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Sayın Üyemiz, 

 

Bilindiği üzere, Filipinler tarafından ülkemiz menşeli “Buğday Unu” ithalatına karşı 9 

Ocak 2015 tarihinden bu yana firmalarımıza %2,87 ile %16,19 oranları arasında değişen nihai 

anti-damping vergisi tatbik edilmekte olduğu ve ilgide kayıtlı yazımız ile 29 Ağustos 2019 

tarihli resmi gazetede nihai gözden geçirme soruşturması başladığı bilgisi tarafınıza iletilmiştir. 

 

Bu kapsamda, Filipinler tarafından Türkiye menşeli buğday unu ithalatında 

uygulanmakta olan anti-damping önleminin nihai gözden geçirilmesi amacıyla açılan 

soruşturmada Türkiye buğday unu üretici ve ihracatçılarımızı savunmak ve soruşturmanın 

önlemin kaldırılması şeklinde sonuçlandırılması için, Birliğimizce Trade Resources Company 

(TRC)’den danışmanlık hizmeti alınmakta ve Filipinler Tarife Komisyonu’na görüş ve 

itirazlarımız iletilmektedir. Bu kapsamda, Filipinler yerli üreticilerini temsilen PAFMIL 

tarafından sunulan argümanlara yönelik ilk itirazlarımız 24 Eylül 2019 tarihinde sunulmuştur. 

Halihazırda, sunduğumuz görüşlerin genişletilmesi ve çeşitlendirilmesi için bir çalışma 

yürütülmekte olup hazırlanacak görüşte kullanmak üzere sektör temsilcilerinden bilgi akışına 

ihtiyaç duymaktayız.  

 

Bu kapsamda, ekte yer alan hususlarla ilgili olarak bilgi, görüş, haber ve benzeri 

destekleyici dokümanların Ekim ayı sonuna kadar (coskunc@oaib.org.tr) adresine iletilmesi 

hususunda bilgileri rica olunur. 

 

 

Özkan AYDIN 
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Filipinler tarafından Türkiye menşeli buğday unu ithalatında uygulanmakta olan anti-damping 

önleminin nihai gözden geçirilmesi amacıyla açılan soruşturmada Türkiye buğday unu üretici ve 

ihracatçılarımızı savunmak ve soruşturmanın önlemin kaldırılması şeklinde sonuçlandırılması 

için Birliğimizce Trade Resources Company (TRC)’den danışmanlık hizmeti alınmakta ve 

Filipinler Tarife Komisyonu’na görüş ve itirazlarımız iletilmektedir. Bu kapsamda, Filipinler 

yerli üreticilerini temsilen PAFMIL tarafından sunulan argümanlara yönelik ilk itirazlarımız 24 

Eylül 2019 tarihinde sunulmuştur. Halihazırda, sunduğumuz görüşlerin genişletilmesi ve 

çeşitlendirilmesi için bir çalışma yürütülmekte olup hazırlanacak görüşte kullanmak üzere sektör 

temsilcilerinden bilgi akışına ihtiyaç duymaktayız.  

 

Bu kapsamda, aşağıda yer alan hususlarla ilgili olarak bilgi, görüş, haber vb destekleyici 

dokümanların Ekim ayı sonuna kadar Birliğimiz ile paylaşılması büyük önem arz etmektedir.  

 

PAFMIL Tarife Komisyonu’na sunduğu şikayette Türkiye’nin dünya çapında önemli bir buğday 

unu ihracatçısı olduğunu, kapasite fazlasının bulunduğunu, Filipin pazarı ile bağlantılarının 

devam ettiğini ve önlemin kaldırılması durumunda Filipinler pazarına ihracat artışı yaşanacağını 

iddia etmektedir. Dolayısıyla, amacımız Türkiye’nin kapasitesinin ve ihracatının Filipinler pazarı 

için bir tehdit yaratmadığını ve Türkiye pazarındansa diğer ihraç pazarlarının ve Türkiye yerli 

pazarının canlı olduğunu söyleyebilmek. Bu çerçevede,  
  
Kapasite 

 

- Sektördeki ortalama kapasite kullanım oranları nedir ? Destekleyici çalışma, rapor, bulgu, 

vb var mıdır? 

