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Bangladeş Konfeksiyon İşçilerinin 1 Mayıs Protestoları

Bangladeş'in başkenti Dakka'da binlerce işçi, geçtiğimiz senenin nisan ayının son haftasında bir iş
merkezinin çökmesi sonucu binden fazla hazır giyim işçisinin hayatını kaybetmesinin ardından 1 Mayıs
İşçi Bayramı'nda iş güvenliği için yürüyüş düzenledi.
Ellerinde bayraklar ve pankartlarla sokaklara dökülen işçiler, slogan atarak hükümete bir an önce eyleme
geçmesi çağrısında bulundu. Can güvenliklerinin sağlanması ve ücretlerinin artırılması talebinde bulunan
işçiler, insanca yaşamak ve çalışmak istediklerini belirttiler.
İşçiler, iş merkezinin sahibi Muhammed Sohel Rana'nın da idam edilmesini istedi. Yasadışı yollardan 3
kat eklendiği belirlenen Rana Plaza'nın 24 Nisan sabahı çökmesi sonucu, açıklanan son resmi rakamlara
göre 1021 işçi hayatını kaybetmişti.
Plaza'nın sahibi Rana, Pazar günü Hindistan'a kaçmaya çalışırken yakalanmıştı. Yasadışı inşaat, ihmal ve
işçileri tehlikeli koşullarda çalışmaya zorlamak suçlamalarıyla mahkeme önüne çıkarılacak Rana'nın en
fazla 7 yıl hapse mahkûm edilmesi bekleniyor. Yüksek Mahkeme, Rana ile iş merkezindeki 5 hazır giyim
atölyesinin sahiplerinin mal varlıklarına el konulmasına karar vermişti.
Yaklaşık 150 milyon insanın yaşadığı Bangladeş'te nüfusun yüzde 88'i 55 yaşın altında. Tüm ihracatın
yüzde 80'ini oluşturan hazır giyim sektöründe çoğu kadın 4 milyondan fazla işçi, sadece 38 dolar olan
asgari ücret karşılığı günde 14 saat, haftada 6 gün çalışıyor.

Kaynak: Aktuel / BBC News

Dünyada Tahminen 232 Milyon Göçmen İşçi Mevcut
Bugün dünya genelinde tahminen 232 milyon göçmen işçi bulunuyor. Küreselleşme, demografik
değişimler, çatışmalar, gelir eşitsizliği ve iklim değişimi gibi sebepler, gittikçe daha fazla işçiyi ve
ailelerini istihdam ve güvenlik arayışı ile başka ülkelere gitmeye zorlayacaktır. Göçmen işçiler gittikleri
ülkenin büyümesine ve kalkınmasına katkıda bulunuyor, diğer taraftan bu işçilerin ülkelerine
gönderdikleri dövizler de anavatanlarına döviz geliri sağlıyor. Ancak, göç süreci göçmen işçilerin
korunması, göç ve kalkınma arasındaki bağlantılar ve uluslararası işbirliği açısından büyük zorluklar
içermektedir. Uluslararası Çalışma Örgütü ILO, emek göçünün sağladığı faydaları maksimize etmeye
yönelik politikalar geliştirmek için çalışmalar yapmaktadır.
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Kaynak: Uluslararası Çalışma Örgütü ILO

ILO Uluslararası Çalışma Konferansı Başladı
Adil Göç Politikaları ve Zorla Çalıştırmaya Karşı Daha Kuvvetli Tedbirler Gerekli
Uluslararası Çalışma Konferansı’nın 103. oturumunun açılışında, ILO Genel Müdürü Guy Ryder, adil göç
politikaları ve zorla çalıştırmaya karşı daha kuvvetli tedbirler alınması için çağrıda bulundu.
İşsizlik konusunda ise, ILO yöneticisi uyarıda bulunarak, “dünyada işsizliğin rekor seviyelere ulaşması ve
ekonomik büyümenin ihtiyatlı seviyede iyileşmesine rağmen işsizliğin hala artmaya devam ediyor olması,
çalışmalarımızda istihdamı ön plana ve merkeze almamız gerektiğini gösteriyor” dedi.
Kayıt dışı ekonomiden kayıtlı ekonomiye geçiş de konferansta tartışılacak konular arasında yer alıyor.
Guy Ryder, nitelikli işlerin, diğer bir ifadeyle insana yakışır işlerin kalkınmanın çok önemli bir etmeni
olduğunu, kayıtlı çalışmanın işçiler için koruma ve daha iyi şartlar sağlayacağını ve adil bir rekabet ortamı
yaratacağını” vurguladı.
Kaynak: Uluslararası Çalışma Örgütü ILO

