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9 Kasım 2019 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30943

TEBLİĞ

T�caret Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/32)
BİRİNCİ BÖLÜM

Genel B�lg� ve İşlemler
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebl�ğ�n amacı, 19/3/2019 tar�hl� ve 30719 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabet�n Önlenmes�ne İl�şk�n Tebl�ğ (Tebl�ğ No: 2019/9) �le Kore Cumhur�yet� menşel� 3812.20.90.00.00
gümrük tar�fe �stat�st�k poz�syonlu “d�ğerler�” tanımlı eşya �thalatına yönel�k olarak başlatılan önlemler�n etk�s�z
kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması net�ces�nde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

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) ABD: Amer�ka B�rleş�k Devletler�’n�,
b) Bakanlık: T�caret Bakanlığını,
c) BOTP: Büt�lokt�l tereftalatı,
ç) DBTP: D�büt�l tereftalatı,
d) DİR: Dah�lde İşleme Rej�m�n�,
e) DOTP: D�okt�l tereftalatı,
f) Genel Müdürlük: İthalat Genel Müdürlüğünü,
g) GTİP: Gümrük tar�fe �stat�st�k poz�syonunu,
ğ) Güney Kore: Kore Cumhur�yet�’n�,
h) Kanun: 14/6/1989 tar�hl� ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabet�n Önlenmes� Hakkında Kanunu,
ı) Karar: 20/10/1999 tar�hl� ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe konulan İthalatta Haksız

Rekabet�n Önlenmes� Hakkında Kararı,
�) TGTC: İstat�st�k Poz�syonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tar�fe Cetvel�n�,
j) TÜİK: Türk�ye İstat�st�k Kurumunu,
k) Yönetmel�k: 30/10/1999 tar�hl� ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabet�n

Önlenmes� Hakkında Yönetmel�ğ�,
�fade eder.
Damp�ng önlem�ne tab� eşya ve soruşturma konusu eşya
MADDE 4 – (1) Damp�nge karşı önleme tab� eşya 2917.39.95.90.13 GTİP’l� DOTP’d�r.
(2) Soruşturma konusu eşya �se 3812.20.90.00.00 GTİP altında sınıflandırılan “d�ğerler�” tanımlı eşyadır.
Damp�ng önlem�ne tab� eşyaya �l�şk�n yürürlüktek� mevzuat
MADDE 5 – (1) Güney Kore menşel� 2917.39.95.90.13 GTİP’l� DOTP �thalatında 20/10/2017 tar�hl� ve

30216 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabet�n Önlenmes�ne İl�şk�n Tebl�ğ (Tebl�ğ No:
2017/24) kapsamında, LG Chem. Ltd. f�rması �ç�n %7,99; d�ğer f�rmalar �ç�n %12,57 oranında damp�nge karşı önlem
uygulanmaktadır.

Başvuru ve soruşturma
MADDE 6 – (1) Yerl� üret�c� Meltem K�mya ve Teks. San. İth. İhr. ve T�c. A.Ş. �le Leba Sanay� Ürünler� İth.

İhr. ve Paz. A.Ş. f�rmaları tarafından, Güney Kore menşel� 2917.39.95.90.13 GTİP’l� DOTP �thalatında uygulanmakta
olan damp�nge karşı önlem�n, aynı ülke menşel� 3812.20.90.00.00 GTİP’l� “d�ğerler�” tanımlı eşya �thalatı yoluyla
etk�s�z kılındığı �dd�ası �le Bakanlığımıza başvuruda bulunulmuştur.

(2) Önlemler�n etk�s�z kılındığına �l�şk�n �dd�a ve bulguların Kanun, Karar ve Yönetmel�k hükümler�
çerçeves�nde değerlend�r�lmes� net�ces�nde Güney Kore menşel� söz konusu eşya �ç�n İthalatta Haksız Rekabet�
Değerlend�rme Kurulunca, Yönetmel�ğ�n 38 �nc� maddes� çerçeves�nde önlemler�n etk�s�z kılınmasına karşı
soruşturma açılmasına karar ver�lm�şt�r.

(3) İthalatta Haksız Rekabet�n Önlenmes�ne İl�şk�n Tebl�ğ (Tebl�ğ No: 2019/9) �le Güney Kore menşel�
3812.20.90.00.00 GTİP’l� “d�ğerler�” tanımlı eşya �thalatına yönel�k olarak önlemler�n etk�s�z kılınmasına karşı
soruşturma başlatılmıştır.

(4) Mezkur Tebl�ğ�n 8 �nc� maddes� çerçeves�nde, Güney Kore menşel� soruşturma konusu 3812.20.90.00.00
GTİP’l� “d�ğerler�” tanımlı eşya �thalatının Kararın 11 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası uyarınca tem�nata bağlanması
kararlaştırılmıştır.

Soruşturma dönem�
MADDE 7 – (1) Önlem�n etk�s�z kılınmasına yönel�k bel�rlemeler �ç�n 1/1/2015 - 31/12/2018 tar�hler�n�

kapsayan dönem soruşturma dönem� olarak bel�rlenm�şt�r.
İlg�l� tarafların b�lg�lend�r�lmes� ve b�lg�ler�n toplanması
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MADDE 8 – (1) Soruşturma �ç�n gerekl� b�lg�ler�n tem�n� amacıyla, b�l�nen �thalatçılara ve Güney Kore’de
yerleş�k üret�c�/�hracatçılara soru formları gönder�lm�ş ve Güney Kore’n�n Ankara Büyükelç�l�ğ�ne b�ld�r�m
yapılmıştır. İlk aşamada tarafların soru formlarını cevaplandırmaları �ç�n posta süres� dâh�l 37 günlük süre ver�lm�şt�r.
Sonrak� aşamada Bakanlığa vak� makul süre uzatımı talepler� değerlend�r�lerek karşılanmış olup, �lg�l� taraflara normal
süreye �laveten ek süre de ver�lm�şt�r.

(2) Soruşturma kapsamında Güney Kore’de yerleş�k LG Chem. Ltd. f�rması gerekl� b�lg� ve belgeler�
sağlayarak �ş b�rl�ğ�nde bulunmuştur.

(3) Güney Kore’de yerleş�k ve �ş b�rl�ğ�ne davet ed�len ve/veya söz konusu soruşturma �le �lg�l� olab�lecek
d�ğer f�rmalardan zamanında ve usulüne uygun herhang� b�r başvuru alınmamıştır. Bu f�rmalar, Yönetmel�ğ�n 26 ncı
maddes� hükümler� kapsamında �ş b�rl�ğ�nde bulunmadı olarak added�lm�şt�r.

(4) Soruşturma kapsamında 5 �thalatçı f�rma gerekl� b�lg� ve belgeler� sağlayarak �ş b�rl�ğ�nde bulunmuştur.
(5) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşk�l edecek b�lg�, bulgu ve değerlend�rmeler� �çeren genel

n�ha� b�ld�r�m Güney Kore’n�n Ankara Büyükelç�l�ğ�ne, �ş b�rl�ğ�nde bulunan �hracatçı ve �thalatçı f�rmalar �le başvuru
sah�b� yerl� üret�c�lere; f�rmaya özel b�lg�ler� ve değerlend�rmeler� de �ht�va eden f�rma özel n�ha� b�ld�r�mler, �ş
b�rl�ğ�nde bulunan �hracatçı f�rmaya �let�lm�ş ve taraflara n�ha� b�ld�r�mdek� hususlara �l�şk�n görüşler�n� sunma �mkânı
tanınmıştır. LG Chem. Ltd. f�rmasınca n�ha� b�ld�r�me �l�şk�n görüş b�ld�r�lm�ş olup anılan f�rmanın taleb� üzer�ne
8/8/2019 tar�h�nde özel d�nleme toplantısı yapılmıştır.

