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8 Kasım 2019 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30942

TEBLİĞ

T�caret Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/30)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebl�ğ�n amacı, yerl� üret�c�ler Ekonet Tekst�l ve Ambalaj San. ve T�c. A.Ş., CNC

Ambalaj San. ve T�c. A.Ş. ve RAD Tekst�l San. T�c. A.Ş. tarafından, Ç�n Halk Cumhur�yet� ve V�etnam Sosyal�st
Cumhur�yet� menşel� “pol�et�len ve pol�prop�lenden mamul şer�t veya benzerler�nden dokunmuş mensucat (yalnız
dokuma brandalar)” ürününe yönel�k yürürlükte bulunan damp�nge karşı kes�n önlemlere �l�şk�n olarak b�r n�ha�
gözden geç�rme soruşturması açılmasına �l�şk�n yapılan ve yerl� üret�c�ler Ünal Sentet�k Dokuma San. ve T�c. A.Ş. ve
Naksan Plast�k ve Enerj� San. ve T�c. A.Ş. tarafından desteklenen başvuruya �st�naden, 3921.90.60.00.11,
3921.90.60.00.13, 3926.90.92.00.19, 3926.90.97.90.18 gümrük tar�fe �stat�st�k poz�syonları altında sınıflandırılan
“pol�et�len ve pol�prop�lenden mamul şer�t veya benzerler�nden dokunmuş mensucat (yalnız dokuma brandalar)”
ürününe yönel�k yürürlükte bulunan damp�nge karşı kes�n önlemlere �l�şk�n olarak b�r n�ha� gözden geç�rme
soruşturması 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: T�caret Bakanlığını,
b) ÇHC: Ç�n Halk Cumhur�yet�’n�,
c) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
ç) GTİP: Gümrük tar�fe �stat�st�k poz�syonunu,
d) İlg�l� taraf: İthalatta Haksız Rekabet�n Önlenmes� Hakkında Yönetmel�ğ�n 23 üncü maddes�nde sayılan

tarafları,
e) KEP: Kayıtlı elektron�k posta adres�n�,
f) NGGS: N�ha� gözden geç�rme soruşturmasını,
g) TGTC: İstat�st�k Poz�syonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tar�fe Cetvel�n�,
ğ) V�etnam: V�etnam Sosyal�st Cumhur�yet�’n�,
h) Yönetmel�k: 30/10/1999 tar�hl� ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabet�n

Önlenmes� Hakkında Yönetmel�ğ�
�fade eder.
Soruşturma konusu ürün
MADDE 4 – (1) Soruşturma konusu ürün 3921.90.60.00.11, 3921.90.60.00.13, 3926.90.92.00.19,

3926.90.97.90.18 GTİP’ler� altında yer alan “pol�et�len ve pol�prop�lenden mamul şer�t veya benzerler�nden dokunmuş
mensucat (yalnız dokuma brandalar)”dır.

(2) Bahse konu GTİP’ler, yalnızca b�lg� amaçlı ver�lm�ş olup bağlayıcı mah�yette değ�ld�r.
(3) Ürünün TGTC’de yer alan tar�fe poz�syonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değ�ş�kl�kler, bu Tebl�ğ

hükümler�n�n uygulanmasına engel teşk�l etmez.
Başvurunun tems�l n�tel�ğ�
MADDE 5 – (1) Başvuru aşamasında sunulan del�llerden, başvuruda bulunan f�rmaların Yönetmel�ğ�n 18 �nc�

ve 20 nc� maddeler� çerçeves�nde yerl� üret�m dalını tems�l n�tel�ğ�n� ha�z olduğu anlaşılmış olup, söz konusu f�rmalar
bu Tebl�ğ�n �lg�l� bölümler�nde “yerl� üret�m dalı” olarak anılacaktır.

Mevcut önlem
MADDE 6 – (1) 15/11/2008 tar�hl� ve 27055 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabet�n