Yüksek Nitelikli İşlere Yatırım Yapan Ülkeler Ekonomik Sıçrama Sağlayabilir
Yeni bir ILO raporu, 2000’li yılların başlarında nitelikli işlere en fazla yatırım yapmış ülkelerin 2007
yılından beri diğer gelişmekte olan ülkelere kıyasla her yıl yaklaşık yüzde 1 oranında daha hızlı
büyüdüğünü belirtiyor.
ILO’nun yeni yayınlanan “Çalışma Dünyası 2014: istihdam ile Kalkınma” raporu, gelişmekte olan ve yeni
gelişen 140 ülke için derinlemesine bir analiz sağlıyor. Rapor, nitelikli işlere yatırım yapmanın,
güvencesiz istihdamı azaltmanın ve çalışanların yoksulluğu ile mücadelenin daha yüksek ekonomik
büyümeye yol açtığını gösteriyor.
Raporla ilgili açıklama yapan ILO Genel Müdürü Guy Ryder, “Kalkınma tek başına ihracat, serbest ticaret
ve doğrudan yabancı yatırım ile gerçekleşmiyor. Sosyal koruma, temel çalışma standartlarına saygı ve
kayıtlı istihdamı destekleyen politikalar da nitelikli istihdam yaratmak için çok önemlidir. Nitelikli
istihdam da yaşam standartlarını geliştirecek, yurtiçi tüketimi artıracak ve genel büyümeyi harekete
geçirecektir” dedi.
Ayrıca, gelecek 10 yıl içerisinde, çalışma yaşındaki nüfusun artışı ile birlikte, gelişmekte olan ülkelerin
her yıl yaklaşık 40 milyon yeni iş yaratması gerekeceği vurgulandı.
Kaynak: Uluslararası Çalışma Örgütü ILO
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Küresel Sendikalar Kamboçyalı Protestocuların Serbest Bırakılmasından Memnun
Ocak ayındaki gösterilerde tutuklanmış olan 23 Kamboçyalı protestocunun serbest bırakılması, küresel
sendikalarda memnuniyet yarattı, ancak mahkeme kararından endişe duyulmaya devam ediliyor.
Hem yerel hem de uluslararası alanda işçi örgütlerinin ciddi baskısı ve STK’lar ile moda markalarının
desteğini takiben, 30 Mayıs’taki mahkeme kararı ile 23 Kamboçyalı işçi serbest bırakıldı. Ayrı bir
mahkeme kararı ile, SL Garment konfeksiyon fabrikası greviyle ilişkili olarak 2013 yılı Kasım ayında
tutuklanmış olan iki işçi sendikası üyesi de serbest bırakıldı.
Bu arada, Kamboçya hükümeti, yeni bir ücret belirleme mekanizmasına ilişkin araştırmanın
tamamlanacağını, işçi sendikalarına ve konfeksiyon imalatçıları birliğine Haziran ayı ortasında
sunulacağını ve bu şekilde ücret müzakerelerinin tekrar başlayabileceğini bildirdi.
Kaynak: IndustriAll Global İşçi Sendikası

Geçinmeye Yetecek Ücret için Bölgesel Çalıştay Düzenlendi
IndustriAll Global İşçi Sendikasının Asya ülkelerindeki üyeleri Kamboçya’nın Phnom Penh şehrinde
toplanarak, işçiler için geçinmeye yetecek ücret ödenmesini sağlamak üzere stratejiler ve mekanizmaları
müzakere ettiler.
Asya bölgesindeki ülkeler konfeksiyon, elektronik ve diğer tedarik zinciri sektörlerinde global alıcılarla
ticareti kendi ülkelerine çekmek amacıyla düşük ücretli bir ortam sağlamak için birbirleriyle rekabet
ediyorlar. Bu sebeple, geçinmeye yetecek ücret için mücadele bilhassa Asya bölgesinde büyük önem
taşıyor.
IndustriAll Global İşçi Sendikasının Hindistan, Nepal, Pakistan, Bangladeş, Tayland, Filipinler,
Kamboçya, Vietnam ve Endonezya’daki üyeleri asgari ücretin yükseltilmesine yönelik kampanyalar ve
toplu müzakere yoluyla ücretlerin arttırılması için mücadele ediyorlar. Geçinmeye yetecek ücret
konusunda IndustriAll’un bölgesel çalıştayı 27-28 Mayıs’ta Kamboçya’nın Phnom Penh şehrinde
gerçekleştirildi. Toplantı tecrübelerin paylaşımı ve eylem planları geliştirilmesi için bir fırsat yarattı.
Kaynak: IndustriAll Global İşçi Sendikası

