GÜMRÜK SİRKÜLERİ
Sayı: 2014/7

Tarih: 29/04/2014
Ref: 6/7

Konu: TASFİYE GENEL TEBLİĞİ (ELEKTRONİK İHALE)
İLE İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ
TEBLİĞLERİ ÇIKARILMIŞTIR.
A. Genel Bilgi
25/04/2014 ve 26/04/2014 tarihli ve sırasıyla, 28982 ve 28983 sayılı Resmi
Gazete’de dış ticaret ve gümrük mevzuatına ilişkin tebliğler yayımlanmıştır (Ek 1, 2, 3).
Bu sirküler söz konusu tebliğleri konu almaktadır.
B. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2014/13)
25/04/2014 tarihli ve 28982 sayılı Resmi Gazete’de İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesine İlişkin 2014/13 sayılı Tebliğ yayımlanmıştır (Ek 1). Söz konusu tebliğe ilişkin
özet bilgi izleyen tabloda gösterilmektedir:
Adı
Düzenlemenin

Açıklama

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

Sayısı

Tebliğ No: 2014/13
Yayımlandığı Resmi Gazete 25/04/2014-28982
25/04/2014
Yürürlük Tarihi
Düzenlemeyi Yapan Kurum Ekonomi Bakanlığı
1. Yerli üretici bir firma, A.Ş. Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 7019.11, 7019.12,
7019.19, 7019.31, 7019.90.00.10.00, 7019.90.00.30.00 gümrük tarife istatistik
pozisyonlarında (GTİP) yer alan “cam elyafı takviye malzemeleri”nin ithalatında halen
uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin, yerli üretim dalının dampingli ithalat nedeniyle
uğradığı zararı ortadan kaldırmaya yeterli olmadığı gerekçesiyle, söz konusu ülke menşeli
ürüne yönelik bir ara gözden geçirme soruşturması açılması istemiyle başvuru yapmıştır.
2. Halihazırda, 31/12/2010 tarihli ve 27802 beşinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)
kapsamında Chongqing Polycomp International Corporation (CPIC) firması için CIF bedelin
%20,20’si, diğer firmalar için %23,75’i oranlarında dampinge karşı önlem yürürlüktedir.
3. Yapılan başvurunun ÇHC menşeli dampingli ithalattan kaynaklanan zarara ilişkin ara
gözden geçirme soruşturması açılması için yeterli delilleri içerdiği anlaşılmış ve İthalatta
Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından ÇHC menşeli söz konusu ürün için bir ara
gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
4. Soruşturma Tebliğ’in (yürürlüğe girdiği) 25/04/2014 tarihinde başlamış sayılır.
5. Mevcut önlem soruşturma sonuçlanıncaya kadar uygulamada kalmaya devam edecektir.
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C. Tasfiye Genel Tebliği (Elektronik İhale Seri No: 1)
25/04/2014 tarihli ve 28982 sayılı Resmi Gazete’de Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı’nın Tasfiye Genel Tebliği (Elektronik İhale Seri No: 1) yayımlanmıştır (Ek 2).
Söz konusu tebliğe ilişkin özet bilgi izleyen tabloda gösterilmektedir.
Adı
Düzenlemenin

Açıklama

Tasfiye Genel Tebliği

Sayısı

Elektronik İhale Seri No: 1
Yayımlandığı Resmi Gazete 25/04/2014-28982
25/04/2014
Yürürlük Tarihi
Düzenlemeyi Yapan Kurum Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
1. Tebliğ, Gümrük Kanunu’nun 177’nci maddesi uyarınca tasfiyelik hale gelmiş eşyanın
tasfiyesi amacıyla elektronik ortamda yapılacak ihalelere ilişkin usul ve esasları
belirlemektedir.
2. Tasfiye işletme müdürlüklerince e-ihaleyle satışına karar karar verilmiş eşya, karar
tarihinden itibaren 15 gün içinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı elektronik ihale programına
girilerek, adı geçen bakanlığın ve Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün kurumsal
internet sayfalarından duyurulur.
3. E-ihale yoluyla yapılacak satışlar için teklif vermek isteyenlerin verecekleri teklifin %
10’u tutarında Türk Lirası üzerinden nakit teminat vermesi gerekir. Verilmesi gerekecek
teminat tutarı azami 100.000 TL’dir.
4. Verilen teminat ihale bedelinin ödenmesinde kullanılabilir.
5. Teminat,
 alıcının damga vergisini ödememesi,
 alıcının ihale bedelini ödememesi,
 alıcının yasak faaliyetlerde bulunması,
nedenleriyle teminatın gelir kaydedileceği durumlarda iade edilmemektedir.
6. E-ihale yoluyla yapılacak satışlara katılacak olanlar, ilgili işletme veya gümrük
müdürlüğünden alacakları izin belgesini göstererek eşyayı bulunduğu yerde görebilirler.
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında davası devam eden eşya hariç olmak üzere,
işletme müdürlüğünce, eşyanın niteliğinde, miktarında ve değerinde önemli bir değişikliğe
neden olmayacak şekilde bedeli karşılığında eşyadan örnek verilebilir.
7. E-ihaleye katılım elektronik ihale programında yer alan üyelik formunun doldurularak
üye olunması suretiyle olur.
8. Tüzel kişiler ve 18 yaşını doldurmuş medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve
kanuni ikametgahı olan herkes e-ihaleye katılabilir.
9. E-ihaleye teklif vereceklerin bilgileri ve teklifleri elektronik ortamda alınır. E-ihale
yoluyla yapılan satışlar kapalı teklif yöntemiyle yapılır.
10.İihaleye esas bedelin en az yüzde yetmiş beşini bulması koşuluyla, eşya en yüksek
teklifi verene satılır.
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D. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2014/8)
26/04/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesine İlişkin 2014/8 sayılı Tebliğ yayımlanmıştır (Ek 3). Söz konusu tebliğe ilişkin
özet bilgi izleyen tabloda gösterilmektedir:
Adı
Düzenlemenin

Açıklama

GTİP
9613.10.00.00.00
9613.20.00.00.11

9613.90.00.00.11

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

Sayısı

Tebliğ No: 2014/8
Yayımlandığı Resmi Gazete 26/04/2014-28983
26/04/2014
Yürürlük Tarihi
Düzenlemeyi Yapan Kurum Ekonomi Bakanlığı
1. Tebliğ uyarınca, aşağıda yazılı eşya için dampinge karşı vergi aşağıdaki tutarlar
üzerinden uygulanmaya devam edecektir.
2. Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife pozisyon numarası, tanımı ve
menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest
dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı
kesin önlemi tahsil ederler.
Eşyanın Tanımı
Menşe Ülke
Dampinge Karşı Vergi
(ABD Doları/Adet)
Tekrar doldurulamayan gazlı
0,05
cep çakmakları
Ateşleme sistemi elektrikli
0,05
Çin Halk Cumhuriyeti
olanlardan yalnız plastik
gövdeli doldurulabilen gazlı
cep çakmakları
Plastikten gaz haznesi (gaz
0,01
içersin içermesin)

Saygılarımızla,
DENGE İSTANBUL YEMİNLİ
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Ek 1: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/13)
Ek 2: Tasfiye Genel Tebliği (Elektronik İhale Seri No: 1)
Ek 3: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/8)
(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen
hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek
alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak
işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.
(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan
uzmanımıza yazabilirsiniz.

