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Dünya Pamuk Arz ve Talebi 

 2012/13 2013/14* 2014/15* 

 Milyon ton 

BAŞLANGIÇ STOK 

ÜRETİM 

14.61 

26.83 

17.87 

25.73 

20.04 

25.33 

ARZ 41.44 43.60 45.37 

TÜKETİM 

İHRACAT 

NİHAİ STOK 

23.34 

10.06 

17.87 

23.55 

8.72 

20.04 

24.33 

8.14 

21.04 

COTLOOK A 

INDEKSİ 

 90  

*Projeksiyon  

Kaynak : ICAC-01.04.2014 

 

 

 

Türkiye Pamuk Arz ve Talebi 

 2012/13 2013/14* 2014/15* 

  

EKİM ALANI(000 Ha) 

VERİMİ (Kg/ha) 

 

488 

1.759 

500 

1.380 

Milyon ton 

490 

1,473 

 

ÜRETİM 858 848 722 

BAŞLANGIÇ STOK 

İTHALAT 

TÜKETİM 

520 

804 

1,305 

785 

635 

1,404 

821 

849 

1,544 

İHRACAT 

NİHAİ STOK 

47 

785 

38 

821 

38 

809 

*Projeksiyon  

Kaynak : ICAC-01.04.2014 
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Genç Nesil, IndustriAll Avrupa İşçi Sendikasının İlgi Odağı 

 

 

Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Macaristan, Polonya, Slovakya ve İspanya’dan genç 

sendikacılar “Avrupa’da genç nesil için daha iyi bir gelecek yaratmak” sloganı ile 2-3 Nisan 2014 

tarihlerinde düzenlenen bir Avrupa konferansına iştirak ettiler. “Sosyal bir Avrupa Yaratmak” konulu 

Avrupa Diyalog Konferansı’nın bir bölümü gençlere ayrıldı.   Bu etkinlik ile genç işçilerin yüz yüze 

kaldığı zor şartlar hakkında farkındalık yaratmak ve politika belirleyicilerin dikkatini gençlerin 

sorunlarına çekecek acil politika değişimi için çağrıda bulunmak amaçlandı. Avrupa’daki altı işçi 

sendikası federasyonuna bağlı gençlik örgütleri de Avrupa’daki genç işçilerin kritik durumuna dikkat 

çekmek üzere 2 Nisan’da bir toplantı düzenlediler. Avrupalı genç sendikacılar, eylemleri ile “işyeri 

seviyesinde ve AB seviyesinde aksiyona”, “nitelikli istihdam ve eğitim imkanları için yatırıma” ve 

“uzun vadeli çözümler için uzun vadeli kampanyalara” ihtiyaç olduğunu vurguladılar. 

 

Kaynak : IndustriAll Avrupa İşçi Sendikası 

 

 

 

Avrupalı İşçi Sendikaları, Avrupa’da Sanayi İstihdamının Geleceği için Birlikte Hareket 

Ediyorlar 

 

Yaklaşan Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde, tüm Avrupa’dan sendikacılar, Avrupa’da 

sanayiye tekrar dönüşü sağlamak için, IndustriAll Avrupa İşçi Sendikasının manifestosunu 

kamuoyuna duyurmak üzere, 2 Nisan’da Madrid’de bir araya geldiler. IndustriAll Avrupa İşçi 

Sendikası Başkanı Michael Vassiliadis, manifestoyu sunarken, “Manifesto, Avrupa’da yeniden 

sanayileşme için tam bir yol haritası oluşturuyor. Yüksek inovasyon potansiyeline sahip kuvvetli bir 

sanayi olmaksızın, AB sanayiinin tamamen toparlanması ve tüm AB vatandaşları için uygun iş ve 

düzgün geçim şartları sağlaması imkansız olacaktır” dedi.  