İşçi Sendikası Liderleri, İklim Değişimine Karşı Mücadele Taahhüdünü Duyurdular
Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu ITUC’un Berlin’de gerçekleşen kongresinde, milyonlarca
işçiyi temsil eden 50’nin üzerinde işçi sendikası, iklim yararına bir eylem planını imzaladılar. İklim için
bu çağrı, 2015 yılında küresel bir hareketin başlangıç işaretini veriyor.
İşçi sendikaları iklim yararına eyleme katılarak, endüstriyel dönüşümün planlanması, adaletli bir şekilde
dönüşümün güvenceye alınması ve işçilerin sürdürülebilir işlerde örgütlenmesi için diyalog geliştirerek
hükümetlerin bu konularda taahhütlerde bulunmasını sağlamayı amaçlıyorlar.
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ITUC araştırması sadece 12 ülkede 48 milyon yeni iş yaratılabileceğini gösteriyor. Almanya’da sadece 2
yıl içerisinde yenilenebilir enerji alanında 400.000 civarında yeni iş yaratılmıştır.
Kaynak: IndustriAll Global İşçi Sendikası

Bangladeş Anlaşmasının Birinci Yıldönümü
Bangladeş’te konfeksiyon sanayiini daha güvenli bir duruma getirmek için, 15 Mayıs 2013 tarihinde 17
global konfeksiyon markası çığır açan bir anlaşmayı imzalamıştı. Bangladeş Yangın ve Bina Güvenliği
Anlaşması bugün 172 marka tarafından imzalanmış bulunmakta.
Şimdiye kadar 550’nin üzerinde fabrika, yangın ve bina güvenliğine ilişkin risklerin belirlenmesi için
denetlenmiştir, Eylül ayı sonuna kadar 1.500 fabrikanın denetiminin tamamlanması hedeflenmektedir.
Kaynak : IndustriAll Global İşçi Sendikası
Dünyanın en büyük halı fuarı Gaziantep’te gerçekleşti
Dünya makine halısı üretiminin yüzde 75’ini tek başına karşılayan Gaziantep, artık sektörün en büyük
fuarına da ev sahipliği yapacak. Dünya’nın en önemli halı fuarlarından olan Domotex, bundan böyle hem
Almanya’da hem de Türkiye’de olmak üzere iki kez düzenlenecek. 6.5 milyar dolar ihracat yapan
Gaziantep’in ihracatının 1 milyar 497 milyon dolarlık kısmını makine halısı oluşturuyor. Kentteki 250 halı
firmasının 1200 tezgâhı her gün halı dokuyor. 350 milyon metreden fazla halı üreten kent, 180 ülkeye
ihracat yapıyor.
Gaziantep Ticaret Odası (GTO) organizasyonunda, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği ve
Gaziantep Halıcılar Odası işbirliğinde Hannover Fairs Turkey tarafından düzenlenen fuar, 26 Mayıs-29
Mayıs tarihleri arasında Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde düzenlendi. Fuara Yurtiçi ve yurtdışından
150’yi aşkın firma katıldı.
Kaynak: Dünya

Avrupa Komisyonu Türkiye’nin büyüme tahminini yükseltti
Avrupa Komisyonu, bahar ekonomik tahminler raporunda Türkiye’nin 2014 büyüme beklentisini yüzde
2,6′ya, 2015 büyüme beklentisini yüzde 3,3′e yükseltti. Komisyon’un 3 ay önce yayınlanan bir önceki
raporunda Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,5, gelecek yıl yüzde 3 büyüyeceği öngörülmüştü.
Raporda, Türkiye’nin geçen yıl yüzde 4 ile beklentilerin üzerinde büyüdüğü fakat sonbahardan itibaren
piyasa şartları ve siyasi gelişmelerin önümüzdeki 2 yıla ilişkin beklentileri olumsuz etkilediği belirtildi.
Buna karşın Türk lirasındaki değer kaybının, Türkiye’de üretilen mal ve hizmetlerin uluslararası rekabet
gücünü artırdığı ve ekonomiyi yeniden ihracata yönlendirdiğine dikkati çeken raporda, bu durumun
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Türkiye’nin ihracat pazarlarındaki toparlanmayla iç talepteki yavaşlamayı kademeli olarak telafi edeceği
ve ekonominin yeniden dengelenmesini sağlayacağı ifade edildi.
Kaynak: AA

