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TEKSTİL 

 
TTIP müzakerelerinde AB’nin Tekstil sektörü ile ilgili müzakere pozisyonunu yayımladı 

 

AB Komisyonu, AB ve ABD arasındaki Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı anlaşması 

müzakerelerinde AB’nin bazı sektörler ile ilgili müzakere pozisyonunu yayımladı. Müzakere sürecinin 

saydamlığı ve kaydedilen gelişmelerin paydaşların bilgisine sunulması ilkesinden hareketle AB Komisyonu 

tekstil ve giyim, motorlu taşıtlar, farmasötik ürünler, kozmetikler ve kimyasallar ile ilgili müzakere 

pozisyonunu kamuoyu ile paylaştı. Tekstil ve Giyim Eşyaları ile ilgili paylaşılan konular aşağıda yer 

almaktadır. 

 

1—TEKSTİL VE GİYİM EŞYALARI 

AB, TTİP sayesinde şu alanlarda ABD ile işbirliğini güçlendirmeyi hedeflemektedir: 

1-- Tekstil / giyim ürünleri ve ayakkabılarda etiketleme gerekliliklerinde uyum 

2-- Tüketicinin korunması, ürün güvenliği konuları ile ilgili yaklaşımlarda uyuma gidilmesi 

3-- AB ve ABD standartlarının birbirine yaklaşması. 

 

a)-- Tekstil / giyim ürünleri ve ayakkabılarda etiketleme gereklilikleri 

Dünya Ticaret Örgütü çatısı altındaki NAMA müzakereleri çerçevesinde AB ve ABD tekstil ve 

ayakkabıda etiketleme gereklilikleri konusunda yapıcı bir diyalog geliştirmiştir. Şu noktalarda 

anlaşma aranacaktır: 

 

*Etiketleme zorunluluklarının asgariye indirilmesi (menşe, iplik türü, bakım ürünleri, üretici, vb); 

*ISO standartlarına göre iplik tanımlarının ve testlerin uyumlaştırılması; 

*Ürünlerin temizlik ve bakım talimatlarında uyum sağlanması; 

*”AB’de üretilmiştir” ibaresinin kabul edilmesi. 

 

b)--Ürün güvenliği ve tüketicinin korunması 

Her iki taraf da bu konuya azami özen göstermekle birlikte, kuralların farklı olması nedeniyle uyum 

testlerinin yapılması ek maliyet doğurmaktadır. AB’de “tekstil ürünlerinin yanabilirliği / yanıcılığı” 

ile ilgili çerçeve yasa bulunmamaktadır. Üreticiler EN 1103 ve EN14878 test süreçlerini 

uygulamakla birlikte, zorunlu bir test uygulaması bulunmamaktadır. ABD’de ise çocuk tekstil 

ürünlerinin yanıcılık derecesinin yetkili bir kuruluş tarafından test edilmesi zorunludur. 

Müzakerelerle ortak bir “yanıcılık skalasının” benimsenmesi, ipeğin düşük yanma dereceli bir 

tekstil materyali olduğunun ABD’de kabul edilmesi, ABD makamları tarafından tanınan AB test 

laboratuvarlarının sayısının artırılması hedeflenmektedir. Tekstil ürünlerinde kullanılmasına izin 

verilen ve yasaklanan kimyasallar ve diğer maddeler listeleri uyumlaştırılmalı, bu alan kimyasal 

maddelerle ilgili anlaşma ile ilişkilendirilmelidir. Özel tekstil ürünlerinde teknik gerekliliklerin 

uyumlaştırılması amaçlanmaktadır: 

 

--teknik tekstil ürünleri; 
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--kişisel korunma ekipmanları; 

--çocuk tekstil ürünleri; 

--yataklar; 

--tekstil zemin kaplama ürünleri. 

Kaynak: http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/resources/index_en.htm#_documents 

 

 
 

Hindistan, PTA ithalatına anti-damping vergisi getirdi 

Hindistan hükümeti Maliye Bakanlığı Gelir Birimi tonu  19.05 ila 117.09 dolar arasında olan ve Çin, Güney 

Kore, Tayland ve AB ‘inden yapılan Saflaştırılmış Tereftalik Asit (PTA) ithalatına 25 Temmuz 2014 

tarihinden geçerli olacak şekilde ek vergi getirdi. 

PTA’ya getirilen söz konusu anti damping vergisi orta ve yüksek kaliteli grupta yer alan PTA’ları 

kapsamakta olup gümrük tarife cetvelinde 2917 36 00 pozisyonunda bulunmaktadır. 

