GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ

1) TGK ENERJİ İÇECEKLERİ TEBLİĞİ HAKKINDA
( ÖNEMLİ – SÜRELİ )
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda; Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve bir örneği ilişikte yer alan “Türk Gıda Kodeksi
Enerji İçecekleri Tebliği”ne ilişkin Birliğimiz görüş ve önerilerin bildirilmesi talep edilmektedir.
Bu çerçevede, konuya ilişkin olabilecek görüş ve önerilerin ek'li form vasıtasıyla en geç
21 Kasım 2014 Cuma günü saat 12:00’ye kadar, Ekonomi Bakanlığı’na gönderilmek üzere,
Genel Sekreterliğimize (Faks:0342 211 05 09-10, E-posta: gaibevrak@gaib.org.tr ) iletilmesi rica
olunur.
**************************************************

2) FİLİPİNLER ANTİ-DAMPİNG SORUŞTURMASI
Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan 18 Kasım 2014 tarihli yazıda aynen; “Bilindiği üzere;
Filipinler tarafından ülkemiz menşeli “Buğday Unu” ithalatına karşı 7 Haziran 2013 tarihinde
başlatılan anti-damping soruşturması kapsamında Filipinler Tarım Bakanlığı tarafından ihracatçı
firmalarımız için ürün bazında % 2.28 - % 39.29 oranları arasında değişen damping marjlarına ve
bunların temelinde belirlenen geçici anti-damping vergilerine hükmedilmiştir. Anılan geçici antidamping vergileri 2 Haziran 2014 tarihinden itibaren 4 ay süre ile uygulanmak üzere yürürlüğe
konulmuş ve 2 Ekim 2014 tarihinde sona ermiştir. Filipinler Tarım Bakanlığı’nın karara bağladığı
ön bulgular çerçevesinde bahse konu soruşturmanın ikinci safhası Filipinler Tarife Komisyonu
(Komisyon) tarafından yürütülmüştür.
Soruşturma süresince Bakanlığımız tarafından teknik mahiyette yazılı metinler Filipinler
makamlarına tevdi edilmiş ve görüşlerimiz soruşturma otoritelerine aktarılmıştır. İlaveten, 23 Ekim
2013, 30 Nisan 2014 ve 29 Ekim 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen DTÖ Anti-Damping
Uygulamaları Komitesi toplantılarında, açılan soruşturmanın ülkemiz tarafından yakından takip
edildiği vurgulanmıştır. Bununla beraber, 15-17 Eylül 2014 tarihlerinde Manila’da düzenlenen
tarafları dinleme toplantısına katılım sağlanarak değerlendirmelerimiz şifahi olarak da Filipinler
tarafına iletilmiştir.
Komisyon tarafından 11 Kasım 2014 tarihinde yayımlanan sonuç raporunda, Filipinli yerli
üreticilerin “maddi zarar”a uğramadığına hükmedilmiş olmakla birlikte ülkemiz menşeli “Buğday
Unu” ithalatı nedeniyle “maddi zarar tehdidi”nin mevcut bulunduğuna kanaat getirilerek ülkemiz
ihracatçıları için % 2.87 - % 16.19 oranları arasında değişen anti-damping vergileri (5 yıl süreyle)
uygulanmasının kararlaştırıldığı ifade edilmektedir. Bununla beraber, 4 ihracatçı firmamızın
herhangi bir önleme tabi olmaması kararlaştırılmıştır. Komisyon’un bu kararının Filipinler Tarım
Bakanlığı’na iletilmesini müteakip 10 gün içerisinde anılan Bakanlığın önlemin uygulanmasına
ilişkin nihai bildirimi ekte yer almaktadır.” denilmektedir.
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Konuya ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığı’ndan 19 kasım 2014 tarihli yazı ile ayrıca
iletilen, Filipinler tarafından ülkemiz menşeli “Buğday Unu” ithalatına karşı yürütülen anti-damping
soruşturması kapsamında Filipinler Tarım Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai bildirim ekte yer
almaktadır.
**************************************************

3) CEYLANPINAR TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
“MAHSUL DANE MISIR SATIŞ İHALESİ” HAKKINDA
Ceylanpınar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda; işletmelerine ait,
Şanlıurfa Ticaret Borsası’nda (Buğday Pazarı Bürosu Satış Salonu) 17.11.2014 tarihinde saat
10:00’da yapılan 20.000 ton mahsul dane mısır ihalesinden kalan 6.500 tonun 24.11.2014 tarihinde
aynı yer ve saatte yapılacağı bildirilmekte olup, ihaleye ilişkin satış listesi ekte yer almaktadır.
**************************************************

4) CEYLANPINAR TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
“SELEKTÖR ALTI KIRIK BUĞDAY SATIŞ İHALESİ”
DÜZENLİYOR
Ceylanpınar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda; işletmelerine ait,
Şanlıurfa Ticaret Borsası’nda (Buğday Pazarı Bürosu Satış Salonu’nda) 25.11.2014 tarihinde saat
10.00’da yapılacak olan 6.000 ton selektör altı kırık buğday satış ihalesi düzenleneceği belirtilmekte
olup, ihaleye ilişkin şartname ve ilan yazısı ekte yer almaktadır.
**************************************************
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