Portekiz'in AB ile üç yıldır sürdürülen kurtarma programından çıkışının gerçekleşeceği açıklandı.
Portekiz Başbakanı Pedro Passos Coelho ülkesinin AB ile üç yıldır sürdürdüğü kurtarma programından
çıkışının gerçekleşeceğini ve Portekiz’in artık IMF ve AB’den borç almayacağını ilan etti. Başbakan
Coelho yardım programından çıkış için başka bir programa ihtiyaç olmayacağını vurguladı. 5 Mayıs’ta
gerçekleşecek olan AB Maliye Bakanları Konseyi’nde bakanların bu kararı onaylamaları bekleniyor.
2011 yılında Portekiz 78 milyar Euro tutarında bir kurtarma yardımına ihtiyaç duymuş ve büyük çapta
ayaklanmalara ve gösterilere sebep olan bir dizi kemer sıkma önlemini uygulamaya koymak zorunda
kalmıştı.
Kaynak: Dr. Bahadır Kaleağası, Tüsiad

Srilanka Tekstil ve Hazır Giyim ihracatı 2014 yılının birinci çeyreğinde %20,5 arttı.
Srilanka tekstil ve hazır giyim ihracatı, Sri Lanka Merkez Bankası İktisadi Araştırmalar Müdürlüğü’nün
Dış Sektör Performansı - Mart 2014 'raporuna göre 2014 yılının birinci çeyreğinde geçen yılın aynı
dönemi baz alındığında %20,5 artarak 1.264 milyar dolar seviyesine ulaştı.
Sri Lanka Cumhurbaşkanı Mahinda Rajapaksa, 2016 yılı hazır giyim ihracatı hedeflerinin 10 milyar dolar
olduğunu, bu iddialı hedefe ulaşmak için çalışacaklarını belirtti.
Kaynak: Fibre2fashion News Desk – India

ICP raporuna göre dünyanın 13. gücü Türkiye ekonomisi
Uluslararası Karşılaştırma Programı (ICP) raporuna göre; Türkiye, kişi başına düşen GSYH oranında ise
Rusya’nın ardından 13′üncü sırada yer aldı. Raporda, dünya GSYH’sinin yarısından fazlasını AB, ABD
ve Çin’in oluşturması dikkat çekti.
177 ülkenin yer aldığı ICP araştırmasına göre, 28 üyeli AB yüzde 18,6′lık payla dünya GSYH’sinde en
büyük paya sahip ekonomi olurken bu ekonomik bölgeyi yüzde 17,1′le ABD takip etti. ABD’nin ardından
yüzde 14,9 ile Çin dünya GSYH’sinde en büyük paya sahip ikinci ülke konumunda yer alıyor.
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Diğer yandan, Katar 440 oranıyla dünyada en yüksek kişi başı GSYH oranında sahip ülke oldu. Ancak,
bunda yüksek petrol ihracatının olduğu belirtildi. Katar’ın ardından sırasıyla Bermuda ve Suudi Arabistan
gelirken, bu ülkelerinde kişi başına düşen GSYH oranlarında petrol ihracatının ağırlık taşıdığı dikkat çekti.
Kaynak: ABHaber

AB-ABD TTIP (AB-ABD Transatlantik
Müzakerelerinin beşincisi tamamlandı

Ticaret

ve

Yatırım

Ortaklığı

Müzakereleri)

AB-ABD TTIP müzakerelerinin 5.si 19-23 Mayıs tarihleri arasında Washington DC’de gerçekleştirildi.
Toplantıda teknik konulara ağırlık verilmiş ve baş müzakereciler, her sektörün, uygulamaların ve
yönetmeliklerin uyumu konusunda kendi değerlendirmelerini yapmaları gerektiği üzerinde durmuşlardır.
Kaynak: Euratex