Kaynak: Fiber2fashion 

 

Türk REACH Mevzuat Taslağı'na ilk görüş alımları başladı 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın  Avrupa Birliği’nin (AB) Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve 

Kısıtlanması Hakkında 1907/2006/EC sayılı  REACH Tüzüğü’nü  ülkemizde uyumlaştırmak  amacıyla 

taslak  yönetmelik hazırlanmaktadır. Bu amaçla, Bakanlığın  talebi doğrultusunda AB’nin REACH 

Tüzüğü’ne  benzer içeriğe sahip Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) 

Hakkında  Taslak Yönetmeliğinin  yeni uygulamaları (kayıt, izin, kısıtlama) ve öngörülen uygulama 

tarihleri  hakkında ilk etapta  sektör temsilcileri, dernek ve odalardan sözlü  görüşlerin alınması amacıyla 

İMMİB’de temmuz ayı içinde bir çalıştay düzenlendi.  

Kaynak: https://kimyasallar.csb.gov.tr/duyurular 

 

Çin’in Haziran ayında pamuk ithalatı geriledi 

Çin’in Haziran ayında pamuk ithalatı yüzde 19,1 azaldı. Çin Pamuk Birliği’nden yapılan açıklamaya 

göre;  Yılın ilk yarısında ise pamuk ithalatı yüzde 42,2 düşüşle 1,39 milyon ton oldu.  

Kaynak: Foreks 

https://kimyasallar.csb.gov.tr/duyurular
http://kadirbolukbasi.wordpress.com/2014/07/15/cinin-haziran-ayinda-pamuk-ithalati-geriledi/
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“Textile Outlook International” 170. sayısında Türk Tekstil ve Hazır giyim sanayiine geniş yer verdi. 

Küresel alandaki tüm tekstil iş dünyasına bilgi sağlayan öncü dergilerden biri olan Textile Outlook 

International 170. Sayısında (Temmuz 2014) “Türk Tekstil ve Hazır giyim sanayiine bakış” başlığı altında 

hem Türkiye hem de sektöre dair geniş bir rapor sundu. 

Söz konusu dergi endüstrideki gelişmeleri, şirket ve ülke profillerini, istatistiki raporları ve analizleri 

bağımsız bir biçimde yansıtmaktadır. 

Kaynak: Textile Outlook International magazine, Temmuz 2014 

 

Pamuk fiyatlarındaki düşüş gözleri tekstile çevirdi 

Çin’in pamuk ithalatını azaltması ve dünya pamuk üretim merkezlerinden rekolte ile ilgili gelen olumlu 

haberler, dünya pamuk fiyatlarını son 1.5 yılın en düşük düzeyine çekti. Tarım ve Emtia Uzmanı ve Orgin 

Agro Yönetim Kurulu Başkanı Alper Önel, “Bu durum pamukta net ithalatçı konumda bulunan Türkiye’ye 

olumlu yansıyacak. Tekstil ürünlerinde fiyatların düşmesi bekleniyor” dedi.  

Global piyasalardaki pamuk fiyatlarının düşüşünün ağırlıklı olarak ABD ve Çin pazarındaki gelişmelere 

bağlayan Alper Önel, “ABD Tarım Bakanlığı (USDA) dünya pamuk üretimi tahminlerini arttırmış ancak 

dünya tüketimine ilişkin tahminlerini düşürdü. Buradaki artışa gerekçe olarak Hindistan ve Amerikan 

pamuk rekolte beklentilerinin iyi olması gösterildi” dedi. 

Kaynak: haberler.com/pamuk-fiyatlarindaki-dusus-gozleri-tekstile-6250806-haberi/ 

 

Beyaz Altın’da yüksek rekolte bekleniyor 

GAP’la sulama imkânları her geçen yıl artan ve Türkiye’deki pamuğun yüzde 42’sinin üretildiği 

Şanlıurfa’da sıcak havanın da etkisiyle rekoltede artış yaşanması bekleniyor.  

Kaynak: sondakika.com/haber/haber-beyaz-altin-da-yuksek-rekolte-beklentisi-6310143/ 

Yeni hazır giyim parkı Endonezya Boyolali’e kuruluyor 

 Hazır giyim üretimi yapmak adına Endonezya’nın Java bölgesinin doğusunda yer alan Boyolali’ye yeni bir 

sanayii bölgesi kuruluyor. Yaklaşık 500 hektar alana kurulacak olan bu bölgenin şuana kadara 40 hektarlık 

kısmına tesis kuruldu, bu senenin sonunda 100 hektarlık bölümün tamamlanması bekleniyor. 

Kaynak: Fiber2fashion 
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BASF Şangay’da bulunan Asya Pasifik İnovasyon Kampüsü genişletiyor. 

 

BASF, dünyanın önde gelen kimya şirketi, Şangay, Çin'de yer alan Asya Pasifik İnovasyon Kampüsü  ikinci 

bir aşamaya taşımak için kollarını sıvadı. 90.000.000€’lık bir bütçe ayrılan çalışma ile bölgesel araştırma 

ve geliştirme (Ar-Ge)merkezi kurulacak. Projenin 2015 yılı sonuna kadar tamamlanması beklenmekte. 