Cahit YERCİ
YMM
Mazars/Denge, Kalite Kontrol, Ortak
cyerci@mazarsdenge.com.tr
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EK 1:
Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2014/13)
Yasal dayanak ve başvuru
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (Karar) ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız
Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten (Yönetmelik) oluşan ithalatta haksız rekabetin önlenmesi
hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan ara gözden geçirme soruşturması başvurusu ile bu başvuruya
ilişkin olarak söz konusu mevzuat kapsamında yapılan değerlendirmenin sonuçlarını içermektedir.
(2) Şikâyetçi yerli üretici Cam Elyaf Sanayii A.Ş. Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 7019.11, 7019.12,
7019.19, 7019.31, 7019.90.00.10.00, 7019.90.00.30.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında (GTİP) yer alan “cam
elyafı takviye malzemeleri”nin ithalatında halen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin, yerli üretim dalının
dampingli ithalat nedeniyle uğradığı zararı ortadan kaldırmaya yeterli olmadığı gerekçesiyle söz konusu ülke menşeli
ürüne yönelik bir ara gözden geçirme soruşturması açılması istemiyle başvuruda bulunmuştur.
Önleme tabi ürün
MADDE 2 – (1) Başvuru konusu ürün, 7019.11, 7019.12, 7019.19, 7019.31, 7019.90.00.10.00,
7019.90.00.30.00 GTİP’lerinde yer alan “cam elyafı takviye malzemeleri”dir.
(2) Bahse konu GTİP’ler yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı mahiyette değildir.
(3) Başvuru konusu ürünün Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya
tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.
Başvurunun temsil niteliği
MADDE 3 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, başvurunun Yönetmeliğin 20 nci maddesi
çerçevesinde yerli üretim dalının temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır.
Mevcut önlem
MADDE 4 – (1) 31/12/2010 tarihli ve 27802 5 inci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1) kapsamında Chongqing Polycomp International
Corporation (CPIC) firması için CIF bedelin %20,20’si, diğer firmalar için %23,75’i oranlarında dampinge karşı önlem
yürürlüktedir.
Gerekçe
MADDE 5 – (1) Yapılan başvurunun incelenmesi neticesinde başvurunun ÇHC menşeli dampingli ithalattan
kaynaklanan zarara ilişkin ara gözden geçirme soruşturması açılması için yeterli delilleri içerdiği anlaşılmıştır.
Karar ve işlemler
MADDE 6 – (1) Bir ara gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin
bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından ÇHC menşeli söz konusu ürün
için Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde bir ara gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
(2) Başvuruya konu mevcut önlem, Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, soruşturma sonuçlanıncaya
kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir.
(3) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecektir.
Soru formları ve bilgilerin toplanması
MADDE 7 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça tespit edilen
soruşturmaya konu ürünün bilinen ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkede yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına ve
soruşturmaya konu ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulacaktır.
(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan özetine ve soru formlarına nasıl
erişileceği hususunda bilgi verilecektir.
(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan
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diğer ilgili tarafların soru formuna Ekonomi Bakanlığına ait “Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet sayfasındaki
(www.tpsa.gov.tr) ilgili bölümden erişmeleri mümkün bulunmaktadır.
(4) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi,
belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe yazılı olarak 8 inci maddenin ikinci fıkrasında
belirtilen süre içerisinde sunabilirler.
(5) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden; ancak bu maddenin 1 inci ve 3 üncü fıkraları
kapsamına girmeyen diğer ilgili taraflar (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluşları, tüketici
dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları gibi) görüşlerini Genel Müdürlüğe yazılı olarak 8 inci
maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilirler.
(6) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer bilgi, belge ve görüşler ile
destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres
bilgileri, elektronik posta adresi, telefon ve faks numaraları belirtilmelidir.
(7) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde gizlilik kaydıyla verilen
her tür bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulmalıdır. Gizli olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde
anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olmalıdır. İlgili taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek
nitelikte olduklarını belirtebilirler. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının
nedenlerinin belirtilmesi gerekir.
Süreler
MADDE 8 – (1) 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği bütün ilgili taraflar için soru
formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi
dâhil 37 gündür.
(2) 7 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirimin gönderilmediği bütün ilgili taraflar, soruşturma ile
ilgili görüşlerini ve soru formuna ilişkin cevaplarını bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre
içerisinde sunabilirler.
(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ancak 7 nci maddenin beşinci fıkrası
kapsamına giren diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren
soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde sunabilirler.
İşbirliğine gelinmemesi
MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan birinin verilen süreler
dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi
veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf
işbirliğine gelmemiş sayılır. Bu gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da
olumsuz, mevcut verilere göre yapılabilir.
(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde bahse konu taraf için
soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.
Yetkili merci ve adresi
MADDE 10 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi, belge ve görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi
gerekmektedir:
T.C. Ekonomi Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi
İnönü Bulvarı No: 36, Emek/ANKARA
Tel: +90-312-204 77 18-22/212 87 52
Faks: +90-312-212 87 65 veya 212 87 11
E-posta: ags210@ekonomi.gov.tr
Soruşturmanın başlangıç tarihi
MADDE 11 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

