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TEKSTİL 

 
Levi´s, Çorlu fabrikasını kapattı 

 

Levi’s ve Dockers markaları ile üretim yapan Levi Strauss, Çorlu´daki üretim tesislerini 30 Eylül 2014 itibarıyla 

kapattığını duyurdu.  Şirketten yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: “Levi Strauss & Co. (LS&Co.) Çorlu´daki üretim 

tesislerindeki operasyonlarını durdurduğunu bugün itibariyle açıkladı. Önümüzdeki 3 ay içerisinde yaklaşık 677 

çalışanının görevi, aşamalı olarak sonlandırılacaktır.”  

Levi Strauss&Co., incelenen süreçte ve gerçekleştirilen analizler sonucunda, kendisine ait olan ve üretim 

faaliyetlerinin sürdüğü Çorlu´daki fabrikayı ek kapasitesi olan dış yüklenicilere taşıyarak finansal olarak sürdürülebilir 

ve esnek bir iş modelini uygulamaya karar vermiştir. 

Bu kararın Türkiye´deki ticari operasyonlar ile hiçbir ilgisi yoktur. LS&Co., kendi satış ağına bağlı kaldığı kadar Levi’s® 

ve Dockers markalarının büyümelerine her zaman destek olan, birlikte yakın çalıştığı perakendeci toptancı ve 

bayiilerine de bağlı kalacaktır. En son açılan mağazalar ile birlikte Levi Strauss & Co tüketicinin taleplerine cevap 

vermek amacıyla doğru yatırım fırsatlarını aramaya da devam edecektir. 

LS&Co. şirket değerlerine göre, bu karardan etkilenecek olan bütün çalışanlara adil davranılacak ve çalıştıkları yıla 

orantılı olarak tüm hakları kendilerine ödenecektir.” 

Kaynak: http://www.sondakika.com/haber/haber-levi-s-corlu-daki-fabrikasini-kapatti-6541355/ 

 

Hindistan en büyük pamuk üreticisi konumuna gelecek 

ABD Tarım Bakanlığı’nın verilerine göre Hindistan bu yıl Çin’i geride bırakarak dünyanın en büyük pamuk üreticisi 

konumuna gelecek. Çin 30 yıl aradan sonra ilk kez en büyük üretici unvanını kaybedecek. ABD Tarım Bakanlığı’na 

göre Hindistan’ın pamuk üretimi 1 Ağustos’ta başlayan 2014-2015 sezonunda 30 milyon balya seviyesinde 

gerçekleşecek. Çin’in ise 29,5 milyon balya pamuk üreteceği öngörülüyor. 2013-2014 sezonunda Çin 32 milyon balya, 

Hindistan 31 milyon balya pamuk üretmişti.  

Kaynak: http://www.marfx.com/forex/anasayfa 

 

Türkmenistan menşeli tekstil ürün tarife kontenjanı 

Türkmenistan menşeli bazı tekstil ürünleri ithalatında tarife kontenjanı uygulanacak. Ekonomi Bakanlığı’nın konu ile 

ilgili kararı Resmi Gazete de yayımlandı. Buna göre, Pamuk ipliği (dikiş ipliği hariç) (ağırlık itibariyle % 85 veya daha 

fazla pamuk içeren ve perakende olarak satılacak hale getirilmemiş olanlar) için 39 bin ton, Pamuktan dokunmuş 

mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içerenler)(m2. ağırlığı 200 gr. ı geçmeyenler) için 8 bin 400 

ton ve Pamuktan dokunmuş (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içeren ve m2 ağırlığı 200 gr. ı geçenler) için 

3 bin 400 ton tarife kontenjanı uygulanacak. Bu Tebliğ çerçevesinde yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığınca 

düzenlenen ithal lisansları, 31/1/2015 tarihine kadar geçerli olacak. 

Kaynak: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/09/20140926-8.htm 

 

http://www.sondakika.com/haber/haber-levi-s-corlu-daki-fabrikasini-kapatti-6541355/
http://kadirbolukbasi.wordpress.com/2014/09/12/hindistan-en-buyuk-pamuk-ureticisi-konomuna-gelecek/
http://www.marfx.com/forex/anasayfa
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/09/20140926-8.htm


 “Yerli Malı Tebliği” yayımlandı. 

 

13 Eylül 2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de “Yerli Malı Tebliği” yayımlandı. T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı önderliğinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) 

ve Sendikamızın önemli katkıları ile şekillenen bu tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 

kapsamında fiyat avantajı uygulanacak mal alımı ihalelerinde istekliler tarafından teklif edilen malın yerli malı 

olduğunun belirlenmesi ve belgelendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

 

Tetkikinde görüleceği üzere söz konusu tebliğde sanayi ürünlerinin yerli malı olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki 

şartlar aranır; 

a) Bakanlık tarafından düzenlenen Sanayi Sicil Belgesine sahip sanayi işletmeleri tarafından üretilmesi ve 

Sanayi Sicil Belgesindeki  “Üretim Konusu” içeriğinde yer alması. 

b) Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli aşamalarının ve 

ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması. 

c) Ürünün yerli katkı oranının en az %51 olması. 

