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 TC BAŞBAKANLIK 
 DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 
 İTHALAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 
 
 Bilindiği üzere hazır giyim eşyaları ile ilgili “İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ 
(Tebliğ No: 2011/2)” 13 Ocak 2011 tarihli ve 27814 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Ancak 
ilimiz üreticileri tarafından yoğun şekilde üretilen 62.09 “Bebek için giyim eşyası ve aksasuar” ve 
63.02 “Yatak çarşafı, masa örtüleri, tuvalet, mutfak bezleri”   gümrük tarife pozisyonlu hazır 
giyim eşyaları, anılan tebliğde kapsamında yer almamaktadır. 
 
62.09 ve 63.02 nolu gümrük tarife pozisyonlu hazır giyim eşyaları ithalatı 2010 yılında 
2009 yılına göre ilimizde yaklaşık %32, Türkiye’de ise %44 oranında arttığı gibi bu tarife 
pozisyonlu ürünlerin ithalatı aşağıdaki sorunlara da yol açmaktadır: 
 

• Kapasite kullanımının azalması nedeniyle makineler boş kalmakta ve istihdam 
azalmaktadır. 2008’de 21.413 olan Denizli’nin pamuklu dokuma imalatı 
sektöründeki istihdamı Eylül 2010’da 19.874’e gerilemiştir. 

 
• Üretimin yurtdışında yapılmasından dolayı katma değer Türkiye’de kalmamaktadır. 

 
• Kalitesiz hammadde ithalatından dolayı kaliteli ‘Türk Malı’ imajı zedelenmektedir. 

 
İlimiz üreticileri tarafından 62.09 ve 63.02 gümrük tarife pozisyonlu hazır giyim eşyaları 
ithalatında son yıllarda artış olduğu, yerli üretimin bu ithalattan ciddi zararlar gördüğü ve 
ciddi zarar tehdidine maruz kalması sebebiyle anılan ürünlerin “İthalatta Korunma 
Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No : 2011/2)”ne acil olarak ilavesi için gereğinin 
yapılmasını arz ederiz. 
 
Saygılarımla 
 
Mehmet TOSUNOĞLU 
Meclis Başkanı 
 
 
   
  

Tarih : 25 / 01 / 2011
Sayı   : 0117 



İLGİLİ TARAF BAŞVURU FORMU / APPLICATION FORM FOR THE INTERESTED PARTY 
 

Tarih / Date: 23/01/2011  
   

T.C. BAŞBAKANLIK  
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA  

(İthalat Genel Müdürlüğü)  
İnönü Bulvarı No: 36 06510 Emek ANKARA 

 
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2011/2 sayılı Tebliğ ile başlatılmış olan korunma önlemi soruşturmasına ilgili 
taraf olarak kabul edilmek istiyoruz. Taraf olma gerekçemiz ve diğer gerekli bilgiler aşağıda verilmektedir. Bilgilerini 
ve gereğini arz ederiz. / We request to be  accepted as an interested party to the safeguard investigation initiated with 
the Communiqué No 2011/2. Reason for being an interested party and other essential  information are provided 
below. 
 
 
 
                                                                                                                          Mehmet TOSUNOĞLU 
                                                                                Meclis Başkanı 

 
 
 
 

İLGİLİ TARAF İLE İLGİLİ BİLGİLER / INFORMATION ABOUT THE  INTERESTED PARTY 
Ünvan / Title: DENİZLİ SANAYİ ODASI 
Adres / Address:ATATÜRK BLV. NO:94/2 DENİZLİ 
e-posta / e-mail*: dso@dso.org.tr  
Telefon / Telephone: 0-258-2421004 
Faks / Fax: 0-258-2639719 
İrtibat Kurulacak Kişinin İsmi veÜnvanı / Contact Person’s Name andTitle: 
* E-POSTA ADRESİ, “İLGİLİ TARAF SORU FORMU”NA GİRİŞTE KULLANICI ADI OLARAK 
KULLANILACAKTIR. / E-MAIL ADDRESS SHALL BE THE USER NAME WHEN LOGGING IN TO 
“QUESTIONNAIRE FOR THE INTERESTED PARTIES” 

[ ] Hazır Giyim Yerli Üreticisi /Domestic Producer of Apparels 

[ ] Hazır Giyim İthalatçısı / Importer of Apparels 

[ ] Hazır Giyim İhracatçısı / Exporter of Apparels 

İştigal sahası / 
Field of activity  
(İşaretleyiniz/Please 
mark) 

[ X ] Diğer / Other (Açıklayınız / Please explain) 
Hazır Giyim Yerli Üreticisi firmaların kayıtlı olduğu meslek kuruluşu 

Soruşturmaya ilgili taraf olma gerekçesini açıklayınız. / Please explain the reason for being an interested party to the 
investigation. 
İlimiz istihdamında 10.032 kişiyle önemli bir yeri olan hazır giyim üreticisi Odamız üyelerinin korunması 
amacıyla taraf olmak istiyoruz. 

Yeri ve tarihi Müsteşarlığın internet sitesinde (www.dtm.gov.tr) ilan edilecek olan tarafları dinleme toplantısı için 
lütfen aşağıdaki alanları doldurunuz. / Please mark the appropriate choice for the hearing which will be held on the 
date and at the venue that will be announced on the web site of the Undersecretariat. (www.dtm.gov.tr)     
[ ] Sadece dinleyici olarak iştirak edeceğiz. / We will attend the hearing in the observer status. 
[X] Toplantıda görüşlerimizi sunacağız. / We will present our views at the hearing. 
[ ] Toplantıya katılmayacağız. / We will not attend  the hearing. 

Toplantıya iştirak edecek kişilerin isim ve ünvanları aşağıda belirtilmektedir. / Names and titles of the participants 
are provided below. 
 
Salih Katrancı  - Denizli Sanayi Odası Meclis Üyesi 
Müjdat Keçeci  - Denizli Sanayi Odası  Yönetim Kurulu Başkanı 

Bu form aşağıda verilen internet adresinden temin edilebilir. / This questionnaire can be downloaded from the internet address below. 
http://www.dtm.gov.tr 


	hazır giyim koruma dilekçe
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