 

Manifesto onbir temel politika unsurunu içeriyor:  

- Ekonomiye yeniden start verilmesi, 

- Ekonomi yönetiminin sosyal açıdan ve demokratik açıdan sorumlu olması, 

- Sanayi politikasının sosyal boyutunun geliştirilmesi, 

- Finans sektörünü eski konumuna döndürmek, 

- Yeni nitelikli iş alanları yaratılması, 

- İnovasyonun desteklenmesi, 

- Geleneksel sanayi sektörlerinin yeniden keşfedilmesi, 

- Enformasyon ve iletişim teknolojisinin sosyal ve ekonomik faydalarının maksimize edilmesi, 

- Sanayi politikasının talep yönünün ele alınması, 

- Sürdürülebilir, uygun fiyatlı ve güvenilir enerji için çaba sarf edilmesi, 

- Küresel ticaretin işçiler için faydalı olmasını sağlamak. 

 

Kaynak : IndustriAll Avrupa İşçi Sendikası 
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Küresel İstihdam Açığı Artıyor 

 

Uluslararası Para Fonu IMF ve Dünya Bankası’nın 2014 İlkbahar toplantılarına ilişkin olarak bir 

açıklama yapan Uluslararası Çalışma Örgütü ILO Genel Müdürü küresel istihdam açığının artmakta 

olduğu uyarısını yaptı ve hane halkı satın alma gücünün artırılmasına yönelik tedbir alınması 

çağrısında bulundu. ILO Genel Müdürü Guy Ryder, finansal krizin en yüksek noktasında oluşan 

büyük çaptaki küresel istihdam açığının kapanmadığını ve küresel ekonominin ihtiyaç duyulan 

istihdamı yaratacak büyüme hızına ulaşmadıkça bu açığın genişleyeceğini vurguladı. 

 

Kaynak : ILO Uluslararası Çalışma Örgütü 

 

 

Brezilyalı İşçiler Daha Fazla Hak ve Eşitlik Talep Ediyor 

 

Brezilya ekonomisinin farklı sektörlerinden 40.000 işçi, işçi hareketinin gündemini müzakere etmek 

üzere hükümete ve milli kongreye baskı yapmak ve gösteri yapmak amacıyla 9 Nisan’da sokaklara 

çıktı. Sendikalar, işçi sınıfının “daha fazla hak için ve yaşam kalitesi için” sloganıyla sekizinci 

yürüyüşüne olumlu bir cevap verilmezse daha geniş kapsamlı eylemler yapacaklarını belirttiler. İşçi 

sendikalarının sunduğu müşterek talep listesi, ücret ödemeleri azaltılmaksızın çalışma süresinin 40 

saate düşürülmesini, taşeron uygulamasının genişletilmesine yönelik yasa tasarısından vazgeçilmesini, 

gelir vergisi oranlarında değişiklikleri, asgari ücrette artışı, toprak reformunu, sağlık, güvenlik ve 

eğitime yatırımı, ve insana yakışır işi kapsamaktadır. 

 

Kaynak : IndustriAll Global İşçi Sendikası 

 

 

Fas’taki İşçi Sendikaları Tasarruf Politikalarını Protesto Ediyorlar 

 

Fas’taki işçi sendikaları, hükümetin uygulamaya koyduğu tasarruf politikalarını protesto etmek üzere, 

6 Nisan’da Kazablanka’da onbin civarında katılımcı ile büyük bir yürüyüş düzenledi. Yürüyüş, 

vatandaşların ve işçilerin satın alma gücünün gerilemesine ve yakın zamanlarda işçi hakları 

ihlallerindeki artışlara yol açan politikaları tekrar değerlendirmek ve işçi sendikaları ile ciddi bir 

diyalog kurmak konusunda Fas hükümetinin isteksizliğine tepki olarak gerçekleştirildi. İşçi 

sendikalarına göre, hükümet, uluslararası finans kuruluşlarının baskısı altında tasarruf tedbirlerini 

uygulamakta ve bu da ilk sırada nüfusun en yoksul kesimine darbe vurmaktadır. 