 

Kaynak: www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/09/20140913-11.htm 

 

USDA, Türkiye pamuk üretim tahminini yükseltti 

ABD Tarım Bakanlığı (USDA), Türkiye için pamuk üretim tahminini yükseltti. USDA’dan yapılan açıklamaya göre, daha 

önce 2,9 milyon balya olarak belirlenen pamuk üretimi tahmini 3,12 milyon balyaya(680 bin ton) çıkarıldı. USDA, 

ekilen alan tahminini de 420 bin hektardan 430 bin hektara çıkardı. USDA, Türkiye’nin ithalatının 3,53 milyon balya 

olacağını, böylece toplam arzın 7,47 milyon balyaya ulaşacağını bildirdi.  

Türkiye’nin pamuk ihracat tahminini 230 bin balya olarak açıklayan USDA, 6,3 milyon balyanın ise iç pazarda 

kullanılacağını belirtti. 

Kaynak: gain.fas.usda.gov  

 

Hindistan’dan ‘Make in India’ Kampanyası 

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yabancı yatırımcıları ülkeye çekmek için başlattıkları ‘Make in India’ isimli 

kampanyanın duyurusunu yaptı.  Bu proje ile yabancı şirketlerin karşılaştıkları bürokrasi ve vergi engellerinin 

hafifletilmesi hedefleniyor. Öncelikli sektörler arasında otomotiv, bilişim, eczacılık, tekstil, limanlar, havacılık, 

demiryolları, yenilenebilir enerji, madencilik ve biyoteknoloji bulunuyor.  

 

Talep, demokrasi ve demografik kar gibi yatırımcılar için önemli üç faktörün yüksek olduğu yegane Asya ülkesinin 

Hindistan olduğunu belirten Modi Mayıs ayında göreve geldi.  Modi seçim kampanyasını Hindistan’ın kalkınması 

üzerine kurdu. 

 

Kaynak: Euroactive 

 

 

 

 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/09/20140913-11.htm
http://tr.euronews.com/tag/hindistan/


Hindistan’ın Yeni Dış Ticaret Politikasındaki Tekstil Sektör Yardımlarındaki İkilem 

 

 

Hindistan’ın Dünya Ticaret Örgütü’ne bağlılığı göz önüne alındığında, gelecek ay açıklanması beklenen yeni ticaret 

politikasıyla tekstil sektörüne sağlayacağı yardımlar arasında bir ikilem bulunmakta. Dünya Ticaret Örgütü’nün 

Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Önlemler Anlaşmasının 27.6’ıncı maddesine göre ‘Gelişmekte olan bir ülkenin üye 

ihracatı üst üste iki takvim yılı için, o ürünün dünya ticaretinde en az 3.25 oranında bir paya ulaştı ise bu ürünün 

ihracat rekabet gücü vardır.’ 

 

Hindistan tekstil sektörü 2008-09 yılında 3.25 eşiğini geçmişti ve bunun sonucu olarak ihracatı arttırmak için DTÖ 

kuralları gereği hükümet aşamalı olarak desteğini 2018’e kadar azaltmalıdır. Şu anda, Hindistan Hükümeti odak ürün 

şeması ve odak pazar düzeni gibi çeşitli programları çerçevesinde tekstil ve hazır giyim sektörüne teşvikler 

sağlamaktadır. 

 

Hintli tekstil ve hazır giyim sektörü de DTÖ kurallarının farkındadır ve teşvikin Hükümet tarafından yakın zamanda 

çekilmesini beklemektedir. Ancak, tartışma  teşviklerin 2018’e kadar aşamalı olarak mı düşürüleceği yoksa 2018’de 

toplu olarak mı  çekileceği konusundadır. 

 

Kaynak: Fibre2fashion News Desk – India 

 

Tekstilin Binalarda Kullanımı Üzerine Teknik Tekstil Yarışması  

Messe Frankfurt, 4-7 Mayıs 2015 tarihlerinde ‘Textile Structures for New Building 2015’ öğrenci yarışmasının da yer 

alacağı teknik tekstiller ve nonwoven fuarı düzenleyecek. Sponsorluğunu uluslararası TensiNet birliğinin üstlendiği 

13. Kez düzenlenecek olan yarışma tekstilin binalarda inovatif ve gerçekçi yaklaşım ve çözümlerle kullanımına ışık 

tutmayı hedefliyor. 

Kaynak: Fibre2fashion News Desk 

 

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik 

1 Ekim 2014 tarihinde 29136 sayılı Resmi Gazetede Dahilde İşletme Rejimi Tebliği’ (İhracat: 2006/12)’nde yapılan 

değişiklikler yayımlandı.  

Kaynak:http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/2014100

2.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141002.htm 

 

Moda evi Prada’ya vergi incelemesi 

İtalyan lüks moda evi Prada, Maliye Bakanlığı tarafından inceleme altına alındı. Ünlü moda evinden yapılan 

açıklamada, markanın sahipleri Miuccia Prada ve şirketin CEO’su olan kocası Patrizio Bertelli’nin inceleme altında 

olduğu duyuruldu. Vergi dairesinin başlattığı incelemenin daha önceki yıllara yönelik olduğu vurgulandı. 