EK 2:
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
TASFİYE GENEL TEBLİĞİ
(ELEKTRONİK İHALE SERİ NO: 1)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 177 nci maddesi
uyarınca tasfiyelik hale gelmiş eşyanın tasfiyesi amacıyla elektronik ortamda yapılacak ihalelere ilişkin usul ve esasları
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belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 25/6/2013 tarihli ve 28688 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tasfiye
Yönetmeliğinin 32 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Alıcı: Tasfiyelik eşyayı alan kişiyi,
b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
c) Bekletilmeyecek eşya: Çabuk bozulma, telef olma, ekonomik değerini kaybetme riski bulunan eşya ile
saklanması masraflı, külfetli veya tehlikeli olan eşyayı,
ç) Bölge müdürlüğü: Gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerini,
d) Döner Sermaye: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesini,
e) E-ihale: Eşyanın tasfiyesi amacıyla elektronik ortamda yapılan ihaleyi,
f) Eşya: Her türlü madde, ürün ve değerler ile taşıtları,
g) Genel Müdürlük: Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
ğ) İhale bedeli: Eşyanın ihalede bulduğu bedeli,
h) İhaleye esas bedel: Eşyanın ihaleye sunulduğu bedeli,
ı) İstekli: İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişi veya kişileri,
i) İşletme müdürlüğü: Tasfiye işletme müdürlüklerini,
j) Kullanıcı: Elektronik ihale programına üye olan gerçek ve tüzel kişileri,
k) Satış bedeli: İhale yoluyla satılan eşyanın ihale bedelinden, diğer yollarla yapılan tasfiyede ise elde edilen
bedelden, eşyanın yurtiçinde satışı veya tasfiyesi nedeniyle yürürlükteki mevzuat uyarınca ayrılması gereken vergiler
ve mali yüklerin ayrılmasından sonra kalan tutarı,
l) Sistem: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı elektronik ihale programını,
ifade eder.
Eşyanın tespiti
MADDE 4 – (1) İşletme müdürlüğünce belirlenecek eşya e-ihale yoluyla satışa sunulur. İşletme müdürlüğü eihale yoluyla satışa çıktığı halde satılamayan eşyanın Tasfiye Yönetmeliği hükümlerine göre ihale yoluyla satışına veya
diğer yollarla tasfiyesine karar verebilir.
(2) Bekletilmeyecek eşya e-ihale yoluyla satışa sunulmaz.
(3) E-ihale yoluyla satışına karar verilen eşyaya ilişkin bilgiler, karar tarihinden itibaren onbeş gün içinde
işletme müdürlüğü tarafından sisteme girilerek e-ihale başlatılır.
Eşya bedelinin tespiti
MADDE 5 – (1) E-ihale yoluyla satışa sunulan eşyanın ihaleye esas bedelinin tespitinde aşağıda belirtilen
esaslar uygulanır:
a) Eşyanın bedeli, Tasfiye Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir.
b) Taşıtların bedeli, sigorta eksperleri tarafından tespit edilen bedel, rayiç değer veya hasar oranınca
indirilmiş kasko bedeli gözönünde bulundurularak işletme müdürlüğü tarafından belirlenir.
c) E-ihale yoluyla yapılan birinci ve ikinci satışta teklif almayan veya teklifi uygun görülmeyen eşyanın ihaleye
esas bedeli; eşyanın özelliği, durumu, piyasa şartları, satış kabiliyeti, rayiç değeri ve varsa teklif değeri de dikkate
alınarak yeni ihale yapılmadan önce işletme müdürlüğünce değiştirilir.
E-ihaleye hazırlık işlemleri
MADDE 6 – (1) Eşyaya ilişkin bilgiler ile gerektiğinde eşya için alınması gereken bilirkişi raporu, uygunluk
belgesi, eşyanın tanımlanmasını sağlayan ve ayniyatını gösteren fotoğraf, video kaydı gibi görseller sistemde
yayınlanır.
(2) Taşıtlar, satışa sunulmadan önce taşıtı dışarıdan en az dört cepheden gösteren fotoğraflar ile taşıtın içini
gösteren en az bir fotoğrafı çekilir ve yetki belgesini haiz sigorta eksperi, işletme müdürlüğünde görevli teknik
personel, teknik üniversiteler veya makine mühendisleri odası tarafından incelenerek taşıtın bilgilerini, durumunu,
özelliklerini, niteliklerini gösteren ayrıntılı rapor düzenlenir. Düzenlenen raporlar ile taşıtın son durumunu gösteren
fotoğrafların birer örneği sistemde yayımlanır.
Satışların duyurulması
MADDE 7 – (1) E-ihale yoluyla yapılacak satışlar sistem üzerinden, Bakanlık ve Genel Müdürlüğün kurumsal
internet sayfalarından duyurulur. E-ihale yoluyla satışa sunulan eşyanın ihalede kaldığı süre satışın duyurulması
hükmündedir.
Teminat
MADDE 8 – (1) E-ihale yoluyla yapılacak satışa teklif verebilmek için kullanıcıların teminat yatırması
zorunludur.
(2) Teminat, tedavülde olan nakit Türk Parası olarak e-ihale için Döner Sermaye adına açılmış banka
hesaplarına yatırılır.
(3) Teminat tutarı, isteklinin verdiği teklifin en az yüzde onudur. Teminat olarak alınacak azami tutar ihaleye
esas bedelin yüzde onu ancak, ihaleye esas bedelin 1.000.000 TL’den fazla olması halinde ise 100.000 TL’dir. İsteklinin
verdiği teklif için gerekli teminat tutarı sistemde bloke edilir. Bloke edilen tutar, işletme müdürlüğünce sistemde
serbest bırakılmadıkça başka bir e-ihalede kullanılamaz.
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(4) Teminat tutarı ihale bedelinin ödenmesinde kullanılabilir. İhale bedelinin ödenmesinde kullanılmayan
teminat için sistemde konulmuş bloke, şartname hükümlerine uygun olarak ihale bedelinin tamamının ödenmesi
halinde kaldırılır.
(5) Teminat bedelinin yatırılmasıyla, sisteme kayıt için gerekli olan üyelik formunda, satış şartnamesinde ve
şartname eki listede yer alan koşullar ile sistemde bulunan ihale detaylarında yer alan genel ve özel koşullar kabul
edilmiş sayılır.
(6) E-ihaleye katılım amacıyla yatırılan teminat, sadece e-ihale yoluyla satışa sunulan ve teminat miktarını
karşılayan eşya için geçerlidir. Teminat bedelinin geri alınmaması halinde teminat sistemde yer alan başka eihalelerde de kullanılabilir.