 

Kaynak : IndustriAll Global İşçi Sendikası 

 

 

 

Markaların Rana Plaza Tazminat Fonuna Taahhütleri Yetersiz 

 

Tarihteki en fazla ölüm yaşanan sanayi kazalarından bir olan Rana Plaza faciasından bir yıl sonra, çok 

uluslu konfeksiyon markaları, mağdurlara adil bir tazminat ödemek için gerekli olan 40 milyon ABD 

dolarını karşılayamıyorlar. Dakka şehrinde bulunan sekiz katlı Rana Plaza konfeksiyon fabrika binası 

24 Nisan 2013’te çöktüğünde, 1.100’ün üzerinde kişi ölmüş ve 2.000 kişi de yaralanmıştı. Tazminat 
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fonuna markaların katkısı ne yazık ki yetersiz kalıyor, şimdiye kadar sadece 15 milyon ABD doları 

civarında bir tutar fona ödenmiştir. Fon, Uluslararası Çalışma Örgütü ILO tarafından, belirlenen 

esaslara uygun olarak, mağdurlara ve ailelerine mali ve tıbbi destek sağlamak üzere kurulmuştur. 

 

Kaynak : IndustriAll Global İşçi Sendikası 

 

 

28 Nisan : Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği Günü 

 

2014 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Gününün ana konusu, kimyasalların kullanımında iş sağlığı ve 

güvenliği oldu. Konuya işaret eden bir ILO raporu, kimyasalların yararlı olabileceğini, ancak işçiler, 

işyerleri, toplum ve çevre için potansiyel risklerini önlemek ve kontrol etmek üzere gerekli adımların 

atılması gerektiğini göstermektedir. ILO raporu, işyerinde kimyasalların üretiminin ve kullanımının 

doğru bir şekilde yönetilmesini amaçlayan ulusal politika ve stratejilerin geliştirilmesi ve 

uygulanmasında, hükümetlere, işverenlere, işçilere ve işçi örgütlerine işbirliği yapmaları çağrısında 

bulunuyor. Amaç, kimyasalların üretimi ve kullanımı yoluyla sağlanan faydaları muhafaza ederken, 

diğer taraftan da ulusal ve uluslararası faaliyetlerle işçilerin maruziyetini ve kimyasalların çevreye 

emisyonunu en aza indirgemektir. 

 

Kaynak : ILO Uluslararası Çalışma Örgütü 

 

 

 

Ürdün’de Suriyeli Mülteci Krizi 

 

Ürdün’de çalışmakta olan Suriyeli mültecilerin işgücü piyasasında yarattığı olumsuz etkilerin 

kapsamlı tedbirlerle tersine çevrilebileceği vurgulandı. “Suriyeli Mülteci Krizinin Ürdün’de İşgücü 

Piyasası Üzerindeki Etkisi” konulu ILO raporunda, Ürdünlü işçilerin yerini alan Suriyelilerin sayısının 

sınırlı olduğu, Suriyeli mültecilerin çoğunu barındıran vilayetlerde işsizliğin artış göstermediği, ancak 

Suriyelilerin ekonomik faaliyet oranının Ürdünlülerinkinden daha yüksek olduğunun tahmin edildiği, 

Suriyeli erkek mültecilerin geleneksel olarak Ürdünlülerin ilgisini çekmeyen tarım ve inşaat gibi 

sektörlerde kayıt dışı olarak çalıştıkları ifade edilmektedir. 

 

Rapora göre, Suriyeli işgücü artışının başlıca etkileri olarak, kayıt dışı istihdam ile birlikte ücretlerde 

gerileme görülmektedir. Bunun sebebi olarak da, yasaların yaptırım gücündeki zayıflık neticesinde 

işverenlerin kayıt dışı işçi istihdam etmesi ve aylık ulusal asgari ücret olan 190 Ürdün dinarından (268 

ABD doları)  daha düşük seviyede ücret ödenmesi gösterilmektedir. 

 

Kaynak : ILO Uluslararası Çalışma Örgütü 

 

2014 Yılı Tarımsal destekler belirlendi 

Bakanlar Kurulu, 2014 yılında yapılacak tarımsal destekleri belirledi. Resmi Gazete’de yayımlanan 

karara göre, kilogram başına yapılan fark ödemesi desteği Kütlü pamukta 55 kuruş, yağlık 

ayçiçeğinde 30 kuruş, soya fasulyesinde 50 kuruş, kanolada 40 kuruş, aspirde 45 kuruş, zeytinyağında 

70 kuruş olacak. 2014 yılı çiftçi kayıt sistemine dâhil olan çiftçilere 2.5 TL/dekar toprak analizi 

desteği mazot ve hücre destekleme ödemesi yapılacak. 
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Karar 1 Ocak 2014 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. 