Hong Kong Borsası’nda işlem gören Prada, marka sahibi çiftin geçtiğimiz aralık ayında gönüllü olarak gerekli bilgileri 

yetkililerle paylaştığını duyurdu. Ortaklardan hiç kimsenin inceleme altında olmadığı ifade edildi. 

Kaynak: Euronews 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141002.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141002.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141002.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141002.htm


Moda’nın kalbi yine, yeni yeniden Paris’te atıyor 

Paris Moda Haftası, birbirinden ünlü tasarımcıların defilelerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 

Görsel bir şölen niteliğindeki moda haftasında öne çıkan etkinliklerden biri de Barbara Bui’nin 2015 İlkbahar/Yaz 

Koleksiyonu’nu sergilediği defile oldu. Çağdaş şehirli stili ile klasik budist stilini bir araya getiren tasarımlar büyük 

beğeni topladı. Bui, bu son koleksiyonuyla, alışılmadık ve yabancı detaylar ile tanıdık formlar ve şekiller arasında çok 

ince bir denge kuruyor. 

Nina Ricci’nin tasarımcısı Peter Copping 2015 koleksiyonunda, Madam Ricci’nin 1946’da tasarladığı koleksiyondan 

esinlenmiş. Madame Ricci, 2. Dünya Savaşı’ndan hemen sonra tasarladığı bu koleksiyonu, kumaş kıtlığına inat, 

dünyanın 4 bir yanına göndermişti. Copping’in retro tasarımlarıyla, savaş sonrası Paris havasını solumak mümkün. 

 

Kaynak: Euronews 

 

                                                                                               EKONOMİ 

 

TTIP yedinci tur görüşmeleri başladı 

 

Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasında serbest ticaret bölgesi kurulmasına ilişkin müzakereler sessiz 

sedasız ilerliyor. Taraflar, Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) şeklinde adlandırılan anlaşmanın detaylarını 

ele almak üzere dün Washington’ın Chevy Chase bölgesinde, yedinci tur görüşmelerde bir araya geldi. 

“Eğer anlaşmayı yapabilirsek; dünyada çevrenin korunması, tüketici haklarının korunması ve sağlığın korunması gibi 

konularda en yüksek standartları hayata geçirme noktasında etkinliğimiz olacak. Bizim değerlerimizin ve 

prensiplerimizin yürürlüğe konması, uygulanması, korunması ve tanıtılmasında daha iyi bir konumda olacağız… 

Geçtiğimiz haftalar ve aylar halkın güvenliğine yönelik büyük zorluklarla birlikte toplumlarımıza destek niteliğindeki 

değerleri de gündemimize getirdi. TTIP bu yöndeki endişeleri de giderecek bir yol.” 

Atlantik’in iki yakasında dünyanın en büyük serbest ticaret bölgesinin kurulmasını öngören görüşmeler, Amerikan 

istihbaratının Avrupalı liderleri dinlediğinin ortaya çıkması ile yavaşlamıştı. 

 

Kaynak: Euronews 

 

 

 

AB-Kanada serbest ticaret anlaşmasında onay sürecine giriliyor 

 

Avrupa Birliği ve Kanada arasında yıllardır devam eden serbest ticaret görüşmelerinde anlaşmaya varıldı. Buna 

yönelik Ottawa’da sembolik bir imza töreni yapıldı. Tartışmalara sebep olan anlaşmanın imzalanması ile birlikte bin 

500 sayfalık anlaşmanın onay sürecinin başlaması bekleniyor. 

Anlaşmanın imza töreninde konuşan Stephen Harper şu ana kadar ülkesinin imzaladığı en büyük anlaşma olduğunun 

söyledi: “Kanadalı ihracatçıların Avrupa Birliği’nde bulunan 500 milyon tüketiciye ulaşmasını sağlamak dünyanın en 

büyük pazarı ile ticari ilişkileri yeniden canlandırmak anlamına geliyor.” Anlaşmanın milyarlarca euroluk hacme sahip 

olduğu belirtiliyor. 

 

Kaynak: Euronews 

 

 

 

http://tr.euronews.com/tag/paris/
http://tr.euronews.com/tag/moda/


 

DTÖ 2015 Dünya Ticaretine Dair Büyüme Tahminini Düşürdü 

 

Dünya Ticaret Örgütü, bu yıl ve gelecek yıl için küresel ticarete yönelik büyüme tahminlerini düşürdü. 

Dünya Ticaret Örgütü, bu yıl  için küresel ticarete yönelik büyüme öngörüsünü yüzde 4.7'den yüzde 3.1'e indirdi. Yılın 

ilk yarısında küresel ticaretteki büyümenin beklentilerin altında kalması ve artan jeopolitik riskler, aşağı yönlü 

revizyona neden oldu. 2015 dünya ticaret  büyüme tahminini ise önceki tahmini olan %5.3’ten % 4’e düşürdü. Bu 

oran dünya ticaretindeki son 20 yıllık ortalama olan yüzde 5.2'nin altında bir rakama işaret ediyor. 