(7) Kullanıcının sistem üzerinden talebi halinde, iadesinde sakınca olmayan teminat bedeli kısmen veya
tamamen yedi iş günü içerisinde kullanıcının banka hesabına iade edilir.
(8) Teminat;
a) Alıcının damga vergisini ödememesi,
b) Alıcının ihale bedelini ödememesi,
c) 13 üncü maddenin birinci fıkrasında sayılan yasak fiillerde bulunulması,
nedeniyle gelir kaydedilmesi gereken durumlarda iade edilmez.
(9) Teminatın kabul ve iade işlemleri, Merkez Tasfiye İşletme Müdürlüğü tarafından; mahsup edilmesi veya
irat kaydedilmesi işlemleri ilgili işletme müdürlüğü tarafından yürütülür.
Eşyanın görülmesi
MADDE 9 – (1) E-ihale yoluyla yapılacak satışlara katılacak olanlar, ilgili işletme veya gümrük müdürlüğünden
alacakları izin belgesini göstererek eşyayı bulunduğu yerde görebilirler. İşletme müdürlüğünce eşyanın niteliğinde,
miktarında ve değerinde önemli bir değişikliğe neden olmayacak şekilde bedeli karşılığında eşyadan örnek verilebilir.
Ancak 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında davası devam eden eşyadan
numune verilmez.
(2) Satışı yapan işletme müdürlüğü veya ilgili gümrük müdürlüğünce, satışa sunulan eşyanın üzerine liste sıra
numarasını gösterir bir etiket konulur.
(3) Görüş sırasında satış konusu eşyanın ve diğer eşyanın zarar görmemesi için idare amirleri gerekli tedbirleri
alır. Gerekmesi halinde görüş gün ve saatleri belirlenerek sistemde duyurulur.
E-ihaleye katılım koşulları
MADDE 10 – (1) E-ihaleye katılabilmek için sistemde yer alan üyelik formunun doldurularak sisteme üye
olunması zorunludur.
(2) 18 yaşını doldurmuş, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve kanuni ikametgâhı bulunan herkes üye
olup ihalelere katılabilir.
(3) Tüzel kişilerde üyelik için tüzel kişiyi yetkili kişi tarafından gerekli bilgiler sisteme girilir ve sistemde yer
alan başvuru formu imzalanarak temsil ve ilzama ilişkin belgelerle birlikte Merkez Tasfiye İşletme Müdürlüğüne
gönderilir. Merkez Tasfiye İşletme Müdürlüğü üyelikle ilgili belgelerin teslim alınmasını müteakip tüzel kişinin
kullanıcı adını sistemde aktive ederek üyelik işlemlerini tamamlar.
(4) Sisteme üyelik başvurusunda bulunan kişilerin işletme müdürlükleri tarafından yapılan ihalelerde yasaklı
olup olmadığı üyelik öncesinde kontrol edilir. Yasaklı listesinde bulunan kişilerin başvuruları yasaklı süresi bitene
kadar onaylanmaz. Kişilerin sisteme üye olduktan sonra yasaklı hale gelmesi halinde sistemde teklif vermelerine izin
verilmez. İsteklilerin yasaklı hale gelmeden önceki teklifleri, teklif verdikleri ihale sonuçlanana kadar geçerli kabul
edilir. Ancak isteklinin yasaklı hale gelmesine neden olan fiilin teklif verilen ihaleyle ilgili olması halinde idare
tarafından teklif değerlendirmeye alınmaz ve ihale iptal edilir.
(5) Kullanıcı, üyelik formunu doldurarak sisteme kayıt olmasıyla bu formda yer alan bilgilerin tam, doğru,
kendisine ait olduğunu taahhüt etmiş ve formda yer alan şartları kabul etmiş sayılır. Kullanıcı, üyelik formunda yer
alan bilgilerinin eksik veya yanlış olmasından doğan veya doğabilecek olan zararlardan sorumludur.
(6) Kullanıcı adı; gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası, tüzel kişilerde vergi numarasıdır. Sisteme üye olan
kullanıcıya elektronik posta veya SMS yoluyla katılım için şifre gönderilir. Kişiye özel bu bilgilerin güvenliğinden ve
gizliliğinden kullanıcı sorumludur. Kullanıcının sistemdeki hesabının üçüncü kişiler tarafından kullanılması halinde her
türlü sorumluluk kullanıcıya aittir. Kullanıcı şifresini ve üyelik bilgilerinde yer alan tüm bilgileri sistemde değiştirebilir.
(7) Eşya mevcut durumu ile satışa sunulmaktadır. Sistemde yer alan eşyaya ait bilgiler, bilgi niteliğindedir.
Sistemde teklif veren istekliler e-ihalesi yapılan eşyayı mevcut haliyle görmüş, incelemiş ve e-ihaleye sunulduğu
haliyle kabul etmiş sayılır.
(8) Eşyanın alıcıya tesliminden sonra eşyanın piyasaya arzı, kullanımı veya tescili için alınması gereken her
türlü iznin veya belgenin alınması, kayıt, tescil veya bildirim işlemleri alıcı tarafından yerine getirilir ve bunlara ilişkin
her türlü mali yük ve yükümlülük alıcı tarafından karşılanır.
(9) Bakanlık, sistemin düzgün ve doğru işleyişi ile sistemde yer alan her türlü bilginin güvenliğinden ve
gizliliğinden sorumludur. Sistemde oluşabilecek sorunlar dışında internet, telefon ve GSM hatlarındaki sorunlar gibi
sistemden kaynaklanmayan sorunlar veya kullanıcıdan kaynaklanan nedenlerle istekliler tarafından sistemde teklif
verilememesi veya Bakanlık tarafından kullanıcı, istekli veya alıcıya e-posta veya SMS yoluyla yapılacak bildirimlerin
yapılamamasından Bakanlık sorumlu değildir. Sistemde yer alan her türlü süreç, sistemde yer alan bilgiler
doğrultusunda tamamlanır.
E-ihale usulü
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MADDE 11 – (1) E-ihaleye teklif vereceklerin bilgileri ve teklifleri elektronik ortamda alınır. E-ihale yoluyla
yapılan satışlar kapalı teklif yöntemiyle yapılır.
(2) Kapalı teklif yöntemiyle verilen teklifler ihale süresi bitene kadar teklif sahibi istekli dışında, teklif süresi
bittikten sonra ise satış tamamlanana kadar teklif sahibi ve işletme müdürlüğü dışında hiç kimse tarafından
görülemez ve sistemde gösterilemez. Bakanlık, istekliler tarafından verilen tekliflerin gizliliği ile ilgili her türlü tedbiri
alır. E-ihale sonuçları sistemde duyurulur.
(3) İşletme müdürlüğünce, e-ihale yoluyla satışı uygun bulunan eşyanın bilgileriyle ilgili belgeler sisteme
kaydedilir. İşletme müdürünün sistem üzerinden onaylaması durumunda e-ihale, onayı takip eden gün saat 12.00’de