 

2020 yılına kadar BASF Ar-Ge çalışanlarının %25’inin Asya Pasifikte yer alacağını söyleyen BASF Üst Düzey 

Yöneticiler Yönetim Kurulu Üyesi ve Araştırma Yöneticisi Dr. Andreas Kreimeyer, Çin’de ve Asya Pasifik’te 

bulunan büyüme fırsatlarını yakalamak ve Ar-Ge çalışmalarını küreselleştirmek için bu yatırımın çok 

önemli olduğunu vurguluyor. 

Kaynak: Fiber2fashion 

 

H&M Dünyanın en büyük ve en lüks mağazasını ABD’de açtı 

 

17 Temmuz tarihinde dünyanın en büyük ve en lüks H&M mağazası ABD’de açıldı. Bu mağazadan alış 

veriş yapmak isteyen 1200 kişi 5. Cadde’de uzun kuyruklar oluşturdu. 

 

6 kattan oluşan mağaza 57.100 m2 kapalı alan içerisinde yer almakta olup 470 ayak karelik LED ekranlar 

ile kaplıdır. Zamansız tasarım detayları içeren mağaza, yeşil ve beyaz mermer fayans, çoklu ayna,  

gösterişli duvarlar ve farklı balıksırtı ahşap içerir. Bu mağaza ayrıca H&M’in ev koleksiyonunun 

sergilendiği ilk ABD mağazasıdır. 

Kaynak: Fiber2fashion 

 

EFSANE KUMAŞ FUARI PREMIÈRE VISION, ARTIK İSTANBUL’DA… (29-30-31 Ekim CNR Expo Fuar 

Merkezi) 

 

1973 yılından bu yana, Paris’te dünyanın en önemli kumaş fuarını düzenleyen ve Türk tekstil ve hazır 

giyim markalarının gelecek sezon trendleri hakkında fikir sahibi olmak için her sezon ziyaret etikleri 

fuarların başında gelen Première Vision, artık İstanbul’da da yılda iki kez düzenlenecek. Première Vision 

İstanbul, ilk kez gerçekleştirilecek. 

İstanbul, Première Vision Fuarlarının uluslararası yayılımında, New York, Sao Paulo ve Shangai’den 

sonraki 4. durak oldu. Hedef pazarları bir araya getiren moda merkezi İstanbul’da gerçekleşecek olan 

fuar, Orta Doğu ve Doğu Avrupa odaklı, uluslararası boyutta bir etkinlik olacak.  

İstanbul’da düzenlenecek ilk Première Vision Fuarı’na yaklaşık 150 dolayında şirketin katılması ve 5 bin 

profesyonel ziyaretçi bekleniyor. Katılımcılar, iplik, kumaş (denim dâhil), aksesuar ve desenden oluşan 

yaratıcı ve yenilikçi koleksiyonlarını sunacaklar. A Gartacos (İspanya), Avantgard (İtalya), Bottonificio BAP 

(İtalya), Brunello (İtalya), Calık Denim ( Türkiye), Carnet Divisione Ratti (İtalya), Créations Robert Vernet 

(Fransa), Gülipek Tekstil (Türkiye), KBC (Almanya), Kipaş (Türkiye), Malhia Kent (Fransa),  Miroglio Textile 

(İtalya), PAULO Oliveira (Portekiz)… fuarda yer alacak katılımcılardan bazıları. 
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Fuarla ilgili güncel bilgileri Premiere Vision İstanbul web sayfası , www.premierevision-istanbul.com‘dan 

takip edebilir ve ya Premiere Vision Türkiye ekibiyle ile iletişime geçebilirsiniz. 

(pvturkey@premierevision.com).  

 

Solar Decathlon 2014 Yarışması ve Güneş Kral için Tekstil Ev Projesi 

Mimarlık ve mühendislik öğrencilerinden oluşan 20 uluslararası ekip, güneşi eşsiz bir enerji kaynağı olarak 

kullanan projelerini 28 Haziran – 14 Temmuz tarihleri arasında Güneş Kent Versailles’da sunma fırsatı 

buldular. Bu projelerden bir tanesi mimari – enerji sentezini tekstil hammaddesi ile gerçekleştirmek 

gayesindeydi: 

TECHSTYLE HAUS: Alman – Amerikalı Inside Out ekibi ve tüm kıvrımlarıyla tekstil ev 

http://www.techstylehaus.com/#0-0-c-Techstyle-Haus.  

Passive House Standard’a cevaben – hava geçirmez ve genellikle solar enerji gibi kendi elektro işletim 

mekanizmasıyla ısınan konsept –tasarlanıp inşa edilmiş bu ev, ileri nitelikte ve yaratıcı özelliklerle 

donatılmış tekstil ile örtülmüştür.  