Ticarette aşağı yönlü revizyonu etkileyen faktörler arasında kaynak zengini bölgelerden ve Çin’den gelen ithalat 

talebindeki düşüklük, Avrupadaki durgunluk, sağlık krizleri (Ebola) ,artan jeopolitik riskler ve bölgesel çatışmalar 

olduğu belirtilmiştir. 

 

Kaynak: Fibre2fashion News Desk – India 

 

 

AB Komisyonunun önümüzdeki 7 yıllık dönemdeki Genişleme Politikası  

 

- AB Komisyonu önümüzdeki 7 yıllık dönemde Batı Balkan ülkeleri ve Türkiye‟nin reform çalışmalarına destek amaçlı 

mali planını açıkladı. AB Komisyonu‟nun açıklaması aynı zamanda toplam kaynağın ülkeler arasında nasıl 

bölüştürüleceğine ve hangi politika önceliklerine odaklanılacağına dair ayrıntıları da içeriyor. Geçtiğimiz yıl AB‟nin 

verdiği karara göre toplam fon miktarı 11 milyar € olarak belirlenmişti. Bu kaynak Genişleme Politikası kapsamındaki 

ülkelere IPA II (Katılım Öncesi Mali Yardım Enstrümanı) aracılığı ile kullandırılacak.  

 

Ülkelerin alacakları fon miktarları 

 
 

Kaynak: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1043_en.htm 

 

 

AB Komisyonu’nda yeni görev dağılımı 

 

Avrupa Komisyonu’nda kimlerin hangi göreve getirileceği belli oldu. Her üye ülkeden bir Avrupa Komiseri olacak. 

Ancak görev dağılımlarında yenilik var. 28 kişilik Komisyon’da toplam 7 başkan yardımcısı olacak. Üyelerin altısı, 

Barroso Komisyonu’nda da yer almıştı. Yeni Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini 

aynı zamanda Avrupa Birliği başkan yardımcısı olacak.  Hollanda Dışişleri Bakanı Frans Timmermans ise Yeni Avrupa 

Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in sağ kolu olacak. 

Yeni dönem AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in 28 kişilik ekibinde şu isimler yer alacak. Komisyon 1 Kasım 

2014- 1 Kasım 2019 yılları arasında görevini sürdürecek. 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1043_en.htm
http://tr.euronews.com/tag/avrupa-birligi/
http://tr.euronews.com/tag/avrupa-komisyonu/
http://tr.euronews.com/tag/avrupa-komisyonu/


 
 

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

 

 

AB Komisyonu Avrupa sanayisinin küresel rekabet gücünü analiz eden iki rapor yayımladı  

 

AB Komisyonu Avrupa sanayisinin küresel rekabet gücünü analiz eden iki rapor yayımladı. Raporlar Avrupa 

sanayisinin rekabet gücünün üye ülkeler dağılımında farklılık gösterdiğini ortaya koyuyor. İmalat sektörünün rekabet 

gücü açısından ekonominin büyümesine katkı sağlayacak önemli bir potansiyel barındırdığına dikkat çekilirken, 

büyümenin geciktirilmemesi için AB düzeyinde ve üye ülkeler düzeyinde yatırım, finansmana erişim, kamu idaresi, 

yabancı pazarlara erişim, yenilikçilik ve enerji fiyatları alanlarında bir an önce harekete geçilmesi gereğine vurgu 

yapılıyor. İmalat sektörünün rekabet gücünün vasıflı işçiler, ihraç edilen ürünlerde yerli içerik oranının yüksek oluşu 

ve karmaşık yapıya sahip ürünlerin yüksek kalitede üretilmesinden ileri geldiği belirtiliyor. Ayrıca üye ülkelerin 2008 

yılından itibaren uygulamaya koyduğu politikaların da Avrupa’nın imalat alanında rekabet gücünü desteklediği 

belirtiliyor. Üye ülkeler arasındaki farklılıklar incelendiğinde dört grup öne çıkıyor:  

 

1. Rekabetçiliği yüksek düzeyde olan ve rekabet gücü artmakta olan üye ülkeler. Hollanda, Almanya, Danimarka ve 

İrlanda bu grupta yer alan üye ülkeler.  

2. Rekabet gücü yüksek düzeyde olmakla birlikte giderek güç kaybına uğrayan üye ülkeler. Belçika, İngiltere, 

Avusturya, Fransa, İtalya, Lüksemburg, İsveç ve Finlandiya bu grupta yer alıyor.  

3. Orta düzeyde rekabet gücüne sahip ve rekabetçiliğini geliştirmekte olan ülkelerin yer aldığı grupta ise Estonya, 

Litvanya, İspanya, Letonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya ve Yunanistan.  

