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TEBLİĞ

Ekonom  Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/28)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebl ğ n amacı, Ekonom  Bakanlığı tarafından başlatılan re’sen nceleme net ces nde, İran

İslam Cumhur yet  menşel  “gran t” thalatına l şk n olarak önlemler n etk s z kılınmasına karşı soruşturma açılması
ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının bel rlenmes d r.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebl ğ, 14/6/1989 tar hl  ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabet n Önlenmes  Hakkında

Kanun, 20/10/1999 tar hl  ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı le yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabet n
Önlenmes  Hakkında  Karar  ve  30/10/1999  tar hl  ve  23861 sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  İthalatta  Haksız
Rekabet n Önlenmes  Hakkında Yönetmel ğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebl ğde geçen;
a) Bakanlık: Ekonom  Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
c) G.T.P: Gümrük tar fe poz syonunu,
ç) Kanun: 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabet n Önlenmes  Hakkında Kanunu,
d) Karar: 20/10/1999 tar hl  ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı le yürürlüğe konulan İthalatta Haksız

Rekabet n Önlenmes  Hakkında Kararı,
e) Yönetmel k: İthalatta Haksız Rekabet n Önlenmes  Hakkında Yönetmel ğ ,
f) İran: İran İslam Cumhur yet ’n ,
g) ÇHC: Ç n Halk Cumhur yet ’n ,
fade eder.

Soruşturma konusu eşya
MADDE 4 – (1) Soruşturma konusu eşya, İthalatta Haksız Rekabet n Önlenmes ne İl şk n 2012/14 ve 2016/4

sayılı Tebl ğler le hal hazırda thalatında damp nge karşı önlem uygulanan 6802.23 ve 6802.93 G.T.P.s nde tanımlı
“gran t”lerd r.

(2) Bu aşamada bel rt len gümrük tar fe poz syonları b lg  amaçlı ver lm ş olup, bağlayıcı n tel kte değ ld r.
Başvuru ve mevcut durum
MADDE 5 – (1) 14/9/2006 tar hl  ve 26289 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabet n

Önlenmes ne İl şk n Tebl ğ (Tebl ğ No: 2006/25) le ÇHC menşel  6802.23 ve 6802.93 G.T.P.’s nde tanımlı gran tler n
thalatında damp nge karşı 90 ABD Doları/Ton sev yes nde kes n önlem yürürlüğe konulmuştur. 10/7/2012 tar hl  ve

28349  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  İthalatta  Haksız  Rekabet n  Önlenmes ne  İl şk n  Tebl ğ  (Tebl ğ  No:
2012/14)  le  tamamlanan  n ha  gözden  geç rme  soruşturması  kapsamında  anılan  önlemler n  söz  konusu  eşya
thalatında 174 ABD Doları/Ton tutarında uygulanmasına karar ver lm şt r. Öte yandan, 17/2/2016 tar hl  ve 29627

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabet n Önlenmes ne İl şk n Tebl ğ (Tebl ğ No: 2016/4) le de;
bahse konu önlem, V etnam menşel /çıkışlı eşyaya, anılan ülkede muk m k  f rma ç n 0 olarak uygulanmak kaydıyla,
teşm l ed lm şt r.

(2) Bakanlığa let len, önlem konusu ülkeler menşel  gran tler n thalatında uygulanan damp nge karşı önlem n
İran üzer nden yapılan thalat le etk s z kılındığına yönel k dd alar üzer ne Bakanlık tarafından re’sen b r nceleme
başlatılmıştır.

(3) Mezkur önlemler n etk s z kılındığına l şk n dd a ve bulgular Kanun, Karar ve Yönetmel k hükümler
çerçeves nde değerlend r lm şt r.

Önlemler n etk s z kılınmasına l şk n bulgular
MADDE 6 – (1) Soruşturma konusu eşyanın ÇHC menşel  olanlarının thalatında damp nge karşı önlem 2006

yılında uygulanmaya başlanmış olup, 2012 yılında söz konusu önlem n farklı oranlarda devamına karar ver lm şt r.
Öte yandan, 2012 yılında ÇHC menşel  gran t thalatına yönel k uygulamaya konulan önlem, 2016 yılında söz konusu
eşyanın  V etnam  menşel /çıkışlı  olanlarının  thalatına  teşm l  ed lm şt r.  Gran t  thalatına  yönel k  stat st kler n
ncelenmes  net ces nde,  İran’dan  yapılan  thalatın  2010  yılından  t baren  d kkat  çek c  ölçüde  artış  gösterd ğ

görülmekted r. Bu kapsamda, İran menşel  gran tler n thalatı m ktar bazında 2010 yılı t bar yle 636 Ton sev yes nden
2016 yılında 18.340 Ton sev yes ne yükselerek %2.783,6 oranında artış gösterm şt r.

(2) 2010 yılında İran menşel  thalatın toplam gran t thalatımız ç ndek  payı m ktar bazında %0,24 ken 2016
yılı ç n söz konusu pay %5,99’a, 2017 yılının lk dokuz ayı t bar yle se %10,7’e yükselm şt r.

(3)  2010  le  2016  yılları  arasında,  İran  menşel  thalatta  b r m  f yatların  öneml  ölçüde  ger led ğ
görülmekted r. Bu çerçevede, 2010-2016 yılları arasında söz konusu eşyanın thal b r m f yatları ton başına 520 ABD
Dolarından 290 ABD Dolarına ger lem şt r.