(6) Tarafların görüşler�n� sunmalarını müteak�p bu görüşler de d�kkate alınarak değerlend�rme yapılmıştır.
Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm b�lg�, belge ve görüşler �ncelenm�ş olup; mezkur görüşlerden
mevzuat kapsamında değerlend�r�leb�lecek olanlara bu Tebl�ğ�n �lg�l� bölümler�nde yer ver�lm�şt�r.

Yer�nde doğrulama soruşturmaları
MADDE 9 – (1) Soruşturma kapsamında �ş b�rl�ğ�nde bulunan �hracatçı f�rmaya �l�şk�n �nceleme, f�rma

tarafından soru formu kapsamında sağlanan b�lg� ve belgeler �le soruşturma otor�tes�nce elde ed�len d�ğer b�lg� ve
belgeler�n �ncelenmes�yle yapılmış olup, yer�nde doğrulama soruşturmasına �ht�yaç duyulmamıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Önlemler�n Etk�s�z Kılınmasına İl�şk�n Bel�rlemeler

Genel
MADDE 10 – (1) Kararın “Önlemler�n Etk�s�z Kılınmasının Engellenmes�” başlıklı 11 �nc� maddes� “Kes�n

önlemler�n, yürürlüktek� damp�nge karşı verg� veya telaf� ed�c� verg�den kaçınma dışında yeterl� b�r haklı neden� veya
ekonom�k gerekçes� bulunmayan b�r uygulama, �şlem veya �ş sonucunda etk�s�z kılındığının açılacak soruşturma
net�ces�nde bel�rlenmes� hal�nde, damp�nge karşı verg�ler �le telaf� ed�c� verg�ler, önleme konu ülkeden benzer mallar
ya da parçaları �le bunların üçüncü ülkelerden �thalatını da kapsayacak şek�lde gen�şlet�lerek uygulanab�l�r.” hükmünü
am�rd�r. Bu kapsamda, Güney Kore menşel� DOTP �thalatında uygulanan damp�nge karşı önlem�n, söz konusu eşyanın
b�r m�ktar değ�ş�kl�ğe uğratılarak önleme konu ülkeden 3812.20.90.00.00 GTİP’l� benzer mallar �thalatı yoluyla etk�s�z
kılınıp kılınmadığı hususu İthalatta Haksız Rekabet�n Önlenmes� Hakkında Mevzuat hükümler� çerçeves�nde
soruşturulmuştur.

(2) Kararın 2 nc� maddes�n�n (�) bend�n�n (1) numaralı alt bend� çerçeves�nde önlem�n etk�s�z kılınmasına
�l�şk�n değerlend�rme; Türk�ye �le Güney Kore arasındak� t�caret�n gerçekleşt�r�lme şekl�nde b�r değ�ş�kl�k meydana
gel�p gelmed�ğ�, bu değ�ş�kl�ğ�n yürürlüktek� damp�nge karşı önlemden kaçınma dışında yeterl� b�r haklı neden� veya
ekonom�k gerekçes� bulunmayan b�r uygulama, �şlem veya �şten kaynaklanıp kaynaklanmadığı ve bu şek�lde
yürürlüktek� damp�nge karşı önlem�n �y�leşt�r�c� etk�s�n�n azaltılıp azaltılmadığının �ncelenmes� yoluyla yapılmıştır.

(3) Soruşturma kapsamında esaslı b�lg� veya belgeler� sağlamayan f�rmalar Yönetmel�ğ�n 26 ncı maddes�
çerçeves�nde �ş b�rl�ğ�nde bulunmadı olarak added�lm�şt�r. Bu durumda, önlemler�n etk�s�z kılınmasına yönel�k
bel�rlemeler �ç�n eldek� mevcut ver�ler kullanılmıştır.

Damp�nge karşı önleme tab� DOTP �thalatının gel�ş�m�
MADDE 11 – (1) TÜİK ver�ler�ne göre, DOTP 2017 yılına kadar “tereftal�k as�t�n d�ğer esterler�” eşya tanımlı

2917.39.95.90.12 GTİP altında sınıflandırılmış olup, 2017 yılında yapılan GTİP değ�ş�kl�ğ� sonucunda müstak�l olarak
2917.39.95.90.13 GTİP altında sınıflandırılmaya başlanmıştır. Or�j�nal damp�ng soruşturması kapsamında
2917.39.95.90.12 GTİP’l� eşya �thalatının DOTP �thalatı olarak değerlend�r�ld�ğ� tesp�t ed�lm�ş olup, söz konusu
�thalat bu Tebl�ğ kapsamında DOTP �thalatı olarak anılacaktır.

(2) 2015 yılında 26,9 m�lyon ABD Doları ve 21.900 ton olan DOTP �thalatı, 2016 yılında 8,6 m�lyon ABD
Doları ve 9.050 ton, 2017 yılında 2,7 m�lyon ABD Doları ve 2.178 ton, 2018 yılında �se 1,8 m�lyon ABD Doları ve
1.322 ton sev�yes�nde gerçekleşm�şt�r.

(3) Söz konusu �thalata �l�şk�n ortalama b�r�m f�yatların 2015-2018 dönem�nde sırasıyla 1.231; 952; 1.253 ve
1.344 ABD Doları/ton sev�yes�nde gerçekleşt�ğ� görülmekted�r.

(4) 2015-2016 dönem�nde DOTP’n�n genel �thalatının tamamına yakın kısmının Güney Kore menşel� olduğu
görülmekted�r. Anılan �thalatta damp�nge karşı önlem�n 20/10/2017 tar�h�nde yürürlüğe g�rmes� sonrasında söz konusu
ülken�n genel �thalat �ç�ndek� payında b�r m�ktar düşüş gözlenm�şt�r. Güney Kore menşel� �thalatın payı m�ktar bazında
2017 yılında %94, 2018 yılında �se %77 sev�yes�nde gerçekleşm�şt�r.

(5) Buna göre Güney Kore menşel� DOTP �thalatının 2015 yılında 26,4 m�lyon ABD Doları ve 21.700 ton,
2016 yılında 8,5 m�lyon ABD Doları ve 8.934 ton sev�yes�nde, 2017 yılında önlem�n etk�s�yle daha da ger�leyerek 2,6
m�lyon ABD Doları ve 2.047 ton sev�yes�nde gerçekleşt�ğ� görülmekted�r. Anılan �thalat 2018 yılında �se 1,4 m�lyon
ABD Doları ve 1.017 ton sev�yes�ne ger�lem�şt�r.

(6) Güney Kore menşel� DOTP �thalatının ortalama b�r�m f�yatlarının 2015-2018 dönem�nde genel �thalata
benzer şek�lde sırasıyla 1.217; 947; 1.265 ve 1.344 ABD Doları/ton sev�yes�nde gerçekleşt�ğ� görülmekted�r.
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(7) D�ğer taraftan, 2015-2018 dönem�nde Güney Kore’den DİR kapsamında yapılan �thalatın toplam �thalat
�ç�ndek� m�ktarsal payının 2018 yılında büyük oranda arttığı tesp�t ed�lm�şt�r. Buna göre söz konusu oran 2015-2017
yıllarında %6-4 sev�yeler�ndeyken 2018 yılında %94’e yükselm�ş olup, damp�nge karşı önlem�n yürürlüğe g�rmes�
sonrasında �thalatın büyük bölümünün DİR kapsamında yapıldığı görülmekted�r. Ayrıca, soruşturma dönem�nde
DOTP’n�n Güney Kore dışındak� ülkelerden DİR kapsamında �thal ed�lmed�ğ� tesp�t ed�lm�şt�r.