Tasarım çerçevesinde, evin tekstil kaplaması üç katmandan oluşmaktadır: 

1. Dış katman: Kötü hava şartlarına dayanıklı maddelerden müteşekkildir ve entegre edilmiş solar 

paneller sayesinde elektrik üretmektedir. Dış katmanda göze çarpan tonozların eğimi, Fransız 

yazının güneşlenme süresine uyumlu olacak şekilde hesaplanmıştır. Çatıdaki iç bükey ise yağmur 

suyunun biriktirilip kolay tasfiyesi için tasarlanmıştır. 

2. Ara katman: Binanın izolasyonunu sağlamaktadır.  

3. İç katman: Ev sakinlerinin konforunu amaçlamaktadır.  

Kaynak: Le Monde 

                                                                              EKONOMİ 

AB ve ABD arasındaki Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması (TTIP) müzakerelerinin altıncı 

turu 14-18 Temmuz’da Brüksel’de gerçekleştirildi. 

AB ve ABD arasındaki Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması (TTIP) müzakerelerinin altıncı 

turu 14-18 Temmuz’da Brüksel’de gerçekleştirildi. Müzakereler “pazara giriş”, “yasal düzenlemeler” ve 

“diğer” başlıkları altında gerçekleştirildi. 

http://www.premierevision-istanbul.com/
mailto:pvturkey@premierevision.com
http://www.techstylehaus.com/#0-0-c-Techstyle-Haus
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Avrupa Özel Sektör Konfederasyonu BUSINESSEUROPE altıncı tur müzakereler ile ilgili bir açıklama 

yayımladı. Açıklamada Transatlantik ortaklığın hem AB hem de ABD açısından küreselleşmeyi 

şekillendirmek için tek fırsat olduğu vurgulanıyor. Sağlık, tüketici güvenliği, çevre ve istihdam alanlarında 

AB ve ABD’deki yüksek standartların tüm dünyaya yansıtılması için TTIP’in önemli olduğuna işaret edilen 

basın açıklamasında müzakerelerin başarılı bir şekilde ilerlemesini Avrupa iş dünyasının desteklediğinin 

altı çiziliyor. 

Kaynak: http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/ 

 

Horizon 2020 AB, kamu ve özel sektör ortaklıkları projelerinde ilk çağrı  

Avrupa Komisyonu, AB, özel sektör ve üye devletler arasındaki araştırma ortaklıkları için ilk çağrıyı 9 

Temmuz 2014 tarihinde başlattı. Komisyon tarafından yapılan basın açıklamasında, AB’nin yeni araştırma 

fonlama programı Horizon 2020 kapsamında kurulan yedi kamu-özel sektör araştırma ortaklıklarının ilk 

çağrısında, öncelikle fonların insan hayatının iyileştirilmesi ve Avrupa sanayisinin uluslararası rekabet 

gücünün artırılması projelerinde kullandırılması kararlaştırıldı. Bu alanlardaki konular ise diyabet ve göz 

sağlığının tedavileri ile hidrojenli araçlar ve yakıt istasyonları olarak belirlendi. Bu sayede, bir yıl önce 

tanıtılan Yenilik Yatırım Paketi’nin etkili bir şekilde hayata geçirilmesi hedefleniyor. 

Kaynak: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-468_en.htm?locale=en 

 

Dünya Bankası Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti 

Dünya Bankası tarafından 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 finansman 

risklerinin azaltılabilmesi için daha fazla düzeltmeye ihtiyaç duyulduğu ve bunun da ihtiyatlı para ve 

kontrollü maliye politikaları gerektirdiği ifade edilen raporda, yatırımcı güvenini arttırmak ve orta vadede 

Türkiye'nin büyüme potansiyelini güçlendirmek için şeffaflığı arttırmaya ve yatırım ortamını iyileştirmeye 

yönelik reformlara ihtiyaç duyulduğu kaydedildi. 

Kaynak: Dünya Bankası 

KOBİ’lerin inovasyon çalışmaları için AB’den 7.75 milyon Euroluk Destek 

AB, 21 ülkeden 155 KOBİ’ye 7.75 milyon Euro destek sağlayacak. Horizon 2020’nin bir parçası olan AB’nin 

KOBİ aracının ilk turuna 2 bin 666 firma başvurdu. Teklifleri başarılı olan AB  ülkeleri başta İspanya olmak 

üzere, İngiltere, İtalya, Almanya,  İrlanda oldu. Ayrıca AB dışından olup Horizon 2020 programında yer 

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/
http://agent1.acermail.com/acermail/include/click.asp?MAILING_ID=63996&EMAIL=ceren.ermis@tekstilisveren.org.tr&MAILING_CLICK_ID=141096
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alan  İsrail, Norveç ve Türkiye’den toplam 8  şirkete de 400 bin Euro destek sağlanacak, (İsrail -dört teklif, 

Norveç-iki teklif ve Türkiye- iki teklif). 

