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SİRKÜLER (H/2020) 

Sayın Üyemiz, 

 

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararsı 

Ticaret İdaresi Komisyonu (ITAC) tarafından Güney Afrika Gümrük Birliği (GAGB) adına 

Mısır, Letonya, Litvanya ve ülkemiz menşeli “Makarna” (1902.19 Gümrük Tarife Pozisyonu 

altında yer alan) ithalatına karşı 18 Eylül 2020 tarihinde bir anti-damping soruşturması 

başlatıldığı bildirilmiştir. 

 

ITAC tarafından tarafımıza iletilen, “İhracatçı Soru Formu”, “Açılış Yazısı” ve “Açılış 

Bildirimi” ekte yer almakta olup “Şikâyetin Gizli Olmayan Özeti”ne ise 

https://wetransfer.com/downloads/ea87e4f7d5806cab61d11542413fd39520200922095432/60

b1f87c0535350f0ac368e43e440b3720200922095501/653a80?utm_campaign=WT_email_trc

king&utm_content=general&utm_medium=download_button&utm_source=notify_recipient_ 

linkinden ulaşılabilmektedir. Anılan açılış bildiriminin incelenmesinden anlaşılabileceği 

üzere, 27 Ekim 2020 tarihi Güney Afrika yerel saatiyle 15.00’a kadar ilgili taraf olan 

ihracatçılarımızın ITAC tarafından gönderilen soru formunu yanıtlayabilecekleri ve tüm ilgili 

tarafların olası görüşlerini ITAC’a sunabilecekleri belirtilmektedir. 

 

İlgili firmaların bilgilerini rica ederim.  

                                                                                                                 Özkan AYDIN 

                                                                                                                 Genel Sekreter 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK:   1- ITAC İhracatçı Soru Formu 

          2- Açılış Yazısı 

          3- Açılış Bildirimi 
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