Japonya, AB ile serbest ticaret görüşmelerinde hızla ilerlemek istiyor
Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Avrupa Birliği ile serbest ticaret anlaşmasını tamamlama yolunda hızlı bir
şekilde ilerlemeyi hedeflediklerini söyledi. Dokuz günlük Avrupa turunun ilk durağı Berlin'de iş
dünyasına hitap eden Abe, 'AB ile ekonomik ortaklık anlaşmasına ulaşmak için var gücümüzle
çalışıyoruz. Anlaşmanın hızlı bir şekilde tamamlanması için desteğinizi istiyoruz' dedi. Abe, Avrupa ile
ekonomik ortaklığın, büyüme stratejilerinin temel direklerinden biri olduğunu söyledi.
Avrupa Birliği ve Japonya, serbest ticaret müzakerelerine geçtiğimiz yılın Mart ayında başlamıştı.
Brüksel, AB'ye paralel olarak ABD ile de Pasifik bölgesini kapsayan bir serbest ticaret anlaşması için
görüşmeler yürüten Japonya ile müzakereleri askıya alıp almama kararını önümüzdeki ay verecek. AB,
Japonya'nın tarife dışı engelleri kaldırma taahhütlerini yerine getirmemesi halinde müzakereleri askıya
alacağını söylemişti. Tokyo ise Brüksel'in, Japon otomobilleri üzerindeki gümrük vergilerini kaldırmasını
istiyor.
Türkiye de Japonya ile serbest ticaret müzakerelerine bu yıl başlamayı hedefliyor.
Kaynak: Euractiv
Yunan Tekstil Sanayii devlet yardımı istedi
Yunan Tekstil Sanayi Derneği Başkanı Eleftherios Kourtalis, Yunanistan'da tekstil ve hazırgiyim
sektörünün tam bir çöküşe sürüklendiğini ve bu nedenle devletin bu sanayiyi desteklemesi gerektiğini
söyledi. Kourtalis’e göre, geçtiğimiz 8 yıl içerisinde Yunan tekstil sanayiinin üretim kapasitesi %77,7 ve
hazır giyim imalatı ise %67,8 oranında azaldı. Yunanistan’ın iplik, kumaş ve hazır giyim ihracatı 2013
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yılında 364,5 milyon Euro olarak kayıtlara geçti. 1980 yılında üretimdeki iğ sayısı 1,5 milyon iklen,
günümüze gelindiğinde bu rakam 150 bine geriledi.
Bu olumsuz gidişatın önlenmesi için Kourtalis’in önerileri şu şekilde:; Uluslararası rekabet ortamında
sektörünün karşılaştığı finansal problemlerin çözülmesine yönelik adımlar atılmalı, Vergi kaçakçılığınaı
karşı, vergi yükü, tutarlı vergi mükellefleri için azaltılmalıdır. Kamu Yatırım Programı ve Devlet
Komisyonları yeniden aktifleştirilmeli, enerji maliyetleri azaltılmalı, sektörde avantajlı olmalarınmızın en
önemli yapı taşlarından biri olan kaliteli Yunana pamuğu korunmalı, verimliliği arttırılmalıdır.
Kaynak: Fibre2fashion News Desk
Autex Dünya Tekstil Konferansı 2014 Bursa’da gerçekleşti
Bu yıl 14.’sü düzenlenen ‘Autex Dünya Tekstil Konferansı 2014’ (AUTEX World Textile Conference),
Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde Uludağ Üniversitesi ev sahipliğinde 26-28 Mayıs tarihleri arasında
düzenlendi.
Uluslararası düzeyde katılımın sağlandığı AUTEX 2014, tekstil eğitiminde işbirliği sağlamak ve yeni
gelişmelerin paylaşılması için her yıl belirlenen bir ülkede gerçekleştiriliyor. Konferansın konularını ise,
yeni lifler ve malzemeler, teknik ve koruyucu tekstiller, akıllı ve fonksiyonel tekstiller, tıbbi tekstiller ve
doku mühendisliği, ekolojik ve çevre dostu tekstiller, tekstil membranları, kompozitlerde kullanılan
tekstiller, nanoteknoloji, nanotekstiller ve elektrospinning, biyopolimerler ve biyoteknoloji, tekstil
proseslerindeki gelişmeler, bitim işlemleri, boyama, kaplama ve yüzey modifikasyonu, tekstil ve
konfeksiyon makinelerindeki gelişmeler oluşturuyor.
Etkinliğe 44 ülkeden 381 adet özet makale başvurusu yapıldı, üç gün boyunca konferansta 9 adet davetli
konuşmacı ile 160 adet sözlü sunum ve 128 adet poster sunumu yapıldı. Ağırlıklı olarak yurtdışından
katılımcıların yer alacağı konferansta 300’ün üzerinde katılımcı yer aldı.
Invista & Lenzing yeni denim stilleri için Tencel ve Lycra karıştırarak yeni ürünler oluşturdu.
İki önde gelen yenilikçi elyaf üreticileri Invista ve Lenzing, tüketiciye gelişmiş performanslı süper
yumuşak denim üretebilmek için birlikte çalışmaya devam ettiklerini açıkladı. Bu bağlamda 2015/16
Sonbahar/kış sezonunda fabrikalarda kullanılmak üzere çeşitli Tencel ve Lycra dualFX teknolojileri ile
üretilmiş yeni ürünler tanıttıklarını belirttiler.
Kaynak: Fibre2fashion News Desk
Yemen Dünya Ticaret Örgütü’nün 160. Üyesi Oluyor
Yemen’in Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyeliği için gerekli olan şartlara uyum sürecinde resmi olarak
tamamlanma aşamasına geldi. 26 Haziran 2014 tarihi itibariyle DTÖ’nün 160. üyesi olacağı belirtiliyor.
Yemen Parlamentosu’nun üyelik için gerekli olan Protokolü onayladığı ifade edildi. Yemen’in DTÖ
üyeliği için 2000 yılında resmi olarak başvuru yapmış olduğu ve söz konusu başvuru sürecinin Eylül 2013
dönemi itibariyle tamamlanmış olduğu biliniyor.
Kaynak: DTÖ
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Güney Afrika’da Grevin Ekonomiye Yansımaları
Dünyanın en büyük platin madeni olan Marikana madeninin çalışanları tam 5 aydır grevde. Güney
Afrika’nın en uzun ve en pahalıya mal olan grevi yılın ilk çeyreğinde ekonomiyi sarstı. Bazı ekonomistler
18 haftadır süren grevden dolayı ülkenin resesyon tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunuyor.
İkinci çeyreğin ilk iki ayını da kapsayan bu grevle birlikte, ekonomik verilerin, söz konusu dönem için
ciddi bir hayal kırıklığı yaratacağı öngörülüyor. Elektrik arzındaki sıkıntılar ve altyapı harcamalarındaki
yavaşlamayla birlikte ekonomik büyümenin önü iyice kesilmiş durumda. Güney Afrika’da resesyon son
olarak 2009’da yaşanan küresel mali krizin ardından görülmüştü.
Kaynak: Business Day Live