Önlenmes�ne İl�şk�n Tebl�ğ (2008/33) çerçeves�nde ÇHC ve V�etnam menşel� 3921.90.60.00.11, 3921.90.60.00.13,
5407.20.11.90.00, 5407.20.19.90.00 GTİP’ler� altında sınıflandırılan “pol�et�len veya pol�prop�lenden mamul şer�t
veya benzerler�nden dokunmuş mensucat” �thalatına yönel�k olarak 1,06 ABD Doları/Kg ve 1,16 ABD Doları/Kg
tutarında damp�nge karşı kes�n önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) 25/12/2012 tar�hl� ve 28508 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabet�n Önlemes�ne
İl�şk�n Tebl�ğ (2008/33)’de Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Tebl�ğ (Tebl�ğ No: 2012/28) uyarınca, İthalatta Haksız
Rekabet�n Önlenmes�ne İl�şk�n Tebl�ğ (2008/33)’�n 25 �nc� maddes�nde yer alan tablo değ�şt�r�lerek, mevcut önlem
3921.90.60.00.11, 3921.90.60.00.13, 3926.90.92.00.00, 3926.90.97.90.19, 5407.20.11.90.00, 5407.20.19.90.00,
5903.90.91.90.00, 6306.12.00.00.00 GTİP’ler� altında sınıflandırılan “pol�et�len ve pol�prop�lenden mamul şer�t veya
benzerler�nden dokunmuş mensucat” �thalatına yönel�k uygulanmaya devam ed�lm�şt�r.

(3) 14/11/2013 tar�hl� ve 28821 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabet�n Önlemes�ne
İl�şk�n Tebl�ğ (Tebl�ğ No: 2013/22) �le başlatılan b�r�nc� NGGS, 11/11/2014 tar�hl� ve 29172 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan İthalatta Haksız Rekabet�n Önlemes�ne İl�şk�n Tebl�ğ (Tebl�ğ No: 2014/39) �le sonuçlandırılmış, bu
çerçevede, ÇHC ve V�etnam menşel� mevcut önlem, 3921.90.60.00.11, 3921.90.60.00.13, 3926.90.92.00.00,
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3926.90.97.90.18, 5407.20.11.90.00, 5407.20.19.90.00, 5903.90.91.90.00, 6306.12.00.00.00 GTİP’ler� altında
sınıflandırılan “pol�et�len ve pol�prop�lenden mamul şer�t veya benzerler�nden dokunmuş mensucat (yalnız dokuma
brandalar)” �thalatına yönel�k olarak uygulanmaya devam ed�lm�şt�r.

Gerekçe
MADDE 7 – (1) Yönetmel�ğ�n 35 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrası uyarınca, 19/1/2019 tar�hl� ve 30660 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabet�n Önlenmes�ne İl�şk�n Tebl�ğ (Tebl�ğ No: 2019/8) vasıtasıyla
mevcut önlem�n yürürlükten kalkacağı ve �lg�l� ürünün yerl� üret�c�ler�n�n mevzuatta öngörülen sürelerde yeterl�
del�llerle desteklenm�ş b�r başvuru �le NGGS açılması taleb�nde bulunab�lecekler� duyurulmuştur.

(2) Mezkur �lanı müteak�p yerl� üret�m dalı tarafından �let�len başvurunun �ncelenmes� net�ces�nde, önleme
tab� GTİP’lerden 3921.90.60.00.11, 3921.90.60.00.13, 3926.90.92.00.19, 3926.90.97.90.18 GTİP’ler� �ç�n damp�nge
karşı önlemler�n yürürlükten kalkması hal�nde damp�ng�n ve zararın devam etmes�n�n veya yen�den meydana
gelmes�n�n muhtemel olduğu ve b�r NGGS açılmasını haklı kılacak b�lg�, belge ve del�ller�n söz konusu GTİP’ler �ç�n
mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Karar ve �şlemler
MADDE 8 – (1) Yapılan �nceleme sonucunda; NGGS açılab�lmes� �ç�n yeterl� b�lg�, belge ve del�ller�n

bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabet� Değerlend�rme Kurulunun kararı �le ÇHC ve V�etnam menşel�
3921.90.60.00.11, 3921.90.60.00.13, 3926.90.92.00.19, 3926.90.97.90.18 GTİP’ler� altında sınıflandırılan “pol�et�len
ve pol�prop�lenden mamul şer�t veya benzerler�nden dokunmuş mensucat (yalnız dokuma brandalar)” ürününe yönel�k
olarak Yönetmel�ğ�n 35 �nc� maddes� çerçeves�nde b�r NGGS açılmasına karar ver�lm�şt�r.