4. Orta düzeyde rekabetçiliği giderek kötüleşmekte olan üye ülkeler grubunda Slovenya, Bulgaristan, Hırvatistan, 

Malta ve G. Kıbrıs yer alıyor.  

 

Komisyon’un hazırladığı raporlarda Avrupa rekabetçiliğinin daha ileri taşınması için şu alanlarda eyleme geçilmesi 

gerektiği vurgulanıyor: 

 

 Avrupa sanayisinin rekabetçiliğini sürdürebilmesi için bütün sektörlerde ek yatırım ihtiyacı bulunmaktadır.  

http://trade.ec.europa.eu/


 Küçük ve yeni kurulmuş işletmeler mali performansları çok iyi olsa bile bankalardan kredi alma konusunda 

zorlanmaktadır.  

 Rekabetçiliğin etkin bir yenilikçilik ve nitelikli işgücü ile desteklenmesi, ar-ge ürünlerine ticari değer katılması 

gereklidir.  

 Maliyetlerin düşürülmesi ve kamu idaresi ile karşı karşıya kalan işletmeler açısından belirsizlik ortamının 

giderilmesi gereklidir. Kamu yönetiminin verimliliğinin artırılması sayesinde işletmelerin büyümesine katkı 

sağlayacaktır. Zaman alan vergi süreçleri, yolsuzluk, etkin olmayan adalet sistemi firmaların büyümesi 

önünde engel teşkil etmektedir.  

 KOBİ’lerin uluslararası pazarlara açılması için yardım sağlanmalıdır.  

 Elektrik ve gaz fiyatları rekabetçiliği olumsuz etkilemektedir.  

 Enerji verimliliği ile ilgili gelişmeler fiyat artışından kaynaklanan olumsuzlukları tümüyle dengelemeye 

yetmemiştir. Enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi alanındaki çalışmaların elektrik fiyatlarına olumlu yönde 

yansıması hedeflenmelidir.  

Raporların sonuçları Rekabetçilik Konseyi’nde AB Bakanlarının dikkatine sunulacaktır. Ortaya konulan bulguların AB 

ve üye ülkeler düzeyinde geliştirilecek politikalara dayanak oluşturması amaçlanmaktadır. Bunlara ek olarak, Avrupa 

Sömestri çerçevesinde AB Komisyonu’nun üye ülkelere yönelik mali ve yapısal reform önerileri hazırlarken raporda 

yer alan noktaları dikkate alması beklenmektedir. 

 

Kaynak: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-989_en.htm 

 

 

Çin'de imalat sanayi göstergesi aşağı revize edildi 

 

Çin'de imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Eylül ayında 50.2 ile ilk açıklanan rakamın altına geriledi. 

Çin'de imalat sanayi göstergesi, emlak sektöründeki güçlü düşüşün dünyanın ikinci en büyük ekonomisi üzerinde 

baskı oluşturması ile birlikrte, ilk açıklanan rakamın altında gerçekleşti.  

 

HSBC Holdings Plc ve Markit Economics'in açıkladığı imalat sanayi satınalma yöneticileri endeksi (PMI) Eylül ayında, 

ilk açıklanan rakam olan 50.5'in altına inerek 50.2 seviyesine geriledi. Bu veri Ağustos ayında da 50.2 seviyesinde 

gerçekleşmişti. Ekonomistler, sanayi kesimi karları, fabrika üretimi ve kredi verilerinin görünümün kötüleştiğini 

göstermesinin ardından, Çin'in bu yıl için gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) büyüme tahminlerini düşürdüler. 

 

Kaynak: Bloomberg 

 

 

Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması’na (TTIP) enerji başlığının eklenmesi 

 

Ticaretten Sorumlu AB Komiseri Karel de Gucht AB’nin AB – ABD arasında Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı 

Anlaşması’na (TTIP) enerji başlığının eklenmesine yönelik talebini yineledi. Karel de Gucht müzakerelerin Eylül 

sonunda Washington’da gerçekleşecek oturumu öncesi ABD ticaret temsilcisi Mike Froman ile görüşmek üzere 

Washington’a ziyaret gerçekleştirdi. Reuters haberine göre De Gucht 9 Eylül’de gazetecilere yaptığı açıklamada son 

dönemdeki gelişmelere dikkat çekerek, TTIP kapsamında enerji konusunun ele alınmamasının büyük bir eksiklik teşkil 

edeceğini belirtti.  

Enerji başlığının müzakerelere eklenmesi AB için görüşmelerin başından bu yana anahtar öncelikler arasında. Öte 

yandan son dönemde Rusya – Ukrayna krizi ve takip eden AB yaptırımları sonrasında AB’nin Rusya’ya olan enerji 

bağımlılığına alternatif oluşturulması isteği AB’nin bu yöndeki taleplerini artırdı. ABD temsilcileri ise enerji başlığına 

yönelik kesin bir görüş bildirmekten kaçınıyorlar.  