AB için Enerji Bağımsızlığının Fiyatı
Bir yıl önce Avrupa Birliği (AB) Komisyonu enerji fiyatlarını düşürmek amacıyla bazı önlemler almışken,
bugün Komisyon Rusya’ya olan enerji bağımlılığını azaltmaya yönelik yeni bir planı görüşmek üzere
masaya yatırdı. Fakat Komisyonun uzmanları, enerji bağımlılığının azaltılmasının enerji fiyatlarını
yükselteceğini kabul etmektedir. Avrupa Birliği (AB) Enerji Komisyonu üyesi Günther Oettinger; AB ve
üyelerinin yapılacak çok ev ödevi bulunduğunu, AB’nin enerji bağımlılığında daha kırılgan olan
üyeleriyle dayanışmasını artırması gerektiğini ifade etmiştir. Litvanya, Letonya, Estonya ve Finlandiya
halhazırda %100 Rus gazına bağımlı durumdadır.
Kaynak: EurActiv

Türk Öğrenci Çiğdem Çalışkan ‘Rieter Award’ ödülünü almaya hak kazandı.
Rieter Award Kayseri'de (Türkiye) düzenlenen resmi bir törenle Çiğdem Çalışkan'a verildi. Öğrenci
Erciyes Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümünde yapmış olduğu başarılı yüksek lisans tezi ile bu
ödülü almaya layık görüldü.
Rieter Satış Müdürü ve yerel medya temsilcilerinin hazır bulunduğu törende Çiğdem Çalışkan "Rieter
Award Club" e kabul edildi. Ödül ayrıca diğer dört ödül sahibi ile birlikte Rieter'i ve İsviçre'yi tanıma
olanağı sağlayan bir haftalık bir İsviçre seyahatini de içermektedir.
Rieter Award 1989 yılından beri öğrencilere ve genç profesyonellere verilmektedir. Tekstil alanındaki
başarılı çalışmaları ile öne çıkan öğrenciler ve genç profesyoneller seçilmektedir.
Bu cezbedici ödül ile Rieter yetenekli gençleri teşvik etmekte ve böylece üniversiteleri ve enstitüleri
tekstil alanında mükemmel öğrenci yetiştirme konusunda gösterdikleri çabadan ötürü desteklemektedir.
Kaynak: RIETER
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Pakistan’ın yeni tekstil politikasında hedef 26 milyar dolar ihracat
Pakistan Tekstil Sanayi Bakanı Abbas Khan Afridi, 2014-2019 mali yılı için yeni tekstil politikası
belirlendiğini açıkladı. Yeni politika çerçevesinde önümüzdeki beş yıl içinde Pakistan'ın tekstil ihracatının
26 Milyar Dolara ulaşması hedeflemektedir.
Afridi, 30 Haziranda tamamlanacak olan bu politikanın katma değerlin arttırılmasına, yeni makine
ithalatına vergi teşvikleri getirilmesine, tohum kalitesinin geliştirilmesine ve önümüzdeki 5 yıllık
dönemde 120.000’den fazla insanın hazır giyim üretimine yönelik yetiştirilmesine odaklanacağı
vurgulandı.
Avrupa Birliği tarafından Pakistan’a verilen Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GSP+) statüsü ile de
ihracatın önemli oranda artacağı vurgulandı.
Kaynak:Fibre2fashion News Desk – India