(8) LG Chem. Ltd. f�rmasınca n�ha� b�ld�r�m raporuna �l�şk�n sunulan görüşlerde Güney Kore'den DOTP
�thalatının söz konusu önlem�n uygulanmasından önce de öneml� ölçüde düştüğü ve DOTP �thalatında meydana gelen
düşüşün damp�nge karşı önlem dışında başka unsurlardan kaynaklandığı �dd�a ed�lmekted�r. Ancak DOTP �thalatının
damp�nge karşı önlem�n yürürlüğe g�rmes�nden önce de azalıyor olmakla b�rl�kte, önlem sonrasında çok c�dd� şek�lde
düştüğü aş�kardır. Ayrıca 2018 yılında yapılan 1.017 ton sev�yes�ndek� �thalatın da m�ktar bazında %94’lük kısmının
damp�ng önlem�ne tab� olmayan DİR kapsamında gerçekleşt�ğ�n�n de göz önünde tutulması gerekmekted�r. Buna göre
2018 yılında yapılan kes�n �thalat 57 tondur.

Soruşturma konusu eşya �thalatının gel�ş�m�
MADDE 12 – (1) TÜİK ver�ler�ne göre, 2015 yılında 9,3 m�lyon ABD Doları ve 3.757 ton olan soruşturma

konusu eşyanın genel �thalatı 2016 yılında 9,2 m�lyon ABD Doları ve 3.892 ton, 2017 yılında 17,8 m�lyon ABD
Doları ve 9.726 ton, 2018 yılında �se 18,3 m�lyon ABD Doları ve 8.964 ton sev�yes�nde gerçekleşm�şt�r.

(2) Anılan �thalatın ortalama b�r�m f�yatlarının 2015-2018 dönem�nde sırasıyla 2.479; 2.366; 1.832 ve 2.043
ABD Doları/ton sev�yes�nde gerçekleşt�ğ� tesp�t ed�lm�şt�r.

(3) Soruşturma konusu eşyanın Güney Kore menşel� �thalatı �se DOTP �thalatında damp�nge karşı önlem�n
yürürlüğe g�r�ş�ne kadar �hmal ed�leb�l�r sev�yelerde (2015 yılında 150 b�n ABD Doları ve 55 ton; 2016 yılında 230
ABD Doları ve 80 kg) gerçekleşerek 2017 yılında sıfırlanmış �ken, damp�nge karşı önlem�n yürürlüğe g�rmes�
sonrasında 2018 yılında 1,4 m�lyon ABD Doları ve 995 ton sev�yes�ne yükselm�şt�r. 2018 yılında Güney Kore’n�n
soruşturma konusu ürün �thalatında Hollanda, Almanya ve ABD’den sonra dördüncü sıraya yerleşt�ğ� ve 2017 yılında
sıfır olan �thalat payını m�ktar bazında %11’e yükseltt�ğ� görülmekted�r.

(4) Soruşturma konusu eşyanın Güney Kore menşel� �thalatının ortalama b�r�m f�yatları �ncelend�ğ�nde 2015
yılında 2.747 ABD Doları/ton; 2016 yılında 2.875 ABD Doları/ton olan b�r�m f�yatın 2018 yılında 1.405 ABD
Doları/ton sev�yes�ne ger�led�ğ� görülmekted�r. 2015-2016 dönem�nde oldukça yüksek olan ortalama b�r�m f�yatın
2018 yılında neredeyse yarıya �nerek DOTP’n�n b�r�m f�yatı �le benzer b�r sev�yeye geld�ğ� görülmekted�r.

(5) 2018 yılında Güney Kore’den soruşturma konusu eşyanın �thalatını yapan f�rmalar �ncelend�ğ�nde, söz
konusu f�rmaların büyük kısmının damp�nge karşı önlem�n yürürlüğe g�rmes� önces�nde Güney Kore’den DOTP
�thalatı yapan f�rmalar olduğu görülmekted�r. Benzer şek�lde Güney Kore’den ülkem�ze soruşturma konusu ürün
�hracatı yapan f�rmaların DOTP �hracatı yapan f�rmalarla büyük oranda aynı olduğu anlaşılmıştır.

(6) Trademap ver� s�stem�nde altılı bazda yer alan soruşturma konusu eşya �stat�st�kler� �ncelenm�şt�r. Buna
göre Güney Kore’n�n Türk�ye’ye soruşturma konusu ürünün �ç�nde bulunduğu 3812.20 gümrük tar�fe poz�syonlu eşya
�hracatı 2015-2017 dönem�nde ger�lem�ş; damp�nge karşı önlem sonrası 2018 yılında �se öneml� m�ktarda yüksel�ş
göstererek b�r öncek� yıla göre değer bazında %355, m�ktar bazında �se %186 oranında artmıştır. Böylece Türk�ye,
Güney Kore’n�n 3812.20 gümrük tar�fe poz�syonlu ürün �hracatında �lk sıraya yerleşm�şt�r. Söz konusu �hracatın 2015
yılında 559 b�n ABD Doları ve 763 ton; 2016 yılında 449 b�n ABD Doları ve 718 ton; 2017 yılında 360 b�n ABD
Doları ve 510 ton sev�yes�nde gerçekleşt�ğ�, 2018 yılında �se 1,6 m�lyon ABD Doları ve 1.459 ton sev�yes�ne
yükseld�ğ� tesp�t ed�lm�şt�r. Söz konusu �hracatın ortalama b�r�m f�yatları �ncelend�ğ�nde, 2015-2017 dönem�nde 0,73;
0,61 ve 0,63 ABD Doları/kg sev�yeler�nde olan b�r�m f�yatın 2018 yılında %59 artarak 1,12 ABD Doları/kg sev�yes�ne
geld�ğ� görülmekted�r. İhraç m�ktarı ve f�yatlarındak� söz konusu artış, �hraç ed�len üründe 2018 yılında b�r farklılaşma
olduğuna �şaret etmekted�r. Soruşturma dönem�nde anılan üründe Güney Kore’n�n Türk�ye dışındak� ülkelere toplam
�hracatı �ncelend�ğ�nde, söz konusu �hracatın 2018 yılında b�r m�ktar artış göstermes�ne rağmen, artış oranının değer
bazında %43, m�ktar bazında �se %98 sev�yes�nde olduğu ve Türk�ye’ye �hracat artışının çok altında kaldığı
görülmekted�r. Ayrıca 2018 yılında söz konusu �hracatta ortalama b�r�m f�yatlarda öneml� oranda (%62) düşüş
yaşanırken, Türk�ye’ye �hraç f�yatlarında DOTP f�yatlarına yakınsayacak şek�lde artış yaşandığı görülmekted�r.