 

Kaynak: http://europa.eu 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-989_en.htm
http://www.bloomberght.com/etiket/%C3%A7in
http://www.bloomberght.com/etiket/imalat_sanayi
http://www.bloomberght.com/etiket/hsbc
http://www.bloomberght.com/etiket/markit_economics
http://www.bloomberght.com/etiket/imalat_sanayi
http://www.bloomberght.com/etiket/sat%C4%B1nalma_y%C3%B6neticileri_endeksi
http://www.bloomberght.com/etiket/pmi
http://www.bloomberght.com/etiket/%C3%A7in
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-989_en.htm


 

 

DÜNYADA ÇALIŞMA HAYATI & SENDİKAL GELİŞMELER 

 
 
Kayıtdışı Çalışma İle Mücadelede Çözüm Yolu: İş Teftişleri 
 
Uluslararası Çalışma Örgütü ILO Genel Müdürü Guy Ryder, kayıtdışı ekonominin dünyadaki işgücünün yaklaşık yarısını 
kapsadığını ve geçen yıllar içerisinde önemli bir düşüş de kaydetmediğini vurguladı. 
 
“Kayıtlı Çalışma Nasıl Cazip Hale Getirilir” konulu uluslararası bir konferansta AB üyelerine konuşma yapan Ryder, 
kayıtdışı çalışmaya çözüm bulma konusunda, iş teftişinin hem zorlayıcı hem de önleyici rolü bulunduğunu belirtti. 
Ryder, kayıtdışı çalışmanın engellenmesine yönelik politikaların dengeli olması gerektiğine, teşvikler ve caydırıcılığın 
birarada ele alınması gerektiğine işaret etti. Tedbirleri de, iş dünyası için idari masrafların kısılması, sosyal sigorta 
ödemelerinin azaltılması ve iş teftişleri olarak özetledi. 
 
ILO Genel Müdürünün belirttiği üzere, tüm AB üyesi ülkelerin onaylamış bulunduğu ILO’nun 81 sayılı İş Teftişi 
Sözleşmesi, dolandırıcılığa karşı ulusal ve bölgesel seviyede konsolide bir eylemde bulunmak için sağlam bir zemin 
oluşturmaktadır. 
 
Kaynak: ILO Uluslararası Çalışma Örgütü 
 
 
Lesotho’da Üç İşçi Sendikası, Kadın Komitesi Kuruyor 
 
Yaklaşık 14.000 tekstil işçisinin FAWU, LECAWU ve NUTEXT isimli üç farklı işçi sendikasına üye olduğu Lesotho’da, 
IndustriAll Global İşçi Sendikasının kadın komitesini kurmak amacıyla 24 ve 25 Eylül 2014 tarihlerinde Maseru’da bir 
toplantı düzenlendi. 
 
Söz konusu işçi sendikalarının yakın bir zamanda biraraya gelerek tek bir sendika oluşturmaları ihtimali var. Tekstil 
fabrikaları Güney Afrikalı ve Çinli müteşebbislere ait. 
 
Kadın işçiler dikkate alınması gereken sorunları şu şekilde belirlediler: yetersiz tuvalet süresi, kapalı veya kilitli çıkış 
kapıları, bayılma, üretimde çok yüksek hedefler, cinsel taciz, düşük ücret, yetersiz uyku, yetersiz doğum izni, HIV ve 
AIDS. 
 
Komiteyi koordine etmek ve IndustriAll ile irtibatı sağlamak üzere, altı kadın işçi seçildi. Başlangıç olarak, kadın ve 
erkek işçiler arasındaki ayrımcılıkla mücadele etmek için çalışma kararı alındı. 
 
Kadın işçiler, gelecekte sendikaların sadece ücret değil çalışma şartlarını da kapsayacak sözleşmeler imzalaması 
gerektiğini vurguladı. 
 
Kaynak: IndustriAll Global İşçi Sendikası 
 
 
İşçi Sendikaları, Ticaret Anlaşmaları Müzakerelerindeki Önerileri Eleştiriyor 
 
ABD ve Kanada’daki işçileri temsil eden Birleşik Çelik İşçileri Sendikası USW ve İngiltere’den Unite the Union 
Sendikası, Kanada ve AB arasındaki Kapsamlı Ekonomik ve Ticaret Anlaşması CETA tasarısındaki birtakım hükümlere 
itiraz ettiklerini açıkladılar. 
 
Tasarıda, Yatırımcı ve Devlet arasındaki İhtilafların Çözümüne ilişkin hükümler, çok uluslu şirketlere, çıkarlarını 
etkileyecek yasa, düzenleme ve hatta yerel mahkeme kararları hususunda hükümetlere dava açma olanağı 
vermektedir. Tasarı, işçi hakları ihlallerinin ticari ihtilaflardaki ile aynı çözüm mekanizmalarına tabi olmasına ilişkin işçi 
sendikalarının temel talebini dikkate almamaktadır.  



 
USW International Sendikası Başkanı Leo Gerard, CETA’nın gelecekteki ticaret anlaşmalarına, bilhassa AB ve ABD 
arasındaki TTIP anlaşmasına çok kötü bir örnek oluşturacağını söyledi.  
 