başlar ve ihale için belirlenen sürenin son günü saat 12.00’de biter. Eşyanın e-ihale süresi yedi günden az olamaz.
İhale için belirlenen bitiş saatine en fazla bir saat kala yeni bir teklif verilmesi veya mevcut bir teklifin arttırılması
halinde ihale saati, ihale bitiş saatinden itibaren otuz dakika uzatılır. Uzatılmış bir ihalede, ihale bitiş saatine en fazla
bir saat kala yeni bir teklif verilmesi veya mevcut bir teklifin artırılması halinde ihale en fazla iki kez olmak üzere
onbeşer dakika daha uzatılır. İhalenin uzatıldığı bilgisi sistem üzerinden duyurulur ve isteklilere e-posta veya SMS
yoluyla iletilir.
(4) İstekli, e-ihale yoluyla satışa sunulan eşya için, belirlenen ihale süresi içinde ve teminatı yeterli olduğu
müddetçe, ihaleye esas bedelin altında veya üstünde teklif verebilir veya ilk verdiği tekliften az olmamak koşuluyla
teklifini değiştirebilir. İstekli hiçbir şekilde teklif verdiği andan itibaren teklifini geri çekemez.
(5) Eşya en yüksek bedeli verene satılır. E-ihale süresi bittiğinde verilen teklifler işletme müdürlüğünce
incelenir.
a) Verilen en yüksek teklifin, ihaleye esas bedelin en az yüzde yetmiş beşini bulması halinde satış yapılarak
satışın gerçekleştiği alıcıya e-posta veya SMS yoluyla bildirilir. Verilen teklifin ihaleye esas bedelin yüzde yetmiş
beşinin altında olması halinde teklifler değerlendirilerek teklif edilen bedel üzerinden en yüksek teklifi verene
satılabilir veya yeniden satışa sunulabilir. Teklif edilen bedel üzerinden satılanlar için alıcıya e-posta veya SMS yoluyla
bilgi verilir.
b) Sistem üzerinde ihale sonuçları duyurulur ve alıcı dışındaki isteklilerin teminatı üzerindeki bloke kaldırılarak
teminat serbest bırakılır.
(6) İhalede aynı tutarda teklif verilmesi durumunda sırasıyla;
a) Gün, saat, dakika, saniye ve salise bilgilerine göre ilk teklif veren,
b) (a) fıkrasına göre bir belirleme yapılamadığı durumlarda sisteme ilk üye olan,
c) (a) ve (b) fıkrasına göre bir belirleme yapılamadığı durumlarda ise sistemde, bloke edilmiş tutarlar dahil, en
çok teminatı bulunan,
isteklinin teklifi kabul edilir.
(7) İhale, en yüksek teklif sahibine ihalenin sonucunun bildirilmesi ve ihale sonucunun sistemde
duyurulmasıyla tamamlanmış sayılır.
(8) İhale bedeli, damga vergisi ve diğer mali yüklerin ihalenin tamamlanmasını izleyen yedi gün içinde
ödenmesi zorunludur. Alıcı, ihale bedeli, damga vergisi ve diğer mali yükleri e-ihale için Döner Sermaye adına açılmış
banka hesabına yatırarak veya 8 inci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca işlem yaparak sistemde ödeme işlemlerini
tamamlar. İhale bedeli için taksitlendirme yapılmaz. İhale bedelinin, damga vergisi ve diğer mali yüklerin bu süre
içinde ödenmemesi halinde satış iptal edilir ve alıcının teminatı döner sermayeye gelir kaydedilerek eşya yeniden
satışa sunulur.
(9) E-ihalede satılamayan ve yeniden ihaleye çıkartılacak eşyanın, en geç üç ay içinde satışa sunulması esastır.
(10) İşletme müdürlüğü, gerekçesini belirterek e-ihale öncesinde, sırasında veya sonrasında eşyanın teslim
edilip edilmediğine bakılmaksızın ihaleyi veya satışı iptal etmeye yetkilidir.
(11) Alıcı, satış şartnamesinde belirtilen hallerde ihalenin veya satışın iptalini isteyebilir.
(12) Satışın veya ihalenin iptali halinde yatırılmış olan satış bedeli iade edilir. Tahsil edilmiş olan vergilerin red
ve iadesi ilgili mevzuat çerçevesinde yapılır. Eşyanın tesliminden sonra satışın iptal edilmesi halinde, ihale edilen eşya
idareye teslim edilir ve alıcının eşyanın tesliminden sonra eşya için doğrudan gerçekleştirdiği masrafları fatura ile
belgelendirmesi şartıyla alıcıya ödenir. Ancak idare tarafından masraflar fazla bulunursa mahkemeye yaptırılacak
tespit çerçevesinde ödeme yapılır. Alıcıya teslim edildikten sonra satışı iptal edilen eşyanın idarece belirlenecek
sürede ve aynen iade edilmemesi halinde, ihale bedelinin yüzde yirmisi oranında bir tutar alıcı tarafından idareye
ödenir.
(13) E-ihale yoluyla satışa sunulan eşya en az üç ay süresince ve dört defadan az olmamak üzere satışa
sunulur. Ancak dört defa satışa sunulmasına rağmen yapılan e-ihalelerde hiç teklif almayan eşya hakkında süre şartı
aranmaksızın 4 üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır. Bunun dışındaki durumlarda yapılacak işlemler
Genel Müdürlükçe belirlenir.
Eşyanın teslimi
MADDE 12 – (1) Eşyanın, ihale bedelinin ödenmesini izleyen on gün içinde alıcı tarafından bulunduğu yerden
teslim alınması zorunludur. Bu süre, eşyanın teslimine ilişkin evrakların alıcıya teslimi için postada geçen sürelerde
durur. Bu süreler içerisinde teslim alınmayan eşya Tasfiye Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yeniden satışa
sunulur.
(2) İhale bedeli, damga vergisi ve diğer mali yükler ödenmeden ve alıcı tarafından imzalanmış satış şartnamesi
işletme müdürlüğünce teslim alınmadan eşya alıcıya teslim edilmez.
(3) Alıcı, sistemde yer alan şartnamenin dökümünü alarak imzalar ve ihale bedelini ödeme süresi içinde
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işletme müdürlüğüne teslim eder veya iadeli taahhütlü posta ile gönderir. Sistem üzerinde güvenli elektronik imzayla
imzalanan satış şartnamesi ayrıca işletme müdürlüğüne teslim edilmez veya gönderilmez.
Yasak fiiller ve yaptırımlar
MADDE 13 – (1) İhalelerde;
a) Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin
işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,
b) Sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek, taahhüdünü kötü niyetle
yerine getirmemek, taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar verecek işler yapmak,
yasaktır.