Kaynak: T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

 

Çin; Pamuk üretiminde % 10 düşüş bekleniyor 

Çin; son üç yıldır ülke genelinde uygulanmakta olan pamuk toplama ve saklama politikasında bu yıl 

değişikliğe gidildi. Son resmi istatistiklere göre 2014-15 sezonunda Çin’in pamuk üretimi büyük 

olasılıkla bu yıl hükümetin destekleme politikalarındaki değişiklikler ve pamuk rezerv stoklarını 

azaltması nedenleriyle yaklaşık olarak pamuk üretiminin % 10 düşmesi bekleniyor. Pamuk ekiminde 

yüzde 10 azalış Çin’in 13 ana pamuk ekim-üretim bölgesinde bekleniyor.  

Pamuk üreticilerini korumak amacıyla uygulanan destekleme politikası tekstil fabrikaları için 

fiyatların dış piyasalarla rekabet açısından yüksek fark oluşturmuştu. 

Uzmanlar, yeni hedef fiyat politikasının yakın süreçte uluslararası düzeyde yerli pamuk fiyatlarına 

yaklaşmasını tahmin ediyorlar. 

Kaynak: Cotton Expert 

 

‘BCI’ İyi pamuk üretim için 9 milyon € ayrıldı 

Ikea, H & M, VF Corp ve Marks and Spencer firmalarının içerisinde bulunduğu İyi Pamuk Girişimi 

(BCI) Fast Track Programı (BCFTP) komitesi; bu yıl yaklaşık 750.000 çiftçiye ulaşılarak iyi pamuk 

projelerini genişletmek amaçlı yaklaşık bir milyon ton üretim için çalışacağını duyurdu. Yaklaşık 10 

milyon Euro bu yıl boyunca iyi pamuk, uygulaması proje ve üretim çalışma harcamaları için ayrıldı. 

Kaynak: Ecotextile 

 

C & A, Organik pamuk sıkıntısı konusunda uyardı 

Büyük hacimde organik pamuk alıcısı konumunda bulunan Giyim perakendecisi C & A, yaptığı 

açıklamada; uluslararası pazarlarda organik pamuk için her geçen gün daha fazla artan talebe rağmen 

küresel organik pamuk üretiminin gerileme olasılığı uyarısında bulundu. Organik pamuk üretimine 

“Özel Öncelik” verilmesi ve üretimin arttırılması için mücadele açıklamasında bulundu. 

Kaynak: Cotton Expert 

 

 

 

http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tarim.gov.tr%2F&ei=VZtfU_6LHouY4wS6yoC4AQ&usg=AFQjCNEQMPcPbPphGdT6MYPdYM_693vJqw&bvm=bv.65397613,d.bGE
http://kadirbolukbasi.wordpress.com/2014/04/08/c-a-organik-pamuk-sikintisi-konusunda-uyardi/
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Uluslararası Kimyasallar Konferansı İstanbul’da toplandı 

Kimyasallara yönelik yasal düzenlemelerin tartışıldığı ve dünyanın çeşitli ülkelerindeki farklı 

uygulamalar hakkında bilgi verilen uluslararası bir konferanslar dizisi olan ChemCon’un Avrupa ayağı 

bu yıl Türkiye’de gerçekleştirildi. ChemCon Europe 2014, 25’ten fazla ülkeden firma temsilcisi, 

otorite ve uluslararası kurumları temsil eden 250’den fazla uzmanı 1-4 Nisan tarihleri arasında 

İstanbul’da buluşturdu.  

Kaynak: ChemCon Europe 2014 

 

HORIZON 2020 için uygulamalı proje hazırlama eğitimi  

17-18 Nisan 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen eğitim programının amacı, 2014-2020 yılları arasında 

uluslararası işbirliğiyle yürütülen Ar-Ge odaklı faaliyetleri destekleyen H2020 programının kapsamı, 

işbirliği ve finansman fırsatları hakkında firmaları bilgilendirmek olarak kayıtlara geçti.  