T�caret�n gerçekleşt�r�lme şekl�ndek� değ�ş�kl�ğe �l�şk�n değerlend�rme
MADDE 13 – (1) Güney Kore menşel� DOTP �le soruşturma konusu ürünün �thalat �stat�st�kler�n�n

�ncelenmes�nden, anılan ülke menşel� DOTP �thalatında damp�nge karşı önlem�n yürürlüğe g�rmes�nden sonra DOTP
�thalatının c�dd� oranda azaldığı ve 2018 yılında düşük m�ktardak� �thalatın da tamamına yakınının DİR kapsamında
yapıldığı; d�ğer taraftan soruşturma konusu ürün �thalatının aynı dönemde başladığı tesp�t ed�lm�şt�r. Bu bağlamda,
Türk�ye �le Güney Kore arasındak� t�caret�n gerçekleşt�r�lme şekl�nde, söz konusu damp�nge karşı önlem�n yürürlüğe
g�rmes� sonrasında değ�ş�kl�k meydana geld�ğ� değerlend�r�lmekted�r.

Yürürlüktek� damp�nge karşı önlem�n �y�leşt�r�c� etk�s�n�n azaltılmasına �l�şk�n değerlend�rme
MADDE 14 – (1) Güney Kore menşel� DOTP �thalatında damp�nge karşı önlem�n yürürlüğe g�rmes�

sonrasında, anılan ülke menşel� DOTP �thalatı c�dd� oranda düşüş göster�rken eşzamanlı olarak soruştuma konusu
ürünün �thalatının öneml� oranda arttığı tesp�t ed�lm�şt�r. Söz konusu artışın yürürlüktek� damp�nge karşı önlem�n
�y�leşt�r�c� etk�s�n� azalttığı değerlend�r�lmekted�r.

(2) Bunun yanı sıra f�yatlar bakımından değerlend�rme yapıldığında, Güney Kore menşel� DOTP’n�n ortalama
�thal b�r�m f�yatının 2015-2017 dönem�nde sırasıyla 1.217; 947 ve 1.265 ABD Doları/ton sev�yeler�nde gerçekleş�rken,
soruşturma konusu ürünün f�yatlarının 2015 yılında 2.747; 2016 yılında 2.875 ABD Doları/ton olduğu ve 2018 yılına
kadar soruşturma konusu ürün f�yatının DOTP f�yatının oldukça üzer�nde olduğu görülmekted�r. Damp�nge karşı
önlem�n yürürlüğe g�rmes� sonrasında 2018 yılında soruşturma konusu ürün f�yatının (1.405 ABD Doları/ton) öneml�
oranda düştüğü ve DOTP ortalama �thal b�r�m f�yatı (1.344 ABD Doları/ton) �le oldukça yakınsadığı tesp�t ed�lm�şt�r.
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Bu kapsamda, 2018 yılında damp�nge karşı önleme tab� olmayan soruşturma konusu ürünün p�yasaya g�rerek
yürürlüktek� damp�nge karşı önlem�n �y�leşt�r�c� etk�s�n� azalttığı değerlend�r�lmekted�r.

(3) LG Chem. Ltd. f�rmasınca n�ha� b�ld�r�m raporuna �l�şk�n sunulan görüşlerde 2018 yılında f�rmanın �hraç
etmekte olduğu soruşturma konusu ürün f�yatları �le 2015 yılında soruşturma konusu ürün dışında �thal ed�len
ürünler�n f�yatlarının karşılaştırılmasının doğru b�r değerlend�rme olmayacağı dolayısıyla f�rmanın soruşturma konu
ürün �hracatının yürürlüktek� damp�nge karşı önlem�n �y�leşt�r�c� etk�s�n� azaltmadığı �fade ed�lmekted�r. Söz konusu
değerlend�rme 3812.20.90.00.00 GTİP’l� soruşturma konusu ürün f�yatlarının yıllar �t�barıyla genel olarak gel�ş�m�n�
göstermek amacıyla yapılmış olup esas olarak 2018 yılında soruşturma konusu ürünün DOTP f�yatına çok yakın, hatta
b�r m�ktar altında f�yattan damp�nge karşı önleme tab� olmadan p�yasaya g�rerek damp�nge karşı önlem�n �y�leşt�r�c�
etk�s�n� azalttığı değerlend�r�lmekted�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Soruşturma Konusu Eşyaya İl�şk�n Tesp�tler

DOTP �le soruşturma konusu ürünün karşılaştırılması
MADDE 15 – (1) Soruşturma kapsamında, DOTP’n�n b�r m�ktar değ�ş�kl�ğe uğratılarak soruşturma konusu

ürün şekl�nde �thal ed�lmes�yle, önleme konu ülkeden benzer malların �thalatı yoluyla yürürlüktek� damp�nge karşı
önlem�n etk�s�z kılınıp kılınmadığı �ncelenm�şt�r. Bu kapsamda �k� ürün grubu �thalat m�ktar ve f�yatlarının yanı sıra
üret�m yöntemler�; k�myasal �çer�kler�; f�z�ksel ve k�myasal özell�kler�; kullanım alanları ve �kame ed�leb�l�rl�kler�;
kullanıcıları; pazarlama, satış ve dağıtım kanalları, müşter� terc�hler� ve mal�yetler� g�b� özell�kler� bakımından
karşılaştırılmış ve benzer ürün olup olmadıkları �ncelenm�şt�r.

(2) İk� ürün grubu üret�m yöntemler� �t�barıyla karşılaştırılmıştır. DOTP’n�n üret�m yöntem�, b�r k�myasal
madden�n katal�st eşl�ğ�nde uygun sıcaklıkta b�r başka k�myasal madde �le doğrudan esterleşt�r�lmes�d�r. Soruşturma
konusu üründe �se öncel�kle DOTP’n�n üret�ld�ğ�, sonrasında DOTP’n�n b�r başka k�myasal madde �le trans-
ester�f�kasyonu sonucunda soruşturma konusu ürünün ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Buna göre, soruşturma konusu
ürünün, DOTP’n�n değ�ş�kl�ğe uğratılması yoluyla üret�ld�ğ� görülmekted�r. Ayrıca, soru formlarına ver�len
yanıtlardan ve �hracatçı f�rmaların web s�teler�nde yapılan araştırmalardan soruşturma konusu ürünün öneml�
oranlarda DOTP �çerd�ğ� anlaşılmaktadır.

(3) İk� ürün grubunun f�z�ksel ve k�myasal özell�kler� �ncelenm�şt�r. DOTP �le soruşturma konusu ürünler�n
f�z�ksel özell�kler� şeffaf sıvı görünümler� ve karakter�st�k kokuları benzerl�k göstermekted�r. Söz konusu ürünler farklı
k�myasal b�leş�kler olduğundan, f�z�ksel ve k�myasal özell�kler� b�reb�r aynı olmayab�lmekted�r. D�ğer taraftan,
soruşturma konusu ürünün farklı t�pler�n�n de �çer�ğ�ndek� k�myasalların m�ktarı farklılık gösterd�kçe bazı farklı
özell�klere sah�p olab�ld�ğ� anlaşılmıştır. Ancak, DOTP �le soruşturma konusu ürünler�n temelde benzer özell�klere
sah�p f�talat �çermeyen plast�f�yanlar olduğu değerlend�r�lmekted�r. D�ğer taraftan, DOTP �le soruşturma konusu ürün
arasında f�z�ksel ve k�myasal farklılıklar olsa da soruşturma konusu ürün �le DOTP’n�n esaslı unsurunun aynı olduğu
değerlend�r�lmekted�r.