(2) Birinci fıkrada belirtilen fiilleri yapanların teminatı döner sermayeye gelir kaydedilir ve bu fiileri bizzat veya
vekil olarak işleyenlerle bu işteki vekil veya müvekkilleri hakkında fiilin özelliğine göre Genel Müdürlük tarafından bir
yıla kadar işletme müdürlüklerinin ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Bunların sermayesinin
çoğunluğuna sahip bulunduğu veya yönetim kurulunda görev aldığı tespit edilen tüzel kişiler için de yasaklama kararı
alınır.
(3) Bu Tebliğ kapsamındaki ihalelerde bir takvim yılı içinde iki defa ihale bedelini ödemeyen alıcı ile vekilleri,
üç ay süresince işletme müdürlüğünce yapılan ihalelere alınmazlar. Tekrarı halinde Genel Müdürlük tarafından bir yıla
kadar işletme müdürlüğünün ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir.
(4) İhaleyi yapan işletme müdürlüğünce, ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmesi gerekenlere, ihale
bedelini ödemeyenlere ilişkin bilgiler sisteme kaydedilmek üzere Genel Müdürlüğe gönderilir.
(5) İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen fiil ve davranışların tespit edildiği tarihi izleyen on iş günü içinde
yasaklama kararı alınarak sisteme kaydedilir ve elektronik ortamda işletme müdürlüklerine duyurulur.
(6) Haklarında ihaleye katılmaktan yasaklama kararı bulunanlar, yasaklama kararının sona erdiği tarihe kadar
işletme müdürlüğünce yapılacak ihalelere iştirak ettirilmezler. Bu konuda gerekli tedbirler işletme müdürlüğünce
alınır.
(7) İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanan veya kullanmaya teşebbüs eden, taahhüdünü
kötü niyetle yerine getirmeyen, taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar verecek işler yapan, ihale işlemlerine
fesat karıştıran veya teşebbüs edenler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç
duyurusunda bulunulur.
(8) İkinci ve üçüncü fıkralar ile 14 üncü madde kapsamında ihaleye katılamayacak olanlar, aksine bir hüküm
bulunmadıkça, idarece yapılan ihalelere ilişkin, eşyanın görülmesi de dahil hiç bir işlem yapamaz ve eylemde
bulunamazlar.
İhalelere katılamayacak olanlar
MADDE 14 – (1) İstekli veya vekil sıfatıyla işletme müdürlüğünce yapılacak ihalelere;
a) 13 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklananlar,
b) Genel Müdürlük personeli, işletme müdürlüğünde görevli olanlar ve bölge müdürlüğünde tasfiye işlemleri
ile görevli olanlarla, bunların eşleri ve birinci dereceye kadar (birinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,
c) (a) ve (b) bentlerinde sayılan şahısların sermayesinin çoğunluğuna sahip bulunduğu tüzel kişiler veya
yönetim kurulunda görev aldığı tüzel kişiler,
katılamazlar.
(2) İşletme müdürlüğünde görevli iken bu görevlerinden ayrılmış olanlar görevlerinden ayrıldıkları tarihten
itibaren en son çalıştıkları işletme müdürlüğünce yapılacak ihalelere bir yıl süreyle giremezler.
Ek süre
MADDE 15 – (1) Kanunda öngörülen süreler dışında bu Tebliğde yer alan sürelerle ilgili olarak, sürelerin
bitiminden önce başvurulması şartıyla bu Tebliğde belirlenmiş süreler kadar işletme müdürlüğünce ek süre verilebilir.
(2) Ödemeye ilişkin ek süre talepleri sistem üzerinden yapılır.
(3) Ödemeye ilişkin verilen ek sürelerde faiz alınır. Faizin hesabında 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun tecil faizine ilişkin hükümleri uygulanır.
(4) Satış şartnamesinde belirlenen mücbir sebepler veya beklenmeyen hallerin varlığı halinde işletme
müdürlüğü son kez olmak üzere belirlenmiş süreler kadar ek süre verebilir. Mücbir sebep başvuruları ilgili işletme
müdürlüğüne ve mücbir sebeplerin sona erdiği tarihten itibaren üç iş günü içerisinde yapılır. Bu süreler dışında
yapılan başvurular işletme müdürlüğünce değerlendirmeye alınmaz. Mücbir sebep başvurusundan önce eşyanın
yeniden ihaleye sunulması veya satılması halinde ihale veya satış iptal edilmez. Ancak başvuru sahibine uygulanan
yaptırımlar kaldırılarak teminatı veya ihale bedeli iade edilir.
Bildirimler
MADDE 16 – (1) E-ihale işlemleri için kullanıcıya, istekliye veya alıcıya yapılacak her türlü bildirim sistem
üzerinden yapılır ve gerektiğinde ilgililere e-posta veya SMS yoluyla bilgi verilir.
(2) Sistemde yer alan bilgilerin kullanıcıya, istekliye veya alıcıya e-posta veya SMS yoluyla yapılan
bildirimlerden farklı olması halinde sistemde yer alan bilgiler esas alınır.
Bilgi ve belgeler
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğde geçen veya işletme müdürlüğünce e-ihale işlemlerinde kullanılan üyelik formu,
satış şartnamesi, sözleşme, karar, tutanak, taahhütname, rapor gibi eşyanın e-ihale yoluyla tasfiyesinde kullanılan
bilgi veya belgeler sistemde, Bakanlığın ve Genel Müdürlüğün kurumsal internet sitelerinde yayınlanır.
(2) Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda bu bilgi veya belgeler üzerinde değişiklik yapabilir.
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Hüküm bulunmayan hallerde yapılacak işlemler
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde, Tasfiye Yönetmeliği hükümlerine göre işlem
yapılır.
Yetki
MADDE 19 – (1) Bakanlık (Genel Müdürlük), bu Tebliğin uygulanmasını temin etmek amacıyla, uygulamada
ortaya çıkan sorunları, tereddütleri, özel ve zorunlu durumları ve bu Tebliğde yer almayan hususları inceleyip
sonuçlandırmaya, gerektiğinde uygulama esaslarını belirlemeye, bu Tebliğin uygulanması ve sistemin işleyişi için
gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya; sistemin işleyişine, işletme müdürlüklerinde kurulmasına ve
yaygınlaştırılmasına bağlı olarak e-ihale yapacak işletme müdürlüklerini ve e-ihale yapılacak eşyanın kapsamını
belirlemeye yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