P�yasa ekonom�s� değerlend�rmes�
MADDE 9 – (1) ÇHC ve V�etnam’da yerleş�k soruşturmaya tab� üret�c� veya üret�c�ler�n soruşturma konusu

ürünün üret�m�nde ve satışında Yönetmel�ğ�n ek 1 �nc� maddes�ndek� ölçütler çerçeves�nde p�yasa ekonom�s�
koşullarının geçerl� olduğunu 12 nc� maddede bel�rt�len süreler �ç�nde yeterl� del�ller �le �spat etmes� durumunda bu
üret�c� veya üret�c�ler �ç�n normal değer�n tesp�t�nde Yönetmel�ğ�n 5 �nc� maddes�, aks� takd�rde Yönetmel�ğ�n 7 nc�
maddes� hükümler� uygulanır. Yönetmel�ğ�n 7 nc� maddes� hükümler�n�n tatb�k� hal�nde adı geçen ülke �ç�n p�yasa
ekonom�s� uygulayan emsal ülke olarak Türk�ye’n�n seç�lmes� öngörülür.

İlg�l� taraflara soruşturma açılışının b�ld�r�lmes�
MADDE 10 – (1) Yönetmel�ğ�n 23 üncü maddes� uyarınca, soruşturma konusu malın �hracatçısı, yabancı

üret�c�s�, �thalatçısı, üye çoğunluğu bunlardan oluşan meslek kuruluşları, �hracatçı ülke hükümet�, benzer malın
Türk�ye’dek� üret�c�s�, üye çoğunluğu benzer malın Türk�ye’dek� üret�c�ler�nden oluşan meslek kuruluşları �lg�l�
taraflar olarak kabul ed�l�r. Ancak, 12 nc� maddede bel�rt�len süreler �ç�nde soru formlarını cevaplamak veya
görüşler�n� sunmak suret�yle kend�ler�n� yetk�l� merc�e b�ld�renler soruşturmada �lg�l� taraf olarak d�kkate alınır.

(2) Soruşturma açılmasını müteak�p, soruşturma konusu ülkelerde yerleş�k b�l�nen üret�c�/�hracatçılarına,
soruşturmaya konu ülkeler�n Ankara’dak� Büyükelç�l�kler�ne ve başvuruda bel�rt�len ve Bakanlıkça tesp�t ed�len
soruşturmaya konu ürünün b�l�nen �thalatçılarına soruşturmanın açılışına �l�şk�n b�ld�r�mde bulunulur.

(3) B�ld�r�mde, soruşturma açılış Tebl�ğ�, başvurunun g�zl� olmayan özet� ve soru formlarına er�ş�m hususunda
b�lg�ye yer ver�l�r.

(4) Bakanlıkça tesp�t ed�lememes� neden�yle b�ld�r�m gönder�lemeyen veya kend�ler�ne b�ld�r�m ulaşmayan
d�ğer �lg�l� taraflar, soruşturma �le �lg�l� b�lg�lere Bakanlığımızın “https://www.t�caret.gov.tr/�thalat” uzantılı �nternet
s�tes�nden sırasıyla “T�caret Pol�t�kası Savunma Araçları”, “Damp�ng ve Sübvans�yon”, “Soruşturmalar” sekmeler�
tak�p ed�lerek soruşturmaya da�r �lg�l� başlıktan er�şeb�l�r.

Yetk�l� merc�, �lg�l� tarafların görüş ve cevaplarını sunmaları
MADDE 11 – (1) Soruşturma, aşağıda �let�ş�m b�lg�ler� yer alan Genel Müdürlük tarafından yürütülür.
T.C. T�caret Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damp�ng ve Sübvans�yon Da�res�
Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:63 Çankaya/ANKARA
E-posta: damp�ng@t�caret.gov.tr
Tel: +90 312 204 75 00
www.t�caret.gov.tr
(2) Soruşturmada “Türk�ye’de yerleş�k f�rma, kurum ve kuruluşlar”, soru formlarına cevapları �le resm�

görüşler�n� kend�ler�ne a�t KEP adresler�nden Bakanlığın aşağıda yer alan KEP adres�ne gönder�r.
KEP Adres�: ekonom�@hs01.kep.tr
(3) Soruşturmada “yurtdışında yerleş�k f�rma, kurum ve kuruluşlar”, soru formlarına cevapları �le resm�

görüşler�n�, f�z�k� ve elektron�k (CD/USB �le) ortamda Bakanlığın posta adres�ne gönder�r.
(4) Soruşturmaya �l�şk�n yazılı ve sözlü �let�ş�m Türkçe yapılır. Soru formuna yanıtlar har�ç olmak üzere,

Türkçe dışında b�r d�lde sunulan h�çb�r b�lg�, belge, görüş ve talep d�kkate alınmaz.
(5) İlg�l� taraflarca soru formuna ver�len cevaplar, soruşturmayla �lg�l� sunulan d�ğer b�lg�, belge, görüş ve

destekley�c� del�ller aks� bel�rt�lmed�kçe yazılı olarak sunulur. Yazılı sunumlarda �lg�l� tarafların �s�m ve unvanı, adres
b�lg�ler�, elektron�k posta adres�, telefon, faks numaraları bel�rt�l�r. “Türk�ye’de yerleş�k f�rma, kurum ve kuruluşlardan
�lg�l� taraf olmak �steyenler” tarafından yazılı sunumlarda kend�ler�ne a�t KEP adresler� de bel�rt�l�r.

