
EK  

 

ĠLGĠLĠ TARAF BAġVURU FORMU / APPLICATION FORM FOR THE INTERESTED PARTY 
 

Tarih / Date: ..../.../....  

   

T.C. BAġBAKANLIK  

DIġ TĠCARET MÜSTEġARLIĞINA  

(Ġthalat Genel Müdürlüğü)  

Ġnönü Bulvarı No: 36 06510 Emek ANKARA 

 

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2011/1 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 2011/1. Reason for being an interested party and other essential  information 

are provided below. 

 

 

 

                                                                                                                        İmza - Kaşe / Signature - Cachet 

                                                                     İsim - Unvan / Name - Title 

 

 

ĠLGĠLĠ TARAF ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠLER / INFORMATION ABOUT THE  INTERESTED PARTY 

Ünvan / Title: 

Adres / Address: 

e-posta / e-mail*:  

Telefon / Telephone: 

Faks / Fax: 

Ġrtibat Kurulacak KiĢinin Ġsmi 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” 

ĠĢtigal sahası / 

Field of activity  

(ĠĢaretleyiniz/Please 

mark) 

[ ] Dokuma Kumaş Yerli Üreticisi /Domestic Producer of Wowen Fabrics 

[ ] Dokuma Kumaş İthalatçısı / Importer of Wowen Fabrics 

[ ] Dokuma Kumaş İhracatçısı / Exporter of Wowen Fabrics 

[ ] 
Diğer / Other (Açıklayınız / Please explain) 

 

SoruĢturmaya ilgili taraf olma gerekçesini açıklayınız. / Please explain the reason for being an interested party to the 

investigation. 

Yeri ve tarihi MüsteĢarlığın internet sitesinde (www.dtm.gov.tr) ilan edilecek olan tarafları dinleme toplantısı için 

lütfen aĢağıdaki 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. 

[ ] Toplantıda görüşlerimizi sunacağız. / We will present our views at the hearing. 

[ ] Toplantıya katılmayacağız. / We will not attend  the hearing. 

Toplantıya iĢtirak edecek kiĢilerin isim ve ünvanları aĢağıda belirtilmektedir. / Names and titles of the participants 

are provided below. 

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

http://www.dtm.gov.tr/
http://www.dtm.gov.tr/


EK  

 

ĠLGĠLĠ TARAF BAġVURU FORMU / APPLICATION FORM FOR THE INTERESTED PARTY 
 

Tarih / Date: ..../.../....  

   

T.C. BAġBAKANLIK  

DIġ TĠCARET MÜSTEġARLIĞINA  

(Ġthalat Genel Müdürlüğü)  

Ġnönü 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. 

 

 

 

                                                                                                                        İmza - Kaşe / Signature - Cachet 

                                                                     İsim - Unvan / Name - Title 

 

 

ĠLGĠLĠ TARAF ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠLER / INFORMATION ABOUT THE  INTERESTED PARTY 

Ünvan / Title: 

Adres / Address: 

e-posta / e-mail*:  

Telefon / Telephone: 

Faks / Fax: 

Ġrtibat Kurulacak KiĢinin Ġsmi 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” 

ĠĢtigal sahası / 

Field of activity  

(ĠĢaretleyiniz/Please 

mark) 

[ ] Hazır Giyim Yerli Üreticisi /Domestic Producer of Apparels 

[ ] Hazır Giyim İthalatçısı / Importer of Apparels 

[ ] Hazır Giyim İhracatçısı / Exporter of Apparels 

[ ] 
Diğer / Other (Açıklayınız / Please explain) 

 

SoruĢturmaya ilgili taraf olma gerekçesini açıklayınız. / Please explain the reason for being an interested party to the 

investigation. 

Yeri ve tarihi MüsteĢarlığın internet sitesinde (www.dtm.gov.tr) ilan edilecek olan tarafları dinleme toplantısı için 

lütfen aĢağıdaki 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. 

[ ] Toplantıda görüşlerimizi sunacağız. / We will present our views at the hearing. 

[ ] Toplantıya katılmayacağız. / We will not attend  the hearing. 

Toplantıya iĢtirak edecek kiĢilerin isim ve ünvanları aĢağıda belirtilmektedir. / Names and titles of the participants 

are provided below. 

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

http://www.dtm.gov.tr/
http://www.dtm.gov.tr/