(4) DOTP �le soruşturma konusu ürünler�n kullanım alanlarının temelde aynı olduğu anlaşılmaktadır. Her �k�
ürün grubu da f�talat �çermeyen plast�f�yanlar olup, PVC pasta ve hamur karışımlarında yumuşatıcı olarak
kullanılmaktadır. Söz konusu ürünler tüm kalenderleme s�stemler�nde; otomot�v sektöründe; PVC granül, PVC pasta
üret�m�nde; kablo, sun� der�, eld�ven, duvar kağıdı üret�m�nde, f�talat �çermeyen eşya üret�m�nde (oyuncak sektöründe,
bazı özel hortumların üret�m�nde, masa örtüsü üret�m� g�b� alanlarda), PVC yer muşambaları, paspas ve branda
üret�m�nde kullanılmaktadır. Bu kapsamda, �k� ürün grubunun �kame ed�leb�l�r olduğu değerlend�r�lmekted�r.

(5) İk� ürün grubunun üret�c�/�hracatçı ve kullanıcılarının büyük ölçüde aynı olduğu görülmekte olup;
ürünler�n pazarlama, satış ve dağıtım kanalları ve müşter� terc�hler� açısından büyük ölçüde benzerl�k gösterd�ğ�
değerlend�r�lmekted�r.

(6) Bunun yanı sıra, DOTP �le soruşturma konusu ürünün üret�m mal�yetler� karşılaştırılmış olup, büyük
ölçüde benzer hammaddeler ve benzer üret�m yöntem� �le üret�len ürünler�n üret�m mal�yetler�n�n b�rb�r�ne çok yakın
olduğu tesp�t ed�lm�şt�r. İk� ürünün üret�m mal�yetler�n�n b�rb�r�ne çok yakın olması, DOTP’n�n değ�ş�me
uğratılmasının öneml� b�r mal�yet farkı yaratmadığını göstermekte olup, bu durumda DOTP’n�n değ�ş�me uğratılarak
soruşturma konusu ürünün üret�lmes�nde ekstra b�r mal�yete katlanılmasına gerek bulunmadığı değerlend�r�lmekted�r.

(7) Bu çerçevede DOTP �le soruşturma konusu ürünün bahse konu özell�kler� �t�barıyla benzer ürün oldukları
ve soruşturma konusu ürün �thalatının yürürlükte bulunan damp�nge karşı önlemden kaçınma dışında yeterl� b�r haklı
neden� ve ekonom�k gerekçes� bulunmadığı değerlend�r�lmekted�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İhracatçı F�rmalara İl�şk�n Tesp�tler

LG Chem. Ltd.
MADDE 16 – (1) Güney Kore’de yerleş�k LG Chem. Ltd. gerekl� b�lg� ve belgeler� sağlayarak soruşturma

kapsamında �ş b�rl�ğ�nde bulunmuştur. Anılan f�rmaya �l�şk�n �nceleme f�rma tarafından soru formu kapsamında
sağlanan b�lg� ve belgeler �le soruşturma otor�tes�nce elde ed�len d�ğer b�lg� ve belgeler�n �ncelenmes�yle yapılmış
olup, yer�nde doğrulama soruşturmasına �ht�yaç duyulmamıştır.

(2) LG Chem Ltd. f�rmasının damp�nge karşı önlem�n yürürlüğe g�rmes� önces�nde DOTP’n�n, önlem�n
yürürlüğe g�rmes� sonrasında �se soruşturma konusu ürünün Güney Kore’den öneml� �hracatçısı olduğu görülmekted�r.
F�rmanın �k� ürün grubunda �hracat ver�ler�n�n �ncelenmes�nden f�rmanın �hracatının DOTP’den, benzer özell�klere ve
f�yata sah�p olan soruşturma konusu ürüne kaydığı tesp�t ed�lm�şt�r.

(3) LG Chem. Ltd. tarafından soruşturma konusu ürünün �k� farklı t�pte üret�ld�ğ� ve Türk�ye’ye �hraç ed�ld�ğ�
bel�rt�lm�şt�r. F�rmanın web s�tes�nde söz konusu ürünler�n 2014 yılından bu yana t�car� olarak üret�ld�ğ� �fade
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ed�lmekted�r. Ancak f�rmanın Türk�ye’ye soruşturma konusu ürün �hracatının Güney Kore menşel� DOTP �thalatında
damp�nge karşı önlem�n yürürlüğe g�rmes�nden sonra başladığı tesp�t ed�lm�şt�r.

(4) LG Chem. Ltd. f�rmasınca n�ha� b�ld�r�m raporuna �l�şk�n sunulan görüşlerde soruşturma konusu eşyanın
DOTP �thalatında damp�nge karşı önlem�n yürürlüğe g�rmes�nden önce de üret�ld�ğ�/satıldığı ve d�ğer ülkelere de �hraç
ed�ld�ğ� bel�rt�lm�şt�r. F�rma tarafından soruşturma konusu ürünler�n patent kaydına sah�p olduğu ülkelere satıldığı;
esasen yurt �ç� p�yasada da satıldığı ve 2017 yılında Türk�ye’ye numune gönder�ld�ğ� �fade ed�lm�şt�r. F�rma tarafından
soruşturma konusu ürünün DOTP’n�n �kames� olarak kabul ed�lemeyeceğ� �dd�a ed�lmekted�r. Öncel�kle TÜİK
�stat�st�kler�nde f�rmanın 2017 yılında soruşturma konusu ürün �hracatının bulunmadığı görülmekted�r. D�ğer taraftan,
söz konusu ürünler�n 2014 yılından ber� üret�l�p satılmakta olduğu b�lg�s�ne n�ha� b�ld�r�m raporunda yer ver�lm�ş olup
buna göre anılan ürünler�n �ç p�yasaya ve d�ğer ülkelere satışlarının bulunması �zahtan varested�r. N�tek�m, soruşturma
kapsamında söz konusu ürünler�n Türk�ye’ye DOTP �thalatında uygulanan damp�nge karşı önlemden kaçınma sa�k�yle
�hraç ed�ld�ğ� değerlend�r�lmekte olup, soruşturma otor�tes�n�n anılan ürünler�n bu amaçla üret�ld�ğ�/gel�şt�r�ld�ğ� g�b�
b�r değerlend�rmes� bulunmamaktadır.

(5) Güney Kore menşel� DOTP �thalatında damp�nge karşı önlem�n yürürlüğe g�rmes� sonrasında, f�rmanın
anılan ülke menşel� DOTP �hracatının c�dd� oranda düşüş gösterd�ğ� ancak eşzamanlı olarak soruşturma konusu
ürünün �hracatının öneml� oranda arttığı tesp�t ed�lm�şt�r. Söz konusu artışın yürürlüktek� damp�nge karşı önlem�n
�y�leşt�r�c� etk�s�n� azalttığı değerlend�r�lmekted�r. Bunun yanı sıra f�yatlar bakımından değerlend�rme yapıldığında,
f�rmanın 2018 yılında soruşturma konusu ürün ortalama �hraç b�r�m f�yatının DOTP f�yatının b�r m�ktar altında olduğu
görülmekted�r. Bu kapsamda, 2018 yılında damp�ng verg�s�ne tab� olmayan soruşturma konusu ürünün DOTP
f�yatının b�r m�ktar altında f�yatla p�yasaya g�rerek yürürlüktek� damp�nge karşı önlem�n �y�leşt�r�c� etk�s�n� azalttığı
değerlend�r�lmekted�r.

