırım planı kapsamında 2018 yılı ortasına kadar 2,1 milyon yeni istihdam yaratılabileceğini belirtti. 

ILO tarafından hazırlanmış olan “Avrupa için İstihdama Yönelik bir Yatırım Stratejisi” isimli rapor, 315 
milyar Euro değerinde bir kamu ve özel sektör yatırımları bileşiminin, Avrupa’nın rekabet gücünü 
geliştireceğini ve istihdam krizini çözmeye yardımcı olacağını gösteriyor. Ancak, başarı, programın ne 
şekilde tasarlanacağına bağlı görülüyor. 

ILO Araştırma Departmanı Direktörü Raymond Torres, planın yatırım, büyüme ve istihdam yaratılmasını 
teşvik etmek suretiyle, Avrupa Merkez Bankası tarafından yakın zamanda açıklanmış olan parasal 
tedbirleri tamamlayabileceğine işaret etti.  

Ancak, işsizlikte ciddi bir düzelme sağlamak için, ilk olarak, bilhassa istihdamın yoğun olduğu küçük ölçekli 
teşebbüslerde özel sektör yatırımları plana dahil edilmelidir. Ve ikinci olarak, AB genelinde işsizlik 
alanındaki eşitsizlikler ele alınmalıdır ki böylece daha fazla ihtiyacı olan ekonomiler fondan 
faydalanabilsin. Ayrıca, planla birlikte, nitelikli istihdama ve dengeli reformlara odaklanan uzun vadeli bir 
istihdam stratejisi oluşturulması önem taşımaktadır. 

Kaynak : ILO Uluslararası Çalışma Örgütü 

 

165.000 Alman Metal İşçisi Uyarı Grevine Çıktı 

Alman Metal Sanayi Sendikası IG Metall’e üye 165.000 metal işçisi, Almanya’da ülke çapında 800 
civarında firmada uyarı grevleri gerçekleştirdi. 

IG Metall, 2015 yılı için sanayi genelinde gerçekleştirmekte olduğu toplu sözleşme müzakerelerinde, 
ikinci tur görüşmelerden sonra, metal ve elektrik sanayii işveren birliklerinin, düşük ücret artışı içeren ve 
emeklilik haklarını daraltan teklifini reddetti. 

İşveren kesimi, 2015 yılının ilk iki ayını hariç tutarak, 1 Mart’tan 31 Aralık 2015’e kadarki dönem için % 2,2 
oranında ücret artışı teklif etti. IG Metall ise 12 aylık süre için % 5,5’e varan ücret artışları talep ediyor. 

Ayrıca, işverenlerin teklifinde kısmi emeklilik hakkının azaltılması da söz konusu (kısmî emeklilik 
sisteminde, çalışanlar emeklilik öncesindeki son yıllarda çalışma saatlerini azaltma hakkına sahipler). 

Kaynak : IndustriAll Global İşçi Sendikası 

Kenya’da Ashton Hazır Giyim Firmasında Sendikal Haklar 

7.000’in üzerinde işçi, sekiz gün süren bir grevin ardından 15 Ocak’ta işe başladılar. Söz konusu grev, 120 
işçinin Terziler ve Tekstil İşçileri Sendikası (TTWU)’ya üye olmalarından sonra işten çıkarılmaları sebebiyle 
başlamıştı.  
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Ashton Apparel EPZ Ltd’in sahibi olduğu fabrikalardaki işçiler, sendikaya üye olan 120 işçinin haklarının 
iadesini talep etmek üzere, 5 Ocak’ta Kenya’nın Mombasa şehrinde grevi başlattılar. 

14 Ocak’ta mahkeme, işten çıkarılan işçilerin lehine hüküm verdi ve Ashton Apparel’ın söz konusu işçileri 
eski görevlerine iade etmesi yönünde karar aldı. Bu karar neticesinde, greve çıkan işçiler de tekrar 
çalışmaya başladılar. 

Kaynak : IndustriAll Global İşçi Sendikası 

 

Kamboçya’da Ücret Mücadelesi 

Kamboçya’nın Phnom Penh şehrinde 3 Ocak 2014 tarihinde ücret protestoları esnasında 5 kişinin 
vurularak öldürülmesi ve 40 kişinin de ciddi şekilde yaralanmasının ardından, Kamboçyalı sendikacılar ve 
konfeksiyon işçileri 2014 yılında daha yüksek ücret ve daha iyi çalışma şartları talep etmek üzere 
mücadelelerine devam ettiler. 

Söz konusu işçi eylemleri, uluslararası dayanışma ve hükümet, fabrika sahipleri ve yerel sendika liderleri 
arasındaki müzakereler sayesinde, konfeksiyon sanayii için asgari ücret Kasım 2014’te 100 ABD 
dolarından 128 ABD dolarına yükseltildi. 

Bu önemli kazanıma rağmen, söz konusu rakam, sendikacıların aylık 177 dolar hedefine ve 200 doların 
üstünde tahmin edilen geçinmeye yetecek ücrete göre hala düşük seviyede. 