Vietnam tekstil ve hazır giyim sanayii kalkınma planı 2020 onaylandı
Vietnam tekstil ve hazır giyim sanayii kalkınma planı 2020, 2030 vizyonu ile birlikte onaylandı. Tekstil ve
hazır giyim sanayii kalkınma planı çerçevesinde, Bakanlık 2015 yılına kadar yüzde 55 yerlilik oranını
yakalamayı hedeflemiş. Bu oranın 2020 yılında yüzde 65’e, 2030 yılında ise yüzde 70’e ulaşması
beklenmektedir.
Ülkenin tekstil ve hazır giyim ihracatının ise 2013-15 yılları arasında yıllık yüzde 10 ila 11 oranında,
2016-20 yılları arasında yıllık yüzde 9-10 oranında ve 2021-30 yılları arasında yıllık yüzde 6-7 oranında
artması bekleniyor.
Üretim ile ilgili olarak 2013-15 döneminde Vietnam tekstil ve hazır giyim sanayinin gelişiminin yıllık
bazda yüzde 12-13 olması planlanmıştır.
Plana göre, Vietnam tekstil ve hazır giyim şirketleri yurt içi satışlarının 2013-15 yılları arasında yüzde 910 oranında ve 2016-20 yılları arasında yıllık yüzde 10-12 oranında artacak.
Şuan, Vietnam’ın ihracat gelirlerinin yüzde 13,6’sı tekstil ve hazır giyim ihracatından elde edilmektedir.
Vietnam’ın en büyük tekstil ve hazır giyim pazarı ABD olup, toplamda %48’lik paya sahiptir.
Şuan, Vietnam tekstil ve hazır giyim ürünleri sırasıyla ABD ve AB’ye girerken %17,5 ve %9,6 ithalat
vergisine tabi olmaktadır. Devam etmekte olan Trans Pasifik Anlaşması ve AB-Vietnam Serbest Ticaret
Anlaşması sonrasında bu vergiler sıfırlanacaktır.
Fibre2fashion News Desek – India

Brezilya Pamuk İhracatı Nisan 2014’de %35,4 geriledi.
Brezilya Kalkınma, Sanayi ve Dış Ticaret Bakanlığı verilerine göre Brezilya’nın Nisan
2014’tegerçekleştirdiği pamuk ihracatı 2013 yılının Nisan ayına göre yüzde 35,4’lük bir düşüş kaydetti.
Fibre2fashion News Desk - India
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Diyarbakır Tekstil Kenti 7.500 Kişiye İstihdam Sağlayacak
Diyarbakır'da 750 dönüm alana yaklaşık 7 bin 500 kişinin istihdam edileceği "Tekstil Kent" kuruluyor.
Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş Adamları Derneği (GÜNTİAD) çatısı altında birleşen Güneydoğulu
tekstilcileri 7500 kişiye istihdam sağlayacak.
Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş Adamları Derneği (GÜNTİAD) çatısı altında birleşen Güneydoğulu
tekstilcilerin Tekstil Kent Projesi Diyarbakır Valiliği öncülüğünde Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın
koordinasyonunda hayata geçiriliyor.
Üretim 2015 yılı itibariyle başlayacak.
Kaynak: Fibre2fashion News Desk – India
Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik 17 Mayıs 2014 tarih ve 29003 sayılı Resmi
Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, 2012 tarihli Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Söz konusu değişikliğin getirdiği yükümlülükler çerçevesinde Yönetmelik kapsamına giren tesisler;
• 1 Ekim 2014 tarihine kadar izleme planlarını onaylanmak üzere Bakanlığa iletmek,
• 1 Ocak 2015 tarihinden başlayarak yıllık sera gazı emisyonlarını izlemek,
• 30 Nisan 2016 tarihine kadar doğrulanmış yıllık sera gazı emisyon raporlarını sunmakla yükümlüdürler.
Kaynak: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140517-3.htm

2014 Yılı Sanayi Tezleri (SAN-TEZ) Programı Başvuruları Başlıyor
2014 yılı “San-Tez Programı” başvuruları 01 Haziran 2014 tarihinden itibaren başlayacaktır. Başvurular
yıl içerisinde sürekli olarak alınacak olup, proje yürütücüsü akademisyen tarafından on-line olarak Ar-Ge
web portalı (biltek.sanayi.gov.tr) adresi üzerinden yapılacaktır.
“Sanayi Tezleri Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında yürütülen Sanayi Tezleri
(SAN-TEZ) Programı; sanayimizin önemli bir kısmını oluşturan KOBİ’lerimizin Ar-Ge ve İnovasyon
kültürü kazanmaları ve sorunlarını üniversitede üretilen bilgi birikimini kullanarak işbirliği içinde çözme
alışkanlığı edinmelerini amaçlayan bir destek mekanizmasıdır.
Kaynak: https://biltek.sanayi.gov.tr/Sayfalar/santezDuyuru.aspx?SDID=7