AB’nin KOBİ aracı 7 yıl için 3 milyar Euroluk bütçeye sahip olacak. AB aynı zamanda başvuruları kabul 

edilenlere üç gün boyunca iş koçluğu sunacak. Şirketler, ilerideki gelişim aşamalarında daha fazla kaynak 

için başvuruda bulunabilecek. Sonraki iki aşama, Ar-Ge ve ticarileşme gibi aşamaları kapsayacak. AB, 

KOBİ’lerde yenilikçiliği ekonomide iyileşmenin ve dolayısıyla büyümenin motoru olarak görüyor. 

Araç, dünya pazarına erişim iddiasındaki, yüksek büyüme potansiyeline sahip KOBİ'leri hedefliyor. 

2014'te 645, 2015'te 670 projeye finansman sağlanması planlanıyor. Başvurular yılın herhangi bir 

döneminde yapılabiliyor, ancak her yıl dört kez değerlendirmeden geçmesi gerekiyor. 

 

Kaynak: Euroactive 

 

Portekiz’de Banco Espirito Santo’dan rekor zarar 

 

Portekiz’in en büyük üçüncü bankası Banco Espirito Santo (BES), yılın ilk yarısında toplam 3.6 milyar Euro 

zarar açıkladı. 

Bankanın ihtiyaç duyduğu finansmanı sağlamak için ilk planda sermaye artırımına gidebileceği belirtiliyor. 

Banco Espirito Santo’nun bilançosuna ilişkin olumsuz beklentiler, Bankacılık hisseleri başta olmak üzere 

Lizbon borsasında bu ayın başından beri sert geri çekilmelere neden oldu. 

BES’in en büyük hissedarı Espirito Santo International grubun hisse ve tahvil işlemleri askıya alındı. 

Bankanın rekor seviyedeki kaybı, ayrıca ‘Avrupa’da yeni bir bankacılık krizi kapıda mı?’ sorusunu 

gündeme getirdi. 

Kaynak: euronews 

 

Ukrayna ekonomisi yüzde 4,7 daraldı 

 

Ukrayna ekonomisi ülkede artan gerginliğin etkisiyle ikinci çeyrekte yüzde 4,7 daralma yaşadı. 

Ulusal İstatistik Bürosu, Ukrayna milli gelirinin, Rusya yanlısı ayrılıkçı isyanların başladığı Nisan ayından bu 

yana yüzde 2,3 gerilediğini açıkladı. Kiev hükümeti küçülmenin yüzde 3 olacağını öngörmüştü ancak 

çatışmalar devlet bütçesini etkileyerek ekonominin durağan döneme girmesini sağladı. 

Ülkede gayri safi yurtiçi hasıla ilk çeyrekte yüzde 1,1 seviyesinde daraldı. Ukrayna ilk defa 2012 yılının 

ikinci yarısında durağan döneme girmişti, 2013 yılından bu yana da büyüme yaşamadı. 

Kaynak: euronews 

 

ABD Ekonomisinden Beklenmedik Büyüme 

 

Amerika Birleşik Devletleri’nde yılın ilk çeyreğinde gelen ekonomik faaliyetin şaşırtıcı bir şekilde 

düşmesinin ardından, büyüme rakamlarında hızlı bir artış kaydedildi. 

ABD’de ikinci çeyrekte milli gelirde büyüme yüzde 4 seviyesinde gerçekleşti. Ekonomistlerin ortalama 

tahminleri ise yüzde 3,2 olacağı yönündeydi. Ülkede ilk çeyrekte daralma ise yüzde 2,1 olarak revize 

edilmişti. 

http://tr.euronews.com/tag/ukrayna/
http://tr.euronews.com/tag/abd/
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ABD’de ekonomik faaliyet büyümesi Federal Rezerv’in son durum raporunu doğruladı. Federal Rezerv 

raporunda ülke genelinde büyümenin, perakende satışlarında düşük bir büyümeye rağmen, hane halkı 

tüketimindeki artış nedeniyle, olumlu yönde geliştiğinin altını çizmişti. 

Amerikan Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen iki hafta önce ABD kongresi önünde yaptığı açıklamada 

Amerikan Merkez Bankası’nın faiz oranlarını beklenenden önce yükseltebileceğinin sinyallerini vermişti. 

Analistler faiz artırımının 2015 yılı öncesinde geleceğini tahmin ediyor. 