EK 3:
Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2014/8)
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgi ve İşlemler
Mevcut önlem ve soruşturma
MADDE 1 – (1) 8/5/2002 tarihli ve 24749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2002/4) ile Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli tekrar doldurulamayan gazlı cep
çakmakları ve ateşleme sistemi elektrikli doldurulabilen gazlı cep çakmakları ile plastikten gaz haznesi (gaz içersin
içermesin) ithalinde dampinge karşı kesin önlemler yürürlüğe konulmuştur.
(2) Bahse konu önlemler, 1/5/2008 tarihli ve 26863 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız
Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2008/16) ile tamamlanan nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS)
sonucunda değiştirilerek uygulamaya devam ettirilmiştir.
(3) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 35 inci maddesinin ikinci
fıkrası hükmünce, 16/5/2012 tarihli ve 28294 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/12) ile mevcut önlemlerin yürürlükte kalma sürelerinin sona ereceği ve bu
kapsamda önlemlerin aynen veya değiştirilerek devamı için ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen
sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile bir NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.
(4) Öte yandan, 28/4/2008 tarihli ve 26860 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/17) neticesinde ÇHC’ye karşı yürürlükte olan önlemleri etkisiz kılmaya
yönelik eylem ve işlemlerin tespiti yapılmış ve bu ülke menşeli şikayet konusu ürünler için uygulanan dampinge karşı
kesin önlemlerin Vietnam menşeli ve/veya çıkışlı ürünler için de uygulanmasına karar verilmiştir.
(5) Dampinge karşı önlemlerin sona ermesinin dampingin ve zararın devamına veya yeniden meydana
gelmesine yol açacağı iddiasıyla yerli üretici Azmüsebat Çakmak ve Tıraş Bıçağı San. Tic. A.Ş. tarafından yapılan
başvuru üzerine, 26/4/2013 tarihli ve 28629 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/6) ile başlatılan NGGS, T.C. Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel
Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız
Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten oluşan ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat
hükümleri çerçevesinde yürütülen NGGS sonucunda alınan karara esas teşkil eden bilgi ve bulguları içermektedir.
Gözden geçirme dönemi
MADDE 3 – (1) Önlemlerin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın devamı veya yeniden
meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının tespiti için 1/1/2009-31/12/2012 arasındaki dönem gözden geçirme
dönemi olarak alınmıştır. 1/1/2012-31/12/2012 arasındaki dönem ise dampingin devamı belirlemesine ilişkin dönem
olarak alınmıştır.
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Yerli üretim dalının temsil niteliği
MADDE 4 – (1) Soruşturma sırasında yapılan incelemede, başvuru sahibi Azmüsebat Çakmak ve Tıraş Bıçağı
San. Tic. A.Ş. firmasının dampingin devamı belirlemesine ilişkin dönemde soruşturma konusu ürünlerde Türkiye
toplam üretiminin tamamını gerçekleştirdiği bu nedenle Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını
(YÜD) temsil niteliğini haiz olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, adı geçen firmanın söz konusu soruşturmada
YÜD’yi oluşturduğu kabul edilmiştir.
İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve toplanan bilgilerin değerlendirilmesi
MADDE 5 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün Bakanlık tarafından bilinen
ÇHC’deki üreticilerine/ihracatçılarına, Türkiye’de yerleşik ithalatçılarına ve ayrıca soruşturmaya konu ülkede yerleşik
diğer üreticilere/ihracatçılara iletilebilmesini teminen anılan ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliğine soruşturmanın
açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.
(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan metnine ve soru formlarına nereden
erişileceği hususunda bilgi verilmiştir.
(3) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmıştır. Tarafların süre uzatımı
yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.
(4) YÜD, soruşturma süresi boyunca Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave
bilgileri temin etmiştir.
(5) Dampingin devamı belirlemesine ilişkin dönemde ithalat gerçekleştirdiği tespit edilen 14 ithalatçı firmaya
soru formu gönderilmiş ve bu firmaların 3’ünden cevap alınmıştır.
(6) Üretici/İhracatçı soru formuna ilişkin olarak ise ÇHC’de yerleşik Liaoning Kaija Hardware Plastic Co.,
Ltd. ihracatçı firmasından cevap alınmıştır.
(7) Soruşturmaya ilişkin bilgi ve bulguların tamamlanması akabinde, soruşturma sonucunda alınacak karara
esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren nihai bildirim, soruşturma konusu ülkenin Ankara
Büyükelçiliği ile soruşturma sırasında görüş bildiren üretici/ihracatçılar, ithalatçılar ve YÜD’e iletilmiştir.
(8) Kendisine bildirim yapılmış olan MGM Sportif Ltd. Şti. ve İlhan Birlik Mimar (İ.B.M.) firması nihai
bildirime ilişkin görüş bildirmiştir.
(9) Tarafların soruşturma boyunca ve nihai bildirim sonrası ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler
incelenmiş, bu görüşlerin mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlarına bu Tebliğin ilgili bölümlerinde
değinilmiştir. Ayrıca, ilgili taraflardan alınan bilgi ve belgelerin gizli olmayan nüshaları, talep eden bütün ilgili
tarafların bilgisine sunulmak üzere hazır tutulmuştur.
Yerinde doğrulama soruşturması
MADDE 6 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde yerli üretici Azmüsebat Çakmak ve Tıraş Bıçağı
San. Tic. A.Ş.’nin İstanbul’da bulunan üretim tesisi ile idari merkezinde yerinde doğrulama soruşturması
gerçekleştirilmiştir.
İKİNCİ BÖLÜM
Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün
Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün
MADDE 7 – (1) Soruşturma konusu ürün, ÇHC menşeli 9613.10.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu
(GTİP) altında yer alan “tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları”, 9613.20.00.00.11 GTİP altında yer alan
“ateşleme sistemi elektrikli olanlar” ve 9613.90.00.00.11 GTİP altında yer alan “plastikten gaz haznesi (gaz içersin
içermesin)” dir.
(2) Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları, genellikle plastik gövdeli, metal bir çarkın çakmak taşına
sürtünmesi ile ateşlenen ve gazı tükeninceye kadar kullanılıp atılan türde çakmaklardır. Bu tür çakmaklar sigara
boyunda ya da daha küçük boyda, gövdesi muhtelif renklerde saydam ya da mat plastikten olabilmektedir. Söz konusu
çakmaklar, bu Tebliğ’de bundan sonra “tekrar doldurulamayan cep çakmakları” olarak anılacaktır.
(3) Ateşleme sistemi elektrikli olanlar ise bir manyeto vasıtası ile elektrik arkı üreterek ateşlenen, gazı
tükenince supap marifetiyle gaz doldurularak tekrar kullanılabilen türde çakmaklardır. Bu tür çakmakların gövdesi
plastikten veya metalden muhtelif şekil ve ebatlarda olabilmektedir. Söz konusu çakmaklar, bu Tebliğ’de bundan
sonra “doldurulabilen cep çakmakları” olarak anılacaktır.
(4) Plastik gaz haznesi, gazlı çakmakların imalatında kullanılan plastikten boş veya dolu ya da doluma hazır
gaz tanklarıdır. Söz konusu ürün bu Tebliğ’de bundan sonra “plastikten gaz hazneleri” olarak anılacaktır.
(5) YÜD tarafından üretilen cep çakmakları ve plastikten gaz hazneleri ile soruşturma konusu ülke menşeli cep
çakmakları ve plastikten gaz haznelerinin benzer ürün olduğu tespiti önleme esas soruşturmada (esas soruşturma) ve
yürütülen ilk NGGS’de yapılmıştır. Bu soruşturmada ise, gerek YÜD tarafından, gerekse soruşturma konusu ülkeden
ithal edilen önleme konu cep çakmakları ve plastikten gaz haznelerinin işlevsel özellikleri, fiziksel özellikleri,
kullanım alanları, dağıtım kanalları, kullanıcıların ürünü algılaması ve ürünlerin birbirini ikame edebilmeleri açısından
benzer ürün olma durumlarını ortadan kaldıracak bir değişiklik olduğuna dair bir tespitte bulunulmamıştır. Bu nedenle,
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söz konusu ürünlerin benzer ürün olduğu tespiti geçerliliğini korumaktadır.
(6) İ.B.M. firması nihai bildirime ilişkin görüşünde İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
(No: 2001/6) ile ÇHC menşeli diğer eşyalar ile birlikte 9613.90.00.00.00 GTİP altında yer alan çakmak aksam ve
parçalarına yönelik olarak başlatılan soruşturmanın aynı GTİP altında yer alan plastikten gaz haznelerine yönelik
önlem alınarak kapatıldığını, soruşturma açılan ürün ile önlem alınan ürünün aynı olmadığını iddia etmiştir. Ancak, bir
soruşturma başlatıldıktan sonra soruşturma esnasında edinilen bilgilere göre gerekli görülmesi halinde önlem alınacak