(4) D ğer taraftan, söz konusu ülkeden yapılan önlem konusu eşya thalatına yönel k olarak ülkem ze hracat
yapan f rmalar tesp t ed lm ş olup, nceleme konusu ülkede muk m T caret Müşav rl ğ ’ne hracatçı f rmaların l stes
let lerek anılan f rmaların t car  faal yetler ne ve üret c  olup olmadıklarına l şk n b lg  talep ed lm şt r. Bu kapsamda,
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önlem konusu eşyayı üretmey p, söz konusu eşyanın yalnızca t caret  le şt gal eden f rmalar aracılığıyla, söz konusu
önlem n İran üzer nden etk s z kılındığına l şk n şüphe hasıl olmuştur.

Karar ve şlemler
MADDE 7 – (1) Anılan başvuru sonrası yapılan ncelemeler sonucunda İran menşel /çıkışlı söz konusu eşya

ç n İthalatta  Haksız Rekabet  Değerlend rme Kurulu’nca,  Yönetmel ğ n 38 nc  maddes  çerçeves nde  önlemler n
etk s z kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar ver lm şt r.

(2) Soruşturma, Genel Müdürlük tarafından yürütülecekt r.
Soruşturma dönem
MADDE 8 – (1) 1/1/2015 le 1/11/2017 tar hler  arası soruşturma dönem  olarak bel rlenm şt r.
Soru formları ve b lg ler n toplanması
MADDE 9 – (1) Soruşturma ç n gerekl  b lg ler n tem n  amacıyla, söz konusu eşyanın b l nen thalatçılarına

ve soruşturma kapsamına g ren b l nen yabancı üret c / hracatçılarına soruşturmanın açılışına l şk n b ld r m ve anılan
b ld r m ek nde yer  alan soru formu gönder lecekt r.  B ld r m  almayan tarafların  soru formunu Bakanlık  nternet
sayfasındak  lg l  bölümden nd rmeler  mümkün bulunmaktadır.

(2) Öte yandan, lg l  üret c  ve hracatçılara let lmes n  kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla, İran’ın
Ankara Büyükelç l ğ ’ne de soru formu gönder lecekt r.

(3)  Soruşturmaya l şk n yazılı  ve sözlü let ş m Türkçe yapılacaktır.  İlg l  tarafların  soru  formuna l şk n
yanıtlarını  ve  bu  yanıtlar  dışında  kalan  tüm  b lg ,  belge,  görüş  ve  talepler n  yazılı  olarak  Türkçe  sunmaları
gerekmekted r.

Süreler
MADDE 10 –  (1) Soru formunu cevaplandırma süres , soruşturma açılmasına da r  b ld r m n gönder ld ğ

tar hten t baren posta süres  dah l 37 gündür. 9 uncu maddede bel rt len, b ld r m n ve soru formlarının gönder lmed ğ
lg l  taraflar se, bu Tebl ğ n yayımı tar h nden t baren şleyecek 37 günlük süre le bağlıdırlar.

(2) Soru formunda sten len b lg ler n har c nde, soruşturmayla lg l  olduğu düşünülen d ğer b lg , belge ve
görüşler n d kkate alınab lmes  ç n, söz konusu b lg , belge ve görüşler n, bu Tebl ğ n yayımı tar h nden t baren en
geç 37 gün ç nde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerek r.

(3)  Soruşturmanın  sonucundan  etk leneb lecekler n  dd a  eden  d ğer  lg l  tarafların  da  (yerl  üret c ler,
thalatçılar, lg l  meslek kuruluşları, tüket c  dernekler , üret m dalındak  şç  veya şveren send kaları ve benzer )

görüşler  le konuya l şk n her türlü b lg  ve belgey  bu Tebl ğ n yayımı tar h nden t baren 37 gün ç nde yazılı olarak
Genel Müdürlüğe b ld rmeler  gerek r.

İşb rl ğ ne gel nmemes
MADDE 11 –  (1)  Yönetmel ğ n 26 ncı maddes nde  bel rt ld ğ  üzere,  taraflardan b r n n bel rt len süreler

ç nde gerekl  b lg y  sağlayamaması veya yanlış b lg  vermes  ya da b lg  vermey  reddetmes  veya soruşturmayı
engelled ğ n n anlaşılması hal nde soruşturmaya l şk n karar, olumlu veya olumsuz, mevcut ver lere göre alınacaktır.

Geç c  önlem alınması, verg ler n ger ye dönük uygulanması
MADDE  12  –  (1)  Karar’ın  lg l  maddeler  uyarınca,  soruşturma  süres nce  geç c  önlem  uygulanması

kararlaştırılab l r ve kes n önlem ger ye dönük olarak uygulanab l r.
(2) Önlemler n uygulanmasında başlamış şlem kavramı ve st snası bulunmamaktadır.
Yetk l  merc  ve adres
MADDE 13  –  (1)  Soruşturmayla  lg l  b lg  ve  belgeler  le  görüşler n  aşağıda  bel rt len  yetk l  merc ye

let lmes  gerek r:
Ekonom  Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
İthalat Pol t kalarını İzleme ve Değerlend rme Da res
Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 06530 Çankaya/ANKARA
Tel: +90 (312) 204 99 53
Faks: +90 (312) 204 86 33
e-posta: oek836@ekonom .gov.tr
Soruşturmanın başlangıç tar h
MADDE 14 – (1) Soruşturma, bu Tebl ğ n yayımı tar h nde başlamış kabul ed l r.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Tebl ğ yayımı tar h nde yürürlüğe g rer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Tebl ğ hükümler n  Ekonom  Bakanı yürütür.
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