Kaynak: euronews 

 

İhracat Temmuz'da Değişiklik Göstermedi 

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Temmuz ayı ihracat verilerini açıkladı. TİM, Temmuz ayında ihracatın 

geçen yılın aynı ayına göre değişmeyerek 12 milyar 539 milyon dolar düzeyinde gerçekleştiğini bildirdi. 

TİM verilerine göre, temmuz ayı ihracat rakamı, geçen yılın temmuz ayına göre değişmeyerek 12 milyar 

539 milyon dolar oldu. Ocak-Temmuz döneminde ihracat yüzde 5,7 artışla 92 milyar 711 milyon dolara, 

son 12 aylık ihracat ise yüzde 2,2 artarak 156 milyar 319 milyon dolara yükseldi. 

Kaynak: Bloomberg 

 

 

Asya hisseleri, küresel çapta yaşanan son altı ayın en sert satışlarını takip ederek geriledi 

 

Asya hisseleri, küresel çapta yaşanan ve Dow Jones endeksinin bu yılki kazancını bir seansta geri 

vermesine de sebep olan son altı ayın en sert satışlarını takip ederek geriledi.  

Skymark Airlines Inc., sipariş ettiği altı adet A380 uçağının iptali nedeniyle Airbus Group NV'ye ceza 

ödemek zorunda olmasıyla yüzde 9.6 geriledi. Samsung Electronics Co., UBS AG tarafından hisse notunun 

düşürülmesi üzerine yüzde 3.4 değer kaybetti. China Rongsheng Heavy Industries Group Holdings Ltd. ise 

ilk ayrıda daha büyük zarar tahmini yapmasıyla Hong Kong'ta yüzde 2.5 düşüş yaşadı. 

Kaynak: Bloomberg 

 

 

Türkiye'de PMI 5 yılın en düşüğünde 

 

HSBC Markit Türkiye PMI Temmuz'da Haziran ayına göre düşüş göstererek, Nisan 2009'dan bu yana en 

düşük seviyeye geriledi 

Türkiye'de imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi Temmuz'da 48.5 ile Nisan 2009'dan bu yana en 

düşük seviyeye gerileyerek, Türkiye mal üretim sektöründe genel olarak ticaret ikliminin kötüleştiğine 

işaret etti. Endeks Haziran'da 48.8 düzeyindeydi. 

HSBC Markit Türkiye PMI verilerine göre, Türkiye imalat sektörü üçüncü çeyreğin başında gerileme içinde 

kalmaya devam etti. Gelen yeni iş seviyesi, neredeyse son üç yılın en yüksek hızında düşerek, fabrika 

çıkışları, satın alma ve birikmiş işlerin azalmaya devam etmesine yol açtı. 

Kaynak: Bloomberg 

 

 



10 
 

Perceva Fonu, hassas firmalara yatırım yapmak üzere 200 milyon avro ayırdı 

Zor durumdaki küçük ve orta ölçekli Fransız firmalara, firmaların ekonomik sıhhatlerini onarmak ve 

uzun vadede ülkede endüstriyel değerin sürdürülebilirliğini temin etmek üzere angajmanlarda 

bulunan Perceva Fonunda Amerikalı, İsviçreli ve hatta Alman yatırımcıların iştirakleriyle 200 milyon 

avro birikti. Fon Başkanı Jean-Louis Grevet yaptığı açıklamada “2008 – 2009 yıllarında kötü durumda 

olan otomotiv yan sanayi sektörüydü. 2014 yılında ise kitle tüketimine dönük firmalar gidişatlarından 

mustarip. Tekstil firmalarının ve hatta turizmin cirolarında vahşi düşüşler gözlemliyoruz.” ifadesinde 

bulundu. 

Kaynak: Le Monde 

 

 

DÜNYADA ÇALIŞMA HAYATI & SENDİKAL GELİŞMELER 
 
IndustriAll, Inditex ile Global Çerçeve Anlaşmasını Yeniliyor 

 
Dünyanın en büyük moda perakendecilerinden biri olan Inditex, IndustriAll Global İşçi Sendikası 
ile yenilediği Global Çerçeve Anlaşması’nda Inditex’in tedarik zinciri kapsamında temel insan 
haklarına ve sendikal haklara bağlılığını tekrar teyit etti. 
 
Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun Cenevre’deki merkezinde ILO’nun Alan Çalışmaları ve 
Ortaklıklardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gilbert Houngbo ile yapılan bir toplantıda, 
IndustriAll Genel Sekreteri Jyrki Raina ve Inditex Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Pablo Isla bir 
araya gelerek yenilenen anlaşmayı imzaladılar. 
 
Global çerçeve anlaşmalar, çokuluslu şirketlerin global faaliyetlerinde işçi haklarını korumaya, 
sendikal haklar, iş sağlığı-güvenliği ve çevre uygulamaları açısından en iyi standartların 
belirlenmesine hizmet etmektedir. 
 