- Üreticiler 2014 yılından bu yana kapasite artışına gitmiş midir, yakın zamanda gitmeyi 

planlamakta mıdır ? 2014’ten bu yana üretimi azaltan, durduran firma var mıdır, nedenleri 

nelerdir ? 

 

İç Pazar 

 

- Üreticilerin toplam satışları içinde Türkiye iç pazarının yeri nedir ? 2014 yılında bu yana 

iç pazardaki talepte artış yaşanmış mıdır ? Yaşandıysa nedenleri nedir ? (artan nüfus, 

tüketici tercihleri, vs… )  

 

İhracat 

 

- Aşağıda yer alan Türkiye’nin ihracatını gösterir Trademap verilerinden de görüleceği 

üzere Türkiye’nin toplam buğday unu ihracatında Filipinlerin payı ciddi biçimde 

düşmüştür. Türkiye’nin ana pazarları yakın coğrafyası ve Afrika pazarıdır. Bu durumun 

önümüzdeki dönemde de devam edeceğini destekleyici bilgi, belge, vb doküman (bu 

pazarlardaki buğday unu talebinin artacağına/devam edeceğine ilişkin rapor, haber, vb., 

bu pazarlara uzun vadede satışı garantileyen bir anlaşma, vb., bu pazarları ihracatımız 

açısından daha cazip kılan koşullar (navlunun ucuzluğu, sevkiyat kolaylığı, vb.)  

 

- Önlemin kaldırılması durumunda Filipinler’e ihracatın artmayacağını savunmada 

Endonezya iyi bir örnek durumunda. Zira, Endonezya geçtiğimiz yıllarda Türkiye menşeli 

buğday unu ithalatını kısıtlamak için anti-damping, korunma önlemi vb ticaret politikası 
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önlemlerine başvursa da halihazırda herhangi bir önlem bulunmamakta ve buna rağmen 

Türkiye Endonezya’ya olan ihracatını azalmış durumda. Bu örneğin Filipinlere de 

uyarlanabilmesi için Endonezya pazarının neden artık tercih edilmediğine ilişkin bilgi.  

 

 

  
Exports of Turkey in 

tons 2015 2016 2017 2018 

  World 2,796,584 3,532,690 3,489,626 3,308,651 

1 Iraq 1,143,223 1,429,946 1,788,029 1,616,111 

2 Syrian Arab Republic 243,696 384,840 281,125 353,887 

3 Angola 156,603 139,921 147,402 223,819 

4 Yemen 99,831 72,492 47,241 186,057 

5 Madagascar 60,518 106,527 88,357 98,594 

6 Somalia 5,029 58,310 106,211 86,728 

7 Benin 53,983 78,528 83,681 83,475 

8 Ghana 33,347 43,560 49,466 50,720 

9 Philippines 122,291 109,868 68,383 44,608 

10 Israel 75,286 53,455 42,313 41,946 

11 Haiti 13,966 24,720 38,677 35,729 

12 Djibouti 25,072 25,822 27,954 33,442 

13 Palestine, State of 15,970 13,590 17,578 32,658 

14 Sierra Leone 26,743 20,347 25,088 31,360 

15 Cuba 0 9,000 20,000 30,000 

16 Gambia 0 48 34,145 28,227 

17 Venezuela 0 643 45,027 27,331 

18 Thailand 26,900 25,604 20,754 26,722 

19 Indonesia 32,144 87,353 15,224 24,506 

20 Lebanon 32,202 30,622 37,130 19,742 

  Share of Philippines  4% 3% 2% 1% 

 

  

Filipinli Yerli Üreticiler 

 

- PAFMIL’in önlemin devamına ilişkin sunduğu şikayette Filipinli yerli üreticilerin 

finansal göstergelerinin olumlu seyrettiği dolayısıyla bir zararın olmadığı görünmekte. 

Filipinler yerli üreticilerinin artık korunmasına gerek olmadığını destekleyen bilgi, belge, 

haber vb doküman.  
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