Horizon 2020 Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı ile araştırmayı güçlendirmeyi, yeniliği teşvik 

etmeyi ve bilim insanları ile KOBİ'lerin ve büyük ölçekli sanayi şirketlerinin AB destekli projeler için 

fon almasının kolaylaştırılması planlanıyor. 

Kaynak: Avrupa İşletmeler Ağı 

 

AB'den Çin'e 'serbest ticaret anlaşması' sözü 

Brüksel'de düzenlenen AB-Çin zirvesinin ardından yapılan ortak açıklamada, 'Kapsamlı bir AB-Çin 

Yatırım Anlaşması'nın tamamlanması iki tarafın da daha güçlü işbirliğinin aynı sıra, şartlar 

olgunlaştığında uzun vadede derin ve kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasını da içerecek şekilde daha 

geniş hedefleri öngörme niyetini ortaya koyacaktır' denildi. 

Geçtiğimiz Aralık ayında Pekin'i ziyaret eden İngiltere Başbakanı David Cameron, Çin ile AB 

arasında bir serbest ticaret anlaşmasına güçlü destek vermişti. Ancak aralarında Fransa, İtalya ve 

İspanya'nın da bulunduğu diğer AB ülkeleri, Çin'in Avrupa pazarını ucuz ve sübvanse edilen ürünlerle 

kontrol altına almaya çalıştığını söylüyor ve serbest ticaret anlaşmasına mesafeli duruyor. 

AB, Çin'in en büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor. Çin ise AB'nin, ABD'nin ardından en büyük 

ikinci ticaret ortağı. AB ile Çin arasındaki ticaret 2003 yılından bu yana ikiye katlandı ve artık günde 1 

milyar Euro'yu buluyor. 

Kaynak: EurActiv 

 

 

 

http://agent1.acermail.com/acermail/include/click.asp?MAILING_ID=61556&EMAIL=ceren.ermis@tekstilisveren.org.tr&MAILING_CLICK_ID=133844
http://agent1.acermail.com/acermail/include/click.asp?MAILING_ID=61556&EMAIL=ceren.ermis@tekstilisveren.org.tr&MAILING_CLICK_ID=133843
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Danimarka’da tüketici ürünlerine yönelik  barkod uygulaması    

Danimarka, 3 Nisan itibarıyla ürünlerin REACH Tüzüğü Aday Listesi’ndeki yüksek önem arz eden 

maddeleri (SVHCs) içerip içermediğinin tüketiciler tarafından belirlenmesini 

sağlayan barkod uygulamasını başlattı. Danimarkalı  tüketiciler, barkod sayesinde ürünlerin SVHC 

içeriğini  kontrol edebilecek. Danimarka Çevre Koruma Ajansı ve Tüketici Konseyi tarafından 

başlatılan “Kimya  Kontrolü” kampanyasının bir parçasını teşkil eden uygulama hakkında 

detaylar bilgi edinildiğinde paylaşılacaktır. 

Kaynak: Chemicalwatch 

 

Hindistan’daki Şirketler Yeni Vergi Faturalarıyla Karşı Karşıya 

Hükümet tarafından teklif edilen düzenlemeye göre küresel varlığının %20’si kadarı Hindistan’da olan 

şirketler yeni vergi faturalarıyla karşı karşıya kalabilirler. Hükümetin hazırladığı yeni düzenlemeyle 

zengin insanların daha yüksek vergiler ödemesi gerekiyor. 2010 yılında yapılan önceki düzenlemede 

şirketlerin yapacağı dolaylı transferler, şirketin varlıklarının %50’si ülke sınırları içindeyse 

vergilendiriliyordu. Vergi Gelirleri Departmanı’nın sitesinde yer alan açıklamada söz konusu %50’lik 

oranın çok yüksek olduğu ve bir şirketin üç farklı ülkede %33,3 oranında varlığı olması durumunda 

hiçbir ülkede vergi vermeyeceği söyleniyor. Ayrıca, yeni vergi düzenlemesiyle yıllık geliri 100 milyon 

rupi’nin (1,6 milyon dolar) üstünde olanlardan da daha fazla vergi toplanması isteniyor.  