Alman İşçi Sendikaları Konfederasyonu DGB ise, gizli ticaret anlaşmaları yoluyla işçi haklarını zayıflatmaktan ve daha 
düşük Amerikan standartlarını ihraç etmekten ziyade, Avrupa’daki işçi haklarını koruma mekanizmalarının nasıl 
iyileştirilebileceğine bakmak gerektiğini vurguladı. Gelecekteki TTIP’nin işçi haklarını tehlikeye sokmasına izin 
verilmemesi gerektiğine, ILO’nun temel çalışma standartlarına ve OECD’nin çokuluslu şirketlere ilişkin ilkelerine 
uyumlu olması gerektiğine işaret etti. 
 
Kaynak: IndustriAll Global İşçi Sendikası 
 
 
Konfeksiyon Tedarik Zincirinde Ücretler ve Çalışma Saatleri 
 
Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun Tekstil, Konfeksiyon, Deri ve Ayakkabı Sektörlerinde Global Diyalog Forumu 22-
25 Eylül tarihleri arasında Cenevre’de düzenlendi. Toplantıda, IndustriAll Global İşçi Sendikasının 22 ülkeden üyeleri, 
konfeksiyon sektöründe düşük ücretler ve uzun çalışma saatlerinin işçiler üzerindeki olumsuz etkilerini hükümet 
temsilcilerine ve işverenlere anlattılar. 
 
Çok sayıda hükümet temsilcisinin toplantıya katılması, bu sorunların uluslararası alanda endişe kaynağı olduğunu 
gösterdi. Bilhassa, Alman ve Hollanda hükümetleri, konfeksiyon işçilerinin genel çalışma şartlarının iyileştirilmesi için 
müzakereler yapılabilmesini sağlamak üzere toplu pazarlık hakkına saygı gösterilmesi çağrısında bulundular. Ancak, 
tekstil, konfeksiyon, deri ve ayakkabı tedarik zincirinde çalışma şartlarının belirlenmesinde kuvvetli bir rol oynayan 
çokuluslu şirketler toplantıda temsil edilmemişti.  
 
Üç gün süren görüşmelerin sonunda, üçlü kurul ileride yapılacak faaliyetler hususunda ortak karar aldı. İşverenlerin 
ve işçi sendikalarının etkili bir sosyal diyalog oluşturmaları, tedarik ve taşeron uygulamalarında yasalara uyumun 
geliştirilmesini desteklemeleri kararlaştırıldı. Bu faaliyetleri desteklemek üzere, ILO’nun sosyal diyalog için kapasite 
geliştirme çalışmaları yapması ve uluslararası çalışma standartlarının onaylanmasını ve uygulanmasını teşvik etmesi 
gerekecektir. Hükümetlere ise, çalışma yasaları yoluyla tekstil, konfeksiyon, deri ve ayakkabı sektörlerinde çalışma 
şartlarının iyileştirilmesini desteklemesi, işyerlerinde yasalara uyumun sağlanması, çalışma yaşamında temel hak ve 
ilkelere saygı gösterilmesi çağrısında bulunuldu.  
 
Kaynak: IndustriAll Global İşçi Sendikası 
 
 
Markalar, Kamboçya’da Üretilen Konfeksiyon Ürünleri için Daha Fazla Ödeme Yapacaklar 
 
Sekiz moda perakendecisi, Kamboçya’da üretilen giyim eşyaları için daha fazla ödeme yapmaya hazır olduklarını 
bildirdiler.  
 
Kamboçya’nın en büyük alıcılarını kapsayan H&M, Inditex (Zara) ve Primark gibi markalar, Kamboçya Başbakan 
Yardımcısı’na ve Konfeksiyon İmalatçıları Birliği (GMAC) Başkanı’na gönderdikleri yazıda, fiyatlandırmalarında daha 
yüksek ücret faktörünü dikkate almaya hazır olduklarını açıkladılar. 
 
Next, New Look, C&A, Tchibo ve N Brown Group’un da dahil olduğu markalar, işyerlerinde işçi sendikaları ile 
işbirliğini görmek istediklerini belittiler.  
 
Diğer taraftan, markalar, Kamboçya’dan tedarik taahhüdünde bulunmakla beraber, hükümetten ve işveren birliği 
GMAC’tan, çalışma ilişkilerindeki mevcut tıkanıklığı çözmelerini bekliyorlar.  
 
Binlerce konfeksiyon işçisi, aylık asgari ücretin 100 dolardan 177 dolara yükseltilmesi için 17 Eylül’de gösteri yaptılar. 
Aynı gün, Kamboçya hükümeti, GMAC ve işçi sendikaları arasında üçlü müzakereler gerçekleştirildi. 
 
Kaynak: IndustriAll Global İşçi Sendikası 
 



 
Mısır’da İşçi Sendikaları Geçinmeye Yetecek Ücret İçin Mücadele Ediyor 
 
Mısır’da, bilhassa konfeksiyon sektöründe, geçinmeye yetecek ücret kritik bir sorun olmaya devam ediyor. İşçi 
sendikaları da örgütlenme açısından, geçinmeye yetecek seviyede ücret elde edilmesini en önemli sorunlardan biri 
olarak ele alıyor. 
 