İspanya merkezli Inditex firması ile imzalanan Global Çerçeve Anlaşması, firmanın Zara, 
Pull&Bear ve Massimo Dutti markaları da dahil olmak üzere sekiz farklı markası için konfeksiyon 
üretimi yapan 6.000 civarında tedarikçi fabrikadaki bir milyon konfeksiyon işçisinin yer aldığı 
tüm tedarik zincirini kapsamaktadır. 
 
Kaynak : IndustriAll Global İşçi Sendikası 
 
 
Çocuk İstihdamı ile Mücadelede Kooperatiflerin Önemli Etkisi 

 
Çocuk istihdamı, azalmakta olmasına rağmen halen dünya genelinde 168 milyon çocuğu 
etkilemektedir. Çocuk işçilerin yaklaşık yüzde 60’ı ise tarımda veya tarımla ilgili bir sanayide 
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çalışmaktadır ve kooperatifler de tarım sektöründe önemli bir pazar payına sahip olduğundan, 
çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasında önemli bir role sahiptirler. 
 
Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun Kooperatifler Biriminin başında olan Simel Esim, “Dünya 
genelinde kooperatif ekonomisinin toplam büyüklüğünün 2,5 trilyon ABD doları civarında olduğu 
varsayıldığında, kooperatiflerin önemli bir etkisi bulunmaktadır” dedi.  
 
ILO’nun “Çocuk İstihdamının Ortadan Kaldırılması Uluslararası Programı IPEC”in sorumlularından 
Simon Steyne “Çocuk istihdamının temel sebeplerinden biri, ailelerin gelirlerinin yetersiz olması 
ve sosyal korumadan mahrum olmalarıdır” dedi. Steyne, kooperatiflerin, sosyal girişimler ve 
dayanışma ekonomisinin müesseseleri olarak, servetin daha adil bir şekilde dağıtımı için ve 
temel sosyal güvencenin genişletilmesi için önemli vasıtalar olabileceklerini vurguladı. 
 
Kaynak : Uluslararası Çalışma Örgütü ILO 
 
 
Bangladeş Hükümetinden Daha Fazla İcraat Beklenmekte 

 
Bangladeş’te bir yıl önce, Rana Plaza’nın çökmesi ve 1.100’ün üzerinde fabrika işçisinin ölümüyle 
sonuçlanan facianın ardından, Uluslararası Çalışma Örgütü ILO, Avrupa Birliği AB ve Bangladeş 
Hükümeti arasında bir anlaşma imzalanmıştı. Bangladeş Hükümeti, söz konusu anlaşma ile işçi 
haklarının korunması, yangın ve bina güvenliği ve kurumsal sorumluluk alanlarında geniş çaplı 
reformlar gerçekleştirme taahhüdünde bulunmuştu. 
 
Uluslararası işçi sendikaları IndustriAll ve UNI ile uluslararası işçi sendikaları konfederasyonu 
ITUC söz konusu anlaşmanın müşterek bir değerlendirmesini yapmışlardır ve bu 
değerlendirmeye göre, birkaç yabancı hükümetin ve ILO’nun önemli finansal ve teknik 
desteklerine rağmen, Bangladeş Hükümeti’nin anlaşmayı uygulama konusunda başarısız olduğu 
iddia edilmektedir. 
 
IndustriAll Global İşçi Sendikası Genel Sekreteri Jyrki Raina, sanayii daha güvenli ve sürdürülebilir 
hale getirme konusunda kararlı olmaya devam ettiklerini, ancak hükümetten örgütlenme 
özgürlüğü hakkı dahil olmak üzere daha fazla icraat görmek istediklerini belirtti. 
 
Anlaşmanın aleyhinde eleştirilere rağmen, Bangladeş’te Rana Plaza faciasından sonra olumlu 
gelişmeler kaydedilmiştir. 180’in üzerinde global giyim markası, yangın ve bina güvenliği 
konusunda yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma olan Bangladeş Anlaşmasını imzaladılar. Anlaşma 
denetim ekibi, 1.600 fabrikanın yarısından fazlasının incelemesini tamamladı. Tüm denetimlerin 
Ekim ayına kadar tamamlanması hedeflenmektedir. 
 
IndustriAll’un Bangladeş’teki üyeleri, 150 fabrikada 50.000’in üzerinde işçinin örgütlenmesini 
başardılar. Ayrıca, asgari ücretin 2013 yılındaki 38,- ABD doları seviyesinden 67,- ABD dolarına 
artışı sağlanmış olup, asgari ücret seviyesinin daha da yükseltilmesine yönelik kampanya devam 
ettirilmektedir. 
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Kaynak : IndustriAll Global İşçi Sendikası 
 
 
 
Avrupa’da Doğum İzni Direktifinin Uygulamadan Kaldırılması 

 
Avrupa Parlamentosu tarafından 2010 yılında onaylanmış olan Doğum İzni Direktifi, Avrupa 
Komisyonu tarafından 15 Temmuz’da tamamen geri çekildi. Doğum iznine ilişkin hakları 
iyileştirmeye yönelik bir öneri, Avrupa Komisyonu tarafından, AB mevzuatını sadeleştirmeye 
yönelik REFIT programı gerekçe gösterilerek, reddedildi. 
 