(6) F�rmanın �nternet s�tes�nde yer alan soruşturma konusu ürüne a�t tanıtım kataloğunda, �k� farklı t�pte
üret�len söz konusu ürün LG Chem. Ltd. tarafından gel�şt�r�lm�ş, DOTP’n�n mod�f�ye ed�lm�ş b�r hal� olarak
tanıtılmaktadır. Ayrıca, söz konusu ürünler�n 2014 yılından bu yana t�car� olarak üret�ld�ğ� bel�rt�lm�şt�r. Ancak
f�rmanın Türk�ye’ye soruşturma konusu ürün �hracatının Güney Kore menşel� DOTP �thalatında damp�nge karşı
önlem�n yürürlüğe g�rmes�nden sonra başladığı tesp�t ed�lm�şt�r.

(7) F�rma tarafından üret�len/�hraç ed�len DOTP �le soruşturma konusu ürün �hracat m�ktar ve f�yatları �le
b�rl�kte üret�m yöntemler�; k�myasal �çer�kler�; f�z�ksel ve k�myasal özell�kler�; kullanım alanları ve �kame
ed�leb�l�rl�kler�; kullanıcıları; pazarlama, satış ve dağıtım kanalları, müşter� terc�hler� g�b� özell�kler� bakımından
kıyaslanmıştır.

(8) F�rmanın ülkem�ze �hracatında 2018 yılında DOTP’den soruşturma konusu ürüne kaymanın yanı sıra,
anılan dönemde LG Chem. Ltd. tarafından �hraç ed�len DOTP �le soruşturma konusu ürünün ortalama b�r�m �hraç
f�yatlarının çok yakın olduğu görülmekted�r.

(9) Soruşturma konusu ürünün üret�m şekl�ne �l�şk�n olarak LG Chem. Ltd. tarafından soru formuna ver�len
yanıtlardan, f�rma tarafından �lk aşamada DOTP’n�n üret�ld�ğ�, sonrasında DOTP kullanılarak soruşturma konusu
ürünün üret�ld�ğ� anlaşılmıştır. Söz konusu f�rmanın Avrupa Patent Of�s�ne yaptığı b�r başvuruda soruşturma konusu
ürün DOTP/BOTP/DBTP karışımı olarak tanımlanmış ve üret�m metodu olarak f�rmaca soru formuna ver�len
yanıtlarda bulunan üret�m şemasındak� üret�m yöntem� anlatılmıştır. LG Chem. Ltd. tarafından soru formuna ver�len
yanıtlarda, soruşturma konusu ürününün her �k� t�p�n�n de ağırlıkça oldukça yüksek oranlarda DOTP �çerd�ğ� �fade
ed�lm�şt�r.

(10) F�rma tarafından üret�len/�hraç ed�len DOTP �le soruşturma konusu ürünün f�z�ksel ve k�myasal
özell�kler� �t�barıyla bazı farklılıklar gösterd�ğ� görülmekle b�rl�kte, temelde �k� ürün grubunun da f�talat �çermeyen
plast�f�yanlar olduğu anlaşılmaktadır. F�rma tarafından da soruşturma konusu ürünün f�z�ksel ve k�myasal özell�kler�
bakımından DOTP’den farklılık gösterd�ğ� �fade ed�lmekted�r. D�ğer taraftan, f�rma tarafından üret�len soruşturma
konusu ürünün �k� t�p�n�n de bazı özell�kler bakımından b�rb�r�nden farklılık gösterd�ğ� anlaşılmıştır. Bu çerçevede,
DOTP �le soruşturma konusu ürünler�n f�z�ksel ve k�myasal özell�kler�n�n bazı farklılıklar göstermekle b�rl�kte, söz
konusu farklılıkların soruşturma konusu ürünün DOTP yer�ne �hraç ed�lmes�n�n temel neden� olmadığı, damp�nge
karşı önlemden kaçınma dışında yeterl� b�r haklı neden� veya ekonom�k gerekçes� bulunmadığı değerlend�r�lmekted�r.

(11) F�rma tarafından üret�len/�hraç ed�len DOTP �le soruşturma konusu ürünler�n kullanım alanlarının
temelde aynı olduğu ve ürünler�n �kame ed�leb�l�r olduğu anlaşılmaktadır. F�rmanın ürün tanıtım kataloğunda da ürün
doğa dostu b�r plast�f�yan, DOTP’n�n mod�f�ye ed�lm�ş b�r hal� olarak tanıtılmaktadır. D�ğer taraftan, her �k� ürün
grubunun da f�talat �çermemes� �t�barıyla doğa dostu olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca f�rma tarafından soru formuna
ver�len yanıtlarda soruşturma konusu ürünün kullanım alanı olarak duvar kaplamaları, sun� der�, kalenderleme levhası,
koltuk kaplama katmanı ve b�leş�m olarak bel�rt�lmekte olup, DOTP’den farklı b�r kullanım alanının bel�rt�lmed�ğ�
görülmekted�r.

(12) LG Chem. Ltd. f�rmasından 2018 yılında soruşturma konusu ürün �thalatı yapan f�rmaların öneml� b�r
kısmının, soruşturma dönem�nde anılan f�rmadan DOTP �thalatı yapmış olan f�rmalar �le aynı olduğu görülmekted�r.
Dolayısıyla �k� ürün grubunun kullanıcılarının ve pazarlama, satış ve dağıtım kanallarının ve müşter� terc�hler�n�n
büyük oranda benzer olduğu değerlend�r�lmekted�r. D�ğer taraftan, soruşturma kapsamında soru formuna ver�len
yanıtlarda bazı f�rmalarca soruşturma konusu ürünün DOTP’ye göre daha �y� performansa sah�p olması neden�yle
terc�h ed�ld�ğ� bel�rt�lm�şt�r. Ancak; LG Chem. Ltd. f�rmasının ürün gamında 2014 yılından �t�baren hem DOTP’n�n
hem de soruşturma konusu ürünün bulunmasına rağmen, anılan f�rmaların damp�nge karşı önlem�n yürürlüğe g�rmes�
önces�nde DOTP �thalatı yapmakta �ken, soruşturma konusu ürünler� önlem sonrasında �thal etmeye başladıkları tesp�t
ed�lm�şt�r. Ayrıca, b�r başka �thalatçı f�rma tarafından �se damp�nge karşı önlem�n yürürlüğe g�rmes� önces�nde LG
Chem. Ltd. f�rmasından DOTP �thal ett�kler�, önlem�n yürürlüğe g�rmes� sonrasında f�yat sebeb�yle soruşturma konusu
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ürünü �thal etmeye başladıkları ve soruşturma konusu ürün performansının DOTP’den daha �y� olmadığı �fade
ed�lm�şt�r.

(13) Bu çerçevede, LG Chem. Ltd. f�rmasınca üret�len/�hraç ed�len DOTP �le soruşturma konusu ürünün
kıyaslanması sonucunda, f�rma tarafından soruşturma konusu ürünün �hracatının yürürlükte bulunan damp�nge karşı
önlemden kaçınma dışında yeterl� b�r haklı neden� ve ekonom�k gerekçes� bulunmadığı değerlend�r�lmekted�r.