Kaynak: Reuters Blog 

 

Almanya’da Yeni Asgari Ücret Yasa Tasarısı 

Alman Hükümeti on yıllardır uygulanan, ücretlerin ve çalışma saatlerinin işletmeler ve sendikalar 

tarafından toplu sözleşmeler ile kararlaştırıldığı geleneksel ücret yapısından uzaklaşarak gelecek 

yıldan itibaren yürürlüğe girecek ve bir saati 8,50 avro (11,75 dolar) olacak olan asgari ücret yasa 

tasarısını onayladı. Hâlihazırda daha düşük ücretlerle çalışan yaklaşık 5 milyon Alman işçiyi 

hedefleyen asgari ücretin, mevcut bölgesel ve sektörel ücret anlaşmaları göz önüne alınarak iki yıllık 

bir geçiş dönemi ile birlikte 2015 yılında yürürlüğe girmesi planlanıyor. Çalışma Bakanı Andrea 

Nahlas “Almanya’da uygunsuz derecede düşük ücretlerle çalışmak zorunda olan çok fazla insan var. 

Gelecekte adil ödeme olacak.” dedi.  

Kaynak: Economy Watch 

 

AB’de – ‘Made in’ Etiketi Zorunluluğu 

Avrupa Parlamentosu, 15 Nisan 2014 tarihinde gıda hariç bütün ürünlerde menşe ülkelerin “made in” 

etiketlerinin konulmasını zorunlu hale getiren taslağı oyladı. Bu oylama, üretim zincirinin parçalı 

yapısına rağmen, tüketicilerin aldıkları ürünlerin nerede üretildiğini anlayabilmeleri için önemli bir 

adım olarak görülüyor. Söz konusu uygulama hali hazırda AB’de zorunlu olarak uygulanmıyor. 

Birçok üye ülke de, uygulamanın değiştirilmeden bu şekilde devam etmesini istiyor ve söz konusu 

ülkelerin tüketim malı güvenliği düzenlemesi tartışmaları sırasında uygulamaya karşı çıkacakları 
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öngörülüyor. Oylama öncesi yaşanan tartışmalarda, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere birçok 

üye ülkeyi temsil eden milletvekilleri, söz konusu uygulamanın serbest ticarete karşı ve oldukça 

korumacı olduğunu dile getirdi. Ancak düzenlemeyi destekleyen pek çok üretici, böylelikle ucuz Çin 

ve Hindistan ürünlerine karşı konulabileceğini düşünüyor.  

Kaynak: EurActiv 

 

Euro Bölgesi Ekonomik Performansı 

Avro Bölgesindeki ekonomik performans, Almanya’daki üretimin hız kazanmasının etkisiyle, yaklaşık 

son üç yıllık dönemdeki en yüksek artışı kaydetti. 23 Nisan 2014’te açıklanan Avro Bölgesinin Markit 

Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), 2014 Mart ayındaki 53.1 seviyesinden 2014 Nisan ayında 

(öncü gösterge değere göre) 54’e yükseldi. Bu, Mayıs 2011’den bu yana gerçekleşen en yüksek değer 

oldu. Ayrıca, 52.9 seviyesindeki beklentileri aştı. 50 ve üstündeki değerlerin ekonomik büyümeyi 

gösterdiği endekse göre, ekonomi son 10 ay boyunca büyüdü.  

Kaynak: Markit 

 

DTÖ- Dünya Ekonomik Performans Öngörüsü  

Dünya Ticaret Örgütü tarafından gerçekleştirilen ve 2035 yılı itibariyle Dünya ekonomisinin 

görünüme ilişkin çıkarımlarda bulunmayı hedefleyen bir çalışmanın sonuçları, büyük ölçekli bölgesel 

ticaret anlaşmaları üzerinden gerçekleşen ticaret işlemlerinin azalabileceğine, dolayısıyla da 

yükselmekte olan ‘bölgeselleşme’ eğiliminin tam tersine dönebileceğine işaret etti. Bu durumun çok 

taraflı platformlardaki ticaret ortaklıklarının önemini koruyacağı anlamına geldiğini belirten çalışma 

sonuçları, Dünya ekonomisinde yeni oyuncuların da yer alabilmesi için dinamik ve açık bir ekonomi-

ticaret ortamına ihtiyaç duyulacağının altını çizdi.  