İşçi sendikalarına göre, geçen dört yıl boyunca, belirli bazı üye devletler, Avrupa Birliği’nde 
çalışan kadınlara 20 hafta için ücretli doğum izni verilmesini garanti etmeyi amaçlayan Doğum 
İzni Direktifini devamlı olarak bloke etmişlerdir. 
 
IndustriAll Global İşçi Sendikası ve IndustriAll Avrupa İşçi Sendikası, yeni seçilen Avrupa 
Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’e gönderdikleri müşterek bir mektupta, doğum izni 
hakkının cinsiyet eşitliği gündeminin bir parçası olduğunu ve doğum izninin rasyonel olmadığı 
gerekçesiyle REFIT programına kurban edilmesinin kadın hakları açısından küçük düşürücü bir 
hareket olduğunu vurguladılar. İşçi sendikaları, doğum izni direktifinin revize edilmesine yönelik 
müzakerelerin yeniden başlatılmasını talep ettiler. 
 
Kaynak : IndustriAll Global İşçi Sendikası 
 
 
 
Sırbistan’da Genel Grev 

 
Sırbistan’da, Hükümetin ücretlerde ve çalışma şartlarında kısıntıya gidilmesine yönelik planına 
karşı, işçi sendikaları 17 Temmuz’da ülke çapında genel grev uyguladılar. 
 
Sırbistan Hükümetinin gerçek dışı bir tasarruf politikası uygulamak için baskıya maruz kaldığı, 
kurulu parlamenter süreci baypas ettiği iddia edilmektedir. İşçi sendikaları,  Ekonomik ve Sosyal 
Konseyin mutabakatı sağlanmadan, yasa tasarılarının parlamentoya getirilmesini protesto 
etmektedirler. 
 
Hükümetin değişiklik yapmayı amaçladığı yasalar, Çalışma Yasası, Özelleştirme Yasası, İflas 
Yasası, Emeklilik ve İş Göremezlik Halinde Sigorta Yasası’dır. 
 
Kaynak : IndustriAll Global İşçi Sendikası, IndustriAll Avrupa İşçi Sendikası 
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Tayland’ta Güvencesiz Çalışmaya Karşı Mücadele 

 
Tayland’ta güvencesiz çalışan kişi sayısı kritik bir seviyeye ulaştı. Tayland Ulusal Metal İşçileri 
Federasyonu Genel Sekreteri Yongyuth, konfeksiyon, elektronik ve otomotiv sektörlerinden 
örnekler vererek, işçilerin yüzde 50’den azının daimi hizmet akdi bulunduğunu belirtti. 
 
Yeni kurulan Tayland IndustriAll İşçi Konfederasyonu CILT, otomotiv, metal, tekstil, kimya ve 
petrol işçilerini bir araya getirerek, güvencesiz çalışmaya karşı mücadele taahhüdünde 
bulunmuştur. 
 
Kaynak : IndustriAll Global İşçi Sendikası 
 
 
 
Kolombiya’da Düzenlenen Kadın İşçiler Çalıştayı Örgütlenmeyi Teşvik Ediyor 

 
IndustriAll Global İşçi Sendikasının Kolombiya Ekibi, 3-4 Temmuz 2014 tarihlerinde Bogota’da 
kadın işçiler çalıştayı düzenledi. Çalıştaya katılan sendika üyesi kadın işçiler, Kolombiya’da kadın 
işçiler için eylem planı hakkında bilgi sahibi oldular, ayrıca Kolombiya’da ve Latin Amerika’da 
güvencesiz çalışma deneyimleri hakkında bilgi alışverişinde bulundular ve liderlik becerilerini 
geliştirdiler. 
 
Kaynak : IndustriAll Global İşçi Sendikası 
 
 
 
 
 
Kolombiya’da Taşeron İşçi Çalıştırmaya Karşı Eylem Günü 

 
28 Temmuz, Kolombiyalı işçiler için özel bir gün oldu. Kayıtlı sektörü desteklemek ve taşeron işçi 
çalıştırmaya karşı mücadele etmek üzere, işçi sendikalarının üyelerinden oluşan 120 temsilcinin 
katılımı ile ulusal bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, sendikal hareketin kayıtlı istihdamı teşvik 
edecek şekilde faaliyet göstermesi gerektiği vurgulandı. 
 
Kaynak : IndustriAll Global İşçi Sendikası 

 

 