İstatistiklerle Türkiye’nin Denim Kumaş ve Konfeksiyon Dış Ticareti 2013
2000 yılından 2013 yılına son on dört yılda Türkiye’nin denim giysi ihracatı yıllık ortalama %13,4
oranında artarken, denim kumaş ihracatı yıllık ortalama %14,3 oranında artmıştır. Buna karşın aynı yıllar
için Türkiye’nin denim giysi ithalatı yıllık ortalama %30,8 oranında artmış, denim kumaş ithalatı ise %12
oranında artış kaydetmiştir.
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2000 yılında Türkiye’den 101,6 milyon dolar değerinde denim kumaş ihraç edilirken, on dört yıl sonra
2013 yılında ihracat hemen hemen dört buçuk katına çıkarak 435,9 milyon dolara yükselmiştir. Son on
dört yıl içerisinde denim kumaş ihracatı bazı yıllar %71’e varan artışlar bazı yıllar ise %12,8’e varan
oranlarda düşüşler ile 2013 yılında tavan yapmış durumdadır.
Türkiye dünyanın önde gelen denim kumaş ve giysi ihracatçılarından olmakla birlikte, ülkeye bir miktar
ithalat da yapılmaktadır. 2000 yılında Türkiye’ye 10,8 milyon dolar değerinde denim giysi ithal edilirken;
2013 yılında denim giysi ithalatı yaklaşık yirmi iki katına çıkarak 239,2 milyon dolara yükselmiştir.
Bu rakamların içerisinde en dikkat çekici olanı, hiç kuşkusuz denim giysi ithalatının yıllık ortalama %30,8
oranında artmış olmasıdır. Her ne kadar dolar değeri olarak 1,6 milyar dolarlık ihracatın yanında 239,2
milyon dolar ithalat oldukça küçük dursa da, denim giysi ithalatının 2013 yılında %41,1 gibi oldukça
yüksek bir oranda artması dikkate değer görülmektedir.
Kaynak: İTKİB/Mayıs 2014 Raporu
Türkiye iplik ihracatı 1,7 milyar doları aştı
2002 yılından 2012 yılı sonuna kadar olan süreçte ise iplik ihracatının payının %21,8 ile %18 arasında dar
bir değer aralığında değiştiği görülmektedir. 2012 yılı sonu itibariyle iplik ihracatının toplam tekstil
ihracatındaki payı %20,9 olmuştur. Bu yılda Türkiye’den 128 farklı ülkeye 1,6 milyar dolar değerinde
iplik ihracatı yapılmıştır.
2013 yılında ise iplik ihracatı yüzde 6,1 oranında artarak 1,74 milyar dolara çıkmıştır. Bu ihracatta
Sentetik-Suni Filament İplikleri 634 milyon dolarla ilk sırada geldi. Bu ürün gurubunu 570,5 milyon
dolarla Sentetik-Suni Devamsız Liflerden İplikler takip etti. Üçüncü sırada ise 476 milyon dolarla pamuk
ipliği geldi.
Türkiye’nin en büyük iplik ihracat pazarı İtalya’dır. İngiltere, Rusya, Almanya, Belçika ve Portekiz,
Türkiye’nin en çok iplik ihraç ettiği diğer ülkeler olarak sıralanmaktadır. 2013 yılında en fazla iplik ihraç
edilen ilk 20 ülkenin 15’ine yönelik ihracat %2,1 ile %44,3 arasında değişen oranlarda artarken, diğer
5’ine yapılan ihracat %2,1 ile %51 arasında değişen oranlarda azalmıştır.
Kaynak: İTKİB

Yünlü Ürünlerin Etiketlenmesi Hakkında ABD Ferderal Ticaret Komisyonu Kararı
Geçtiğimiz hafta (28 Mayıs 2014) ABD Federal Ticaret Komisyonu ‘Super S’ ve ‘S’ uygulama şartları
hakkındaki Kuralları düzenleyerek kuralın son haline (‘Final Rule’) onay vermiştir. IWTO’dan alınan
bilgiye göre Federal Komisyonun onayladığı karar Uluslararası Yünlü Tekstil Birliği IWTO’nun yün ve
yünlü tekstilini korumaya yönelik ‘Uygulama Esasları’yla uyumlu değildir. Karar ‘Super S’
ibaresinin yünün diğer elyaflarla karışımında da kullanılabilme serbestisi getirmesi sebebiyle
eleştirilmektedir. Çıkan kararın IWTO Uygulama Esaslarıyla uyum içinde olması için değişiklik yapılması
bunun içinse parlamentoda oy çokluğunun sağlanmasına ihtiyaç olduğu belirtilmiştir.
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