Kaynak :World Trade Organization 

 

AB ‘nin Geri Dönüşüm Politikası 

Avrupa Komisyonu AB’nin atık hedeflerini gözden geçirmek için hazırlanırken, AB’nin israf 

toplumunun simgesi olan “plastik sektörü”, kaynak  verimliliği tartışmalarının odak noktalarından biri 

haline geldi. Politika gözden geçirmesi, AB’nin atık yönetmeliğinin ana hedeflerinin gözden 

geçirilmesi, atıklar konusunda direktiflerin uygunluğunun kontrol edilmesi ve plastik atıklarla en iyi 

nasıl başa çıkılır konusunun değerlendirilmesini içeriyor. 2020 yılı itibariyle AB’nin arazi 

doldurmanın (çöplük olarak) elimine edilmesi, yeniden kullanım ve geri dönüşümün maksimum fizibıl 

sevide gerçekleştirilmesi, geri dönüştürülebilir atıklardan enerji kazanımının sınırlanması ve çöp 

üretiminin azaltılması konularında istekli hedefleri var. Yeniden kullanımın öncelikli olduğu, geri 

dönüşümün sürdürülebilirlik konusunda ikinci sırada olduğu ve son ihtimal olarak atıkların çöpe 

atılmasının değerlendirileceği ifade edildi. 

Kaynak: EurActiv 
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Çin’in  Büyüme Hızında  Durgunlaşma 

Dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin, 18 ayın en düşük büyüme rakamlarına ek olarak, hayal 

kırıklığı yaratan diğer ekonomik göstergeleri ile ülkenin yavaşlama sinyalleri gösterdiği konusunda 

endişe yaratmakta. Yaklaşık 30 yıllık çift haneli büyüme rakamlarından sonra Çin hükümetinin daha 

çok iç talebe yönelik duruşu sebebiyle büyümenin yavaşladığı söylenebilir. Ekonomistlere göre 2014 

yılında 7,3 ve 2015’te 7,2 olarak tahmin edilen büyüme oranları, 1990 yılından beri en düşük büyüme 

rakamı olacak. 

 Kaynak: Ekonomictimes 

 

Çin ile ABD Arasında İklim Değişikliği İçin İşbirliği Görüşmeleri 

Çin Halk Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında karbon dioksit emisyonlarının 

azaltılması adına yeni dönem müzakerelerinin başlatıldığı öğrenildi. Uzmanlar, bu gelişmenin 20 yıllık 

küresel iklim değişikliği müzakerelerindeki en umut verici gelişme olduğunu dile getirmekte. Çin 

Halk Cumhuriyeti’nin iklim konularındaki baş müzakerecisi Xie Zhenhua, Pekin ile Washington 

arasında sürdürülen pratik görüşmelerin aynı zamanda her iki ülkeye de ‘büyük ülke ilişkileri’ kurma 

imkanı tanıyacağına dikkat çekti. Zhenhua ayrıca, önümüzdeki yıl yeni bir uluslararası iklim 

değişikliği anlaşması imzalamak için Paris’te yürütülecek olan görüşmelerin yeni bir Kopenhag 

olmaması için emin olmaları gerektiğini vurgularken, Çin’deki şehirleri güç durumda bırakan hava 

kirliliğinin Pekin’i daha yeşil bir ekonomi inşa etmeye mecbur kıldığını belirtti. ABD tarafından 

yetkili isim Todd Stern ise konuya ilişkin değerlendirmesinde görüşmelerde yeni bir yoğunluk 

seviyesinin var olduğunu teyit ederken, ülkeler arasındaki işbirliği çabalarının artmakta olduğunu ve 

bu durumun umut verici olduğunu söyledi.  

Kaynak: Financial Times 

 

İran Dış Ticaret Mevzuatı 

 İran’ın 2014 yılı Dış Ticaret Mevzuatı ve İthalat Vergisi Oranları, İran Sanayi, Maden ve Ticaret 

Bakanlığı Ticareti Geliştirme Kurumu web sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu kaynağa ulaşmak için 

tıklayınız. 

Kaynak: Tahran Ticaret Müşavirliği 

 

 

http://eng.tpo.ir/index.aspx?siteid=5&pageid=1933