(6) İlg�l� taraflar, soru formunda �sten�len b�lg�ler har�c�nde soruşturmayla �lg�l� olduğu düşünülen d�ğer b�lg�,
belge ve görüşler�n�, destekley�c� del�ller �le b�rl�kte Genel Müdürlüğe yazılı olarak 12 nc� madden�n �k�nc� fıkrasında
bel�rt�len süre �çer�s�nde sunab�l�r.
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(7) Soruşturma süres�nce Yönetmel�ğ�n 22 nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrası çerçeves�nde g�zl�l�k kaydıyla ver�len
her türlü b�lg�, belge ve görüşün g�zl� olmayan b�r özet� sunulur. G�zl� olmayan özet, esas b�lg�n�n makul ölçüde
anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olur. İlg�l� taraflar, �st�sna� hallerde bu b�lg�ler�n özetlenemeyecek n�tel�kte
olduklarını bel�rteb�l�r. Bu g�b� �st�sna� durumlarda, b�lg�ler�n özetlenemeyecek n�tel�kte olmasının nedenler�n�n
bel�rt�lmes� gerek�r.

Süreler
MADDE 12 – (1) 10 uncu madden�n �k�nc� fıkrasında bel�rt�len b�ld�r�m�n gönder�ld�ğ� bütün �lg�l� taraflar �ç�n

soru formunu cevaplandırma süres�, soruşturmanın açılışına �l�şk�n b�ld�r�m�n gönder�ld�ğ� tar�hten �t�baren posta
süres� dâh�l 37 gündür.

(2) 10 uncu madden�n dördüncü fıkrasında yer alan b�ld�r�m�n gönder�lemed�ğ� �lg�l� taraflar soru formuna
�l�şk�n cevaplarını ve soruşturma �le �lg�l� görüşler�n� bu Tebl�ğ�n yayımı tar�h�nden �t�baren başlayan 37 günlük süre
�çer�s�nde sunar.

(3) Soruşturmanın sonucundan etk�leneb�lecekler�n� �dd�a eden ve 10 uncu madden�n b�r�nc� fıkrası dışında
kalan d�ğer yerl� ve yabancı taraflar görüşler�n� bu Tebl�ğ�n yayımı tar�h�nden �t�baren soruşturmanın akışını
etk�lemeyecek şek�lde soruşturma sürec� �çer�s�nde sunab�l�r.

İşb�rl�ğ�ne gel�nmemes�
MADDE 13 – (1) Yönetmel�ğ�n 26 ncı maddes� hükmü çerçeves�nde, �lg�l� taraflardan b�r�n�n ver�len süreler

dâh�l�nde ve �sten�len b�ç�mde gerekl� b�lg� ve belgeler� sağlamaması ya da bu b�lg� ve belgelere er�ş�m� reddetmes�
veya soruşturmayı engelled�ğ�n�n anlaşılması veya yanlış ya da yanıltıcı b�lg� vermes� haller�nde söz konusu taraf
�şb�rl�ğ�ne gelmem�ş sayılır. Bu g�b� hallerde soruşturma kapsamındak� geç�c� veya n�ha� bel�rlemeler, olumlu ya da
olumsuz şek�lde, mevcut ver�lere göre yapılır.

(2) İlg�l� tarafların �şb�rl�ğ�ne gelmemes� veya kısmen �şb�rl�ğ�ne gelmes� hal�nde bahse konu taraf �ç�n
soruşturmanın sonucu �şb�rl�ğ�ne gel�nmes�ne nazaran daha az avantajlı olab�l�r.

Mer� önlem�n uygulanması
MADDE 14 – (1) Yönetmel�ğ�n 35 �nc� maddes� uyarınca mer� önlemlerden soruşturma konusu olanlar,

soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder. Soruşturma kapsamı GTİP’ler dışında kalan
ürünlere yönel�k önlemler yürürlük süres� sonunda kalkar.

Soruşturmanın başlangıç tar�h�
MADDE 15 – (1) Soruşturma, bu Tebl�ğ�n yayımı tar�h�nde başlamış kabul ed�l�r.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� T�caret Bakanı yürütür.

 
 