Hükümetin asgari ücreti artırma kararı almasından önce, ILO’nun ve IndustriAll Global İşçi Sendikasının 
girişimleri ile, aralarında H&M ve Inditex’in de bulunduğu sekiz global markanın Kamboçya’dan tedarik 
edecekleri giyim eşyaları için üretici fabrikalara daha yüksek ödeme yapma taahhüdünde bulunmaları 
sağlandı. 

 

Kaynak : IndustriAll Global İşçi Sendikası 

 

Val Duchesse Komisyonunun 30. Yıldönümü 

31 Ocak, Avrupa Sosyal Ortaklarının 1985 yılında Val Duchesse’te toplanarak başlattıkları işbirliğinin 30. 
yıldönümü. 30 yıl sonra, Avrupa Birliği seviyesinde sosyal diyaloğa yeni bir güç kazandırmak ve adil ve 
rekabetçi bir ekonomik iyileşmeye katkı sağlamak üzere, Avrupa Komisyonu, 5 Mart’ta Avrupa işveren ve 
işçi örgütlerinin liderleri ile üst düzey bir etkinlik gerçekleştirecek. 

Avrupa Komisyonu, sosyal diyaloğun güçlendirilmesi amacıyla, yönetişimde ve AB politikalarının 
oluşturulması çalışmalarında sosyal ortakların daha somut bir şekilde dahil olmasını sağlamak ve endüstri 
ilişkilerinin ve sosyal diyaloğun üye devletlerde işlemesini desteklemek üzere, sosyal ortaklar ile birlikte 
çaba sarfedecektir. 

Kaynak : Avrupa Komisyonu, İstihdam, Sosyal İşler Genel Müdürlüğü 
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Vietnam’da Çocuk İstihdamının Önlenmesi için 8 milyon $ Ödenek 

ABD Çalışma Bakanlığı’nın Uluslararası İstihdam İşleri Bürosu (ILAB), Vietnam’da çocuk istihdamının 
önlenmesi ve azaltılması için teknik işbirliği projesi uygulamak üzere, Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’yla 
işbirliği anlaşması çerçevesinde 8 milyon ABD doları ödenek tahsis ettiğini açıkladı. Bu proje Vietnam 
Hükümeti ile eşgüdümlü olarak gerçekleştirilecektir. 

ILAB, 1993 yılından beri, global olarak, çocuk istihdamı ve zorla istihdam konularında farkındalığı artırmak 
için raporlar yayınlamaktadır. ILAB, aynı zamanda, çocuk istihdamıyla mücadele etmek için 94 ülkede 
280’den fazla proje için fon sağlamıştır. 

Kaynak : ABD Çalışma Bakanlığı 

 

ABD Çalışma İstatistikleri 

ABD Çalışma Bakanı Thomas E. Perez, Bakanlığın Çalışma İstatistikleri Bürosunun 2014 yılı raporu 
hakkında açıklamalarda bulundu. 2014 yılı çalışma istatistikleri verileri, çalışanlar arasında, sendikasız 
işçilerin haftalık ortalama kazançları 763 $ iken, sendikalı işçilerin haftalık ortalama kazançlarının 970 $ 
olduğunu, bunun sendikalı işçiler için bir yılda 10.000 $ civarında daha yüksek bir kazanç oluşturduğunu 
göstermektedir. 

Rapor, ayrıca ABD’de sendikaya üyelik oranının geçen sene yüzde 11,1 olduğunu, bu oranın kamu sektörü 
çalışanları arasında yüzde 35,7 olduğunu ortaya koymaktadır. 

Kaynak : ABD Çalışma Bakanlığı 

 

Küresel İşsizlik Gelecek 5 Yıl İçerisinde Artmaya Devam Edecek 

Uluslararası Çalışma Örgütü ILO tarafından yayınlanan “Dünyada İstihdam ve Sosyal Görünüm - Eğilimler” 
isimli rapor, dünya ekonomisinin içinde bulunduğu yavaş büyüme, gelir eşitsizliğinde artış ve çalkantı 
ortamında, işsizliğin gelecek yıllar içerisinde artmaya devam edeceği uyarısında bulunuyor. 

Yeni ILO raporuna göre, 2019 yılına kadar 212 milyondan fazla insan işsiz kalacak, mevcut durumda 
dünyada işsiz sayısı 201 milyon kişi. 

ILO Genel Müdürü Guy Ryder, 2008 yılındaki küresel krizin başlangıcından itibaren 61 milyondan fazla 
istihdam kaybı yaşandığını, ILO’nun projeksiyonlarına göre işsizliğin artmaya devam edeceğini vurguladı.  

İstihdam durumu, ABD ve Japonya’da iyileşme kaydetmiştir, ancak bilhassa Avrupa olmak üzere birtakım 
gelişmiş ekonomilerde güçlükler devam etmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde, orta sınıf, toplam 
istihdamın yüzde 34’ünden fazlasını oluşturmaktadır. En büyük ilerleme, yeni gelişmekte olan ülkelerde 
ve düşük gelir seviyesindeki ülkelerde kaydedilmiştir. 

 

Kaynak : ILO Uluslararası Çalışma Örgütü 