Asgari ücret seviyesinin yükseltilmesine yönelik talepler, son yıllarda Mısır’da grevlere ve endüstriyel eylemlere yol 
açtı. 2006 yılındaki bir grevde, Mahalla tekstil fabrikasındaki işçiler asgari ücretin 1.200 Mısır Lirasına (166 dolar) 
yükseltilmesini talep ettiler. 2010 yılında Mısır’da bir mahkeme kararı asgari ücreti 1.200 Mısır Lirasına yükseltti, 
ancak bu karar hükümet tarafından uygulanmadı. 
 
İşçilerin mücadelelerini ve birtakım endüstriyel eylemleri takiben, nihayet bu sene Mısır Bakanlar Kurulu, kamu 
kesimi için asgari ücretin 1.200 Mısır Lirası olmasını onayladı. Ancak hükümetin bu kararından özel sektörde istihdam 
edilen milyonlarca Mısır’lı işçi yararlanamıyor. 
 
Kaynak: IndustriAll Global İşçi Sendikası 
 
 
 
Kadın İşçiler 183 Sayılı ILO Sözleşmesini Desteklemek Üzere Bölgesel Ağ Oluşturuyorlar 
 
IndustriAll Global İşçi Sendikası, 11-12 Eylül 2014 tarihlerinde Filipinler’in Manila şehrinde “anneliğin korunması” 
konulu bölgesel bir çalıştay düzenledi. Çalıştaya Filipinler, Malezya, Endonezya, Tayland ve Kamboçya’dan 30 
civarında kadın işçi katıldı. Amaç, farklı ülkelerde ILO’nun 183 sayılı Anneliğin Korunması Sözleşmesi’nin 
onaylanmasını sağlamak için ortak payda arayışı idi. 
 
Toplantıda, Uluslararası Çalışma Örgütü ILO, Filipinler işveren federasyonu ve işçi sendikalarının temsilcileri 
konuşmalar yaptı. ILO’nun 183 sayılı sözleşmesi beş temel bileşen içeriyor: annelik izni, işbaşında sağlığın korunması, 
istihdamın korunması ve ayırımcılık yapılmaması, bebek emzirmeye ilişkin düzenleme. Asya bölgesindeki hiçbir 
ülkede 183 sayılı sözleşme onaylanmamıştır. 
 
Anneliğin korunması, işçi sendikaları açısından, kadın haklarına ilişkin gündemin bir parçasını oluşturmaktadır. 
Yoksulluğun ve eşitsizliğin azaltılmasına yönelik sosyal koruma politikaları çerçevesinde, anneliğin korunması 
konusunun ele alınması önem taşımaktadır. 
Kadın işçiler, bu konuda araştırma yapma, bilgi toplama, bakanlıklarda lobi faaliyeti yürütme, bilgi dağıtımı yapma ve 
kadınlarla ilgili günlerde (7 Ekim-İnsana Yakışır İş Uluslararası Günü, 25 Kasım-Kadınlara Karşı Şiddetle Mücadele 
Uluslararası Günü, 8 Mart-Uluslararası Kadınlar Günü) kampanyalar düzenleme kararı aldılar.  
 
Kaynak: IndustriAll Global İşçi Sendikası 
 
 
Dünyadaki Yaşlı Nüfusun Yaklaşık Yarısı Emekli Maaşı Almıyor 
 
Uluslararası Çalışma Örgütü ILO tarafından yayınlanan “Yaşlı Nüfus İçin Sosyal Koruma: Temel Politika Eğilimleri ve 
İstatistikler” konulu rapora göre, dünyada emeklilik yaşının üstündeki tüm nüfusun yüzde 48’i emekli maaşı almıyor, 
emekli maaşı alan yüzde 52’nin ise maaşları yetersiz seviyede. Sonuç olarak, dünyadaki yaşlı kadın ve erkek nüfusun 
çoğunluğu gelir güvencesine sahip bulunmuyor, bu nedenle de çalışabildiği kadar çalışmak mecburiyetinde kalıyor. 
 
Raporda belirtildiği üzere, olumlu bir eğilim olarak, gelişmekte olan birçok ülke emeklilik sistemini iyileştiriyor. Son 
yıllarda birçok orta ve düşük gelir seviyesindeki ülke emeklilik kapsamını hızlı bir şekilde genişletmektedir. 
 
Raporda 178 ülkenin emeklilik sistemi incelenmiş olup, 45 ülkede yüzde 90 seviyesinde emeklilik kapsamına ulaşıldığı 
belirtilmektedir. 
 



ILO Sosyal Koruma Departmanı Müdürü Isabel Ortiz, kapsamın genişletilmesi kadar önemli olan diğer hususun ise 
yeterli seviyede emeklilik gelirinin garanti edilmesi olduğunu, bunun dünya çapında bir sorun oluşturduğunu 
vurguladı. 
 
Kaynak: ILO Uluslararası Çalışma Örgütü 
 
 