(14) LG Chem. Ltd. f�rmasınca n�ha� b�ld�r�m raporuna �l�şk�n sunulan görüşlerde soruşturma konusu ürünler�n
f�rma tarafından gel�şt�r�len patentl� ürünler olduğu; çeş�tl� k�myasalları �çeren ve bu k�myasalların reaks�yonu
sonucunda meydana gelen yen� b�r k�myasal ürün olduğu ve önlemler�n etk�s�z kılınması amacıyla �hraç ed�lmed�ğ�
�dd�a ed�lmekted�r. Soruşturma kapsamında DOTP �le soruşturma konusu ürün temel özell�kler� bakımından
kıyaslanarak soruşturma konusu ürünler�n DOTP �le benzer ve �kame ed�leb�l�r olduğu ve ayrıca üret�m yöntem� ve
�çer�ğ�ndek� DOTP m�ktarı göz önüne alındığında DOTP’n�n b�r m�ktar değ�ş�kl�ğe uğratılmış hal� olduğu tesp�t
ed�lm�şt�r. Ayrıca, f�rmanın soruşturma konusu ürün tanıtım kataloğunda söz konusu ürün, DOTP’n�n değ�ş�me
uğramış hal� olarak tanıtılmaktadır. Bu kapsamda LG Chem. Ltd. f�rmasınca üret�len soruşturma konusu ürünler�n
f�rma tarafından daha önceden gel�şt�r�lm�ş patentl� ürünler olduğu b�l�nmekle beraber anılan ürünler�n ülkem�ze
�hracatının DOTP �thalatında damp�nge karşı önlem�n yürürlüğe g�rmes� sonrasında önlemden kaçınma amacıyla
gerçekleşt�r�ld�ğ� değerlend�r�lmekted�r.

(15) Bunun yanı sıra, soruşturma konusu ürünün Güney Kore’den d�ğer �hracatçıları soruşturma kapsamında �ş
b�rl�ğ�ne gelmem�ş olmakla b�rl�kte bu f�rmalarca �hraç ed�lmekte olan ürünlere �l�şk�n olarak f�rmaların �nternet
adresler�nde araştırma yapılmış olup, ürünün öneml� �hracatçılarından b�r d�ğer�nce �hraç ed�len ürünün de bel�rl� b�r
t�car� adla satışa sunulmuş olan DOTP bazlı, patentl�, f�talatsız b�r plast�kleşt�r�c� olduğu anlaşılmıştır. Bu çerçevede
LG Chem. Ltd. tarafından üret�len soruşturma konusu eşyaya benzer özell�klere sah�p patentl� ürünler�n d�ğer
f�rmalarca da üret�l�p satılmakta olduğu anlaşılmaktadır.

(16) LG Chem. Ltd. f�rmasınca ayrıca, ABD tarafından DOTP �thalatında yürütülen ant�-damp�ng
soruşturmasında DOTP’n�n b�r ürünün �çer�s�ne k�myasal reaks�yonla eklend�ğ� durumlarda DOTP �çeren k�myasal
b�leş�mler�n soruşturma konusu ürün kapsamına alınmadığı ve bu sebeple soruşturma konusu ürünün �hracatının da
önlemler�n etk�s�z kılınması faal�yetler� kapsamında değerlend�r�lemeyeceğ� �dd�a ed�lmekted�r. Öncel�kle başka b�r
�dare tarafından DOTP �thalatında yürütülen damp�ng soruşturması kapsamında ürün tanımının �dd�a ed�len şek�lde
bel�rlenm�ş olmasının Genel Müdürlükçe yürütülen önlemler�n etk�s�z kılınmasına karşı soruşturma �le b�r �l�şk�s�
bulunmamaktadır. Ayrıca söz konusu önlem b�r damp�ng önlem� olup, anılan eşya �thalatında önlemler�n etk�s�z
kılınması faal�yetler� olması durumunda, bunun �ncelemes� yen� b�r soruşturma kapsamında yapılmaktadır. D�ğer
taraftan, ABD tarafından DOTP �thalatında yürürlüğe konulan damp�nge karşı önlemde soruşturma konusu ürünün
DOTP’n�n gümrük tar�fe poz�syonunun yanı sıra soruşturma konusu eşyanın yer aldığı 3812.20.10.00.00 gümrük
tar�fe poz�syonundan da �thal ed�leb�leceğ� bel�rt�lm�şt�r.

(17) LG Chem. Ltd. f�rmasınca ayrıca DOTP �le d�okt�l ftalatın �kame ed�leb�l�rl�kler� göz önüne alındığına
aynı soruşturma kapsamına alınab�lecekken �darece �k� farklı damp�ng soruşturmasına tab� tutulmaları gerekçe
göster�lerek soruşturma konusu ürünler�n DOTP �le aynı veya �kame ürün olarak değerlend�r�lmes�n�n doğru b�r tesp�t
olmadığı �dd�a ed�lmekted�r. Damp�ng ve önlemler�n etk�s�z kılınmasına karşı soruşturmalar doğası �t�bar�yle farklı
n�tel�kte olup, d�okt�l ftalat �le DOTP �ç�n �k� ayrı damp�ng soruşturması yürütülmüş olması �le hal�hazırda
yürütülmekte olan soruşturmada DOTP �le soruşturma konusu ürünün benzer ürün olarak değerlend�r�lmes� arasında
b�r �l�şk� bulunmamaktadır. Bu çerçevede, Kararda önlemler�n etk�s�z kılındığının tesp�t� hal�nde damp�ng önlem�n�n
önleme konu ülkeden benzer malın �thalatına gen�şlet�leb�leceğ� hükme bağlanmıştır.

(18) LG Chem. Ltd. f�rmasınca, GTİP kodlarının b�lg� amaçlı olup soruşturma konusu ürün kapsamı anlamına
gelmed�ğ� bel�rt�lmekte ayrıca f�rma tarafından üret�len soruşturma konusu ürünler�n üret�m şekl� dolayısıyla bu
kapsamdan çıkarılması gerekt�ğ� �dd�a ed�lmekted�r. F�rma tarafından da bel�rt�ld�ğ� üzere GTİP kodları b�lg� amaçlı
olarak ver�lm�ş olup esas olan soruşturma konusu ürüne �l�şk�n eşya tanımıdır. Bu kapsamda 3812.20.90.00.00 GTİP
altında çeş�tl� plast�kleşt�r�c�ler yer almakta olup, LG Chem. Ltd. f�rmasınca Türk�ye’ye �hraç ed�len eşya DOTP �le
detaylı b�r şek�lde kıyaslanmış ve benzer ürün olduğu tesp�t ed�lm�şt�r.

(19) Bu çerçevede, LG Chem. Ltd. f�rmasınca DOTP �le soruşturma konusu üründe t�caret�n gerçekleşt�r�lme
şekl�nde değ�ş�kl�k meydana geld�ğ� ve yürürlüktek� damp�nge karşı önlemden kaçınma dışında yeterl� b�r haklı neden�
veya ekonom�k gerekçes� bulunmayan b�r uygulama, �şlem veya �ş sonucunda önlem�n etk�s�z kılındığı
değerlend�r�lmekted�r. Bunun yanı sıra, f�rmanın soruşturma konusu ürün �hracatındak� artışın yürürlüktek� damp�nge
karşı önlem�n �y�leşt�r�c� etk�s�n� azalttığı değerlend�r�lmekted�r.

İşb�rl�ğ�ne gelmeyen f�rmalar
MADDE 17 – (1) Güney Kore’de yerleş�k ve soruşturma kapsamında yer alan ürünler� ülkem�ze �hraç eden

d�ğer f�rmalardan zamanında ve usulüne uygun b�r başvuru alınmamış olup, anılan f�rmalar Yönetmel�ğ�n 26 ncı
maddes� hükümler� kapsamında �ş b�rl�ğ�ne gelmed� olarak added�lm�şt�r. Anılan madde hükümler� uyarınca �ş
b�rl�ğ�nde bulunmayan f�rmalar �ç�n bel�rlemeler, olumlu ya da olumsuz, mevcut ver�lere göre yapılmıştır. Bu
çerçevede, Güney Kore menşel� DOTP �thalatında damp�nge karşı önlem�n yürürlüğe g�rmes� sonrasında söz konusu
�thalat oldukça düşerken anılan ülkeden soruşturma konusu ürün �thalatının öneml� oranda artış göstermes� ve
ortalama �thal b�r�m f�yatlarının oldukça düşerek DOTP’n�n f�yatına yakınsaması; DOTP �le soruşturma konusu
ürünün �thalatçıları ve �hracatçılarının büyük oranda aynı f�rmalar olması hususları göz önüne alındığında, �ş b�rl�ğ�nde
bulunmayan f�rmaların, yürürlüktek� damp�nge karşı önlemden kaçınma dışında yeterl� b�r haklı neden� veya
ekonom�k gerekçes� bulunmayan b�r uygulama, �şlem veya �ş sonucunda, önlem� etk�s�z kıldığı değerlend�r�lmekted�r.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sonuç ve Karar
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Değerlend�rme
MADDE 18 – (1) Güney Kore menşel� DOTP �thalatında damp�nge karşı önlem�n yürürlüğe g�rmes�nden

sonra DOTP �thalatının c�dd� oranda azaldığı; d�ğer taraftan soruşturma konusu ürün �thalatının artış gösterd�ğ� tesp�t
ed�lm�şt�r. Bu çerçevede, damp�nge karşı önlem�n yürürlüğe g�rmes�nden sonra, anılan ürünlerde Türk�ye �le Güney
Kore arasındak� t�caret�n gerçekleşt�r�lme şekl�nde değ�ş�kl�k meydana geld�ğ� tesp�t ed�lm�şt�r.

(2) Bunun yanı sıra, soruşturma konusu ürün �thalatının gerek m�ktar ve gerekse f�yat açısından yürürlüktek�
damp�nge karşı önlem�n �y�leşt�r�c� etk�s�n� azalttığı değerlend�r�lmekted�r.

(3) Bunun yanında, damp�nge karşı önleme tab� DOTP �le soruşturma konusu ürün f�z�ksel ve k�myasal
özell�kler�; üret�m şek�ller�; kullanım alanları; kullanıcıları; pazarlama, satış ve dağıtım kanalları; müşter� terc�hler� ve
mal�yet yapıları yönünden karşılaştırılmıştır. Bu kapsamda, �k� ürün grubunun benzer ve �kame ed�leb�l�r ürünler
olduğu değerlend�r�lmekted�r.

(4) Soruşturma kapsamında �ş b�rl�ğ�nde bulunan LG Chem. Ltd. f�rmasınca t�caret�n gerçekleşt�r�lme şekl�nde
değ�ş�kl�k meydana geld�ğ� ve yürürlüktek� damp�nge karşı önlemden kaçınma dışında yeterl� b�r haklı neden� veya
ekonom�k gerekçes� bulunmayan b�r uygulama, �şlem veya �ş sonucunda önlem�n etk�s�z kılındığı
değerlend�r�lmekted�r. Bunun yanı sıra, f�rmanın soruşturma konusu üründe ülkem�ze yönel�k �hracatındak� artışın,
m�ktar ve f�yatlar bakımından yürürlüktek� damp�nge karşı önlem�n �y�leşt�r�c� etk�s�n� azalttığı değerlend�r�lmekted�r.

(5) Güney Kore’de yerleş�k d�ğer soruşturma kapsamı f�rmalar �ş b�rl�ğ�nde bulunmamış olup bu f�rmalar �ç�n
bel�rlemeler mevcut ver�lere göre yapılmıştır. Bu çerçevede, Güney Kore menşel� DOTP �thalatında damp�nge karşı
önlem�n yürürlüğe g�rmes� sonrasında söz konusu �thalat oldukça düşerken anılan ülkeden soruşturma konusu ürün
�thalatının öneml� oranda artış göstermes� ve ortalama �thal b�r�m f�yatlarının oldukça düşerek DOTP’n�n f�yatına
yakınsaması; DOTP �le soruşturma konusu ürünün �thalatçıları ve �hracatçılarının büyük oranda benzerl�k göstermes�
hususları göz önüne alındığında, �ş b�rl�ğ�nde bulunmayan f�rmaların, yürürlüktek� damp�nge karşı önlemden kaçınma
dışında yeterl� b�r haklı neden� veya ekonom�k gerekçes� bulunmayan b�r uygulama, �şlem veya �ş sonucunda,
yürürlüktek� damp�nge karşı önlemler� etk�s�z kıldığı sonucuna ulaşılmıştır.

Karar
MADDE 19 – (1) Soruşturma çerçeves�nde elde ed�len b�lg�ler doğrultusunda, aşağıda yer alan tabloda

göster�ld�ğ� üzere Güney Kore menşel� olarak beyan ed�len 3812.20.90.00.00 GTİP’l� “d�ğerler�” tanımlı eşyadan
“yalnız d�okt�l tereftalat �çerenler”�n �thalatında, İthalatta Haksız Rekabet�n Önlenmes�ne İl�şk�n Tebl�ğ (Tebl�ğ No:
2017/24) kapsamında Güney Kore menşel� 2917.39.95.90.13 GTİP’l� DOTP �thalatında uygulanan damp�nge karşı
önlem �le aynı oranda damp�nge karşı önlem�n yürürlüğe konulmasına ve İthalatta Haksız Rekabet�n Önlenmes�ne
İl�şk�n Tebl�ğ (Tebl�ğ No: 2019/9) çerçeves�nde tem�nata bağlanmış �şlemlere yönel�k olarak Kararın 11 �nc�
maddes�n�n üçüncü fıkrası uyarınca �şlem tes�s ed�lmes�ne karar ver�lm�şt�r.

Uygulama
MADDE 20 – (1) Gümrük �dareler�, 19 uncu maddede yer alan tabloda GTİP, tanım ve menşe ülkes� bel�rt�len

eşyanın, d�ğer mevzuat hükümler� saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma g�r�ş rej�m� kapsamında �thalatında
karşılarında göster�len oranlarda damp�nge karşı kes�n önlem� uygular.

(2) İthalatta Haksız Rekabet�n Önlenmes�ne İl�şk�n Tebl�ğ (Tebl�ğ No: 2019/9) çerçeves�nde tem�nata
bağlanmış �şlemlere yönel�k olarak Gümrük �dareler�nce Kararın 11 �nc� maddes�n�n üçüncü fıkrası uyarınca �şlem
tes�s ed�l�r.

(3) İthalatta Haksız Rekabet�n Önlenmes�ne İl�şk�n Tebl�ğ (Tebl�ğ No: 2017/24) �le yürürlüğe konulan Güney
Kore menşel� �thalata �l�şk�n damp�nge karşı önlemde İthalatta Haksız Rekabet�n Önlenmes� Hakkında Mevzuat
hükümler� çerçeves�nde yapılacak değ�ş�kl�kler bu önlem �ç�n de geçerl�d�r.

ALTINCI BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� T�caret Bakanı yürütür.

 
 