ürünün kapsamının daraltılması mümkündür. Nitekim, söz konusu Tebliğ ile başlatılan soruşturma esnasında, ateşleme
sistemi ve dolu veya doluma hazır gaz tankı (gövde) olmak üzere iki ana parçadan oluşan çakmak aksam ve
parçalarının ihmal edilebilir bir işçilik ile birleştirilebileceği ve mamûl ithal çakmak ile aynı kapsamda
değerlendirilebileceğinden sadece plastikten gaz haznelerine önlem alınması yeterli görülmüştür.
(7) Aynı firma, plastikten gaz hazneleri için gerçekleşen GTİP değişikliği nedeniyle söz konusu ürün için
gerekli inceleme yapılmadan NGGS yürütüldüğünü iddia etmiştir. Ancak, yürütülen soruşturmalar belirli ülke menşeli
belirli ürünlere yönelik olup, ürünlerin ait olduğu GTİP’ler sadece bilgi amaçlı verilmektedir. Nitekim, yürütülen
NGGS ÇHC menşeli diğer eşyalar ile birlikte plastikten gaz haznelerine yönelik olarak yürütülmüştür.
(8) Aynı firma İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2008/17) ile tamamlanan
önlemlerin etkisiz kılınması (ÖEK) soruşturmasına konu olmuş Vietnam’da mukim Hoa Hung Company Ltd.
firmasının ürettiği plastikten gaz haznelerinin yürütülen soruşturma için benzer ürün olarak alınmasını talep etmiştir.
Ancak yürütülen NGGS ile ÖEK soruşturmasının kapsamı ve amacı birbirlerinden tamamen farklı olup, benzer ürün
karşılaştırılması yürütülen soruşturmada YÜD tarafından üretilen plastikten gaz hazneleri ile önlem konusu ülke
menşeli plastikten gaz hazneleri arasında yapılmıştır. Bu çerçevede, söz konusu çalışma ile ürünlerin benzer ürün
olduğu tespiti geçerliliğini korumaktadır.
(9) Önlem konusu ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup, uygulamaya esas olan GTİP’ler ve karşılığı
eşya tanımıdır. Bununla beraber, soruşturma konusu eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yer alan tarife
pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dampingin Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali
Genel açıklamalar
MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin yürürlükten kalkması halinde
dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı incelenmiştir.
(2) Yönetmeliğin 41 inci maddesi çerçevesinde soruşturma sırasında yeni damping marjı hesaplanmamış, esas
soruşturmada ve ilk nihai gözden geçirme soruşturmasında hesaplanmış olan damping marjları gösterge olarak dikkate
alınmıştır.
(3) İ.B.M. firması nihai bildirime ilişkin görüşünde yürütülen NGGS kapsamında plastikten gaz hazneleri için
ÇHC’de yerleşik Liaoning Kaijia Hardware Plastic Co. Ltd. firması için damping marjının yeniden hesaplanmasını
talep etmiştir. Aynı kapsamda, normal değer olarak Vietnam’da mukim Hoa Hung Company Ltd. firmasının ihraç
fiyatının normal değer olarak alınmasını talep etmiştir. Ancak, NGGS’de idarenin yeni damping marjı hesaplama
yükümlülüğü bulunmamaktadır.
Önleme tabi ülkedeki yerleşik kapasite ve ihracat potansiyeli
MADDE 9 – (1) Soruşturma konusu ürünün küresel piyasasındaki gelişmeler ve önleme konu ülkedeki
yerleşik kapasiteye ilişkin inceleme, Uluslararası Ticaret Merkezi (UTM) verileri kullanılarak yapılmıştır. Analizde,
UTM verileri gözden geçirme dönemi olan 2009-2012 yılları arasında ton bazında değerlendirilmiştir.
(2) Buna göre, dünya toplam tekrar doldurulamayan cep çakmakları ihracatının 2009 yılında %26’sını, 2010
yılında %27’sini, 2011 yılında %22’sini ve 2012 yılında %72’sini ÇHC’nin gerçekleştirdiği, bu itibarla ÇHC’nin ilgili
üründe ihracatçı ülkeler arasında ilk sırada yer aldığı tespit edilmiştir.
(3) Benzer şekilde, dünya toplam doldurulabilen cep çakmakları ihracatının 2009 yılında %62’sini, 2010
yılında %95’ini, 2011 yılında %64’ünü ve 2012 yılında %95’ini ÇHC’nin gerçekleştirdiği; bu itibarla ÇHC’nin ilgili
üründe ihracatçı ülkeler arasında ilk sırada yer aldığı tespit edilmiştir.
(4) Diğer taraftan, ÇHC plastikten gaz haznelerinin de dahil olduğu çakmak aksam parçalarının dünya
ihracatından 2009 yılında %53, 2010 yılında %49, 2011 yılında %53 ve 2012 yılında %60 oranında pay alarak
ihracatçı ülkeler arasında ilk sırada yer almıştır.
(5) Sonuç olarak, ÇHC’nin halihazırda önemli bir ihracat potansiyeli ve kapasitesi olduğu, yürürlükte olan
önlemlerin kalkması durumunda söz konusu potansiyelin Türkiye’ye yönelebileceği değerlendirilmiştir.
Türkiye pazarının önemi
MADDE 10 – (1) Önlem konusu ürünlere yönelik olarak Türkiye’nin iç pazar büyüklüğünün ve büyüme
potansiyelinin önlem konusu ülke için cazip bir seviyede olduğu ve Türkiye’nin tekrar doldurulamayan cep
çakmaklarında tüketiminin 2009-2012 yılları arasında %30 oranında, doldurulabilen cep çakmaklarında ise %135
oranında arttığı görülmüştür.
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(2) İlgi ürünlerde tüketimin artmasının başlıca nedeni söz konusu ürünlerin kullanım alanlarının geniş
olmasıdır. Bununla birlikte söz konusu sektörde faaliyet gösteren ithalatçılardan alınan bilgilere göre talebi etkileyen
en önemli unsurların fiyat ve çeşitlilik olduğu bilgisi edinilmiştir.
(3) Diğer taraftan plastikten gaz haznelerinin ihmal edilebilir bir işçilik ile diğer parçalarla montajlanarak cep
çakmağı imal edilmesi ve plastikten cep çakmaklarının düşük kıymetli nihai ürün olması nedeniyle, piyasada tüketimi
etkileyen en önemli unsurun fiyat olduğu tespiti esas soruşturmada ve ilk nihai gözden geçirme soruşturmasında
yapılmıştır. Bu tespitin geçerliliğini koruduğu değerlendirilmiştir.
Önceki soruşturmalarda tespit edilen damping marjları
MADDE 11 – (1) Esas soruşturma esnasında tespit edilen damping marjları, ihracatçı firmaların önlemlerin
yürürlükten kalkması halindeki muhtemel fiyat politikalarını yansıtacak önemli bir gösterge niteliği taşıdığından
yürütülen soruşturmada dikkate alınmıştır. Esas soruşturma sırasında söz konusu üretici/ihracatçı firmalar için
damping marjı tekrar doldurulamayan cep çakmakları için CIF değerin %175’i oranında, doldurulabilen cep
çakmakları için CIF değerin %91’i oranında, plastikten gaz hazneleri için ise yine CIF değerin %146’sı oranında tespit
edilmiştir.
(2) Diğer taraftan, 2008 yılında tamamlanan ilk NGGS çerçevesinde söz konusu ürünlerin ithalatında 2006 yılı
için tekrar doldurulamayan cep çakmaklarında CIF değerin %169’u, doldurulabilen cep çakmaklarında CIF değerin
%72’si ve plastikten gaz haznelerinde CIF değerin %75’i oranlarında damping marjları hesaplanmıştır.
Değerlendirme
MADDE 12 – (1) Yukarıdaki bilgiler ışığında, önleme tabi ülkenin Türkiye’ye yönlendirebileceği önemli
üretim kapasitesinin ve ihracat kabiliyetinin bulunduğu, ÇHC menşeli ithalata olan talebin temel nedeninin düşük fiyat
olduğu, üretici/ihracatçı firmaların önlemlerin yokluğundaki davranışlarını yansıtacak olan esas soruşturmada ve ilk
NGGS’de tespit edilen damping marjlarının önemli oranlarda olduğu da dikkate alındığında, önlemlerin yürürlükten
kalkması halinde dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu
değerlendirilmiştir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali
Genel açıklamalar
MADDE 13 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin yürürlükte olduğu dönemde,
YÜD’deki zarar durumu ve önlemlerin yürürlükten kalkması halinde zarara etki edebilecek muhtemel gelişmeler
incelenmiştir. Bu çerçevede, ithalatın miktarı ve muhtemel gelişimi, fiyatlarının gelişimi, fiyat baskısı ve kırılması ile
YÜD’nin ekonomik göstergeleri incelenmiştir. İthalat verileri incelenirken, önlemlerin etkisini ve önlem sonrası
duruma ilişkin eğilimleri görebilmek amacıyla gözden geçirme dönemi olan 2009-2012 dönemi dikkate alınmıştır.
(2) Önlem konusu ürünlerin genel ithalatı ve önleme konu ülkeden yapılan ithalatının incelenmesinde Türkiye
İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri kullanılmıştır.
Ürünün genel ithalatı
MADDE 14 – (1) Bahse konu ürünlerin ilk NGGS sonrası soruşturma konusu ülkeden ithalatına ilişkin
değerlendirmeler üç ayrı GTİP için aşağıda yer almaktadır.
(2) Söz konusu istatistiklerin doldurulabilen gazlı cep çakmakları ile plastikten gaz hazneleri için bazı yıllarda
kg bazında tutulması nedeniyle, kg bazındaki istatistikler 1 kg plastikten gaz haznesi 123 adete ve 1 kg doldurulabilen
gazlı cep çakmağı 47 adete karşılık gelecek şekilde adet birimine dönüşüm gerçekleştirilmiştir.
a) Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları
1) Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmaklarının ithalatına dair verilere göre, söz konusu ithalat 2009 yılında
17,2 milyon adet, 2010 yılında 12,6 milyon adet, 2011 yılında 13,1 milyon adet ve 2012 yılında 18,8 milyon adet
olmuştur.
2) Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmaklarının ithalatı değer bazında, 2009 yılında 3.240.413 ABD Doları,
2010 yılında 2.213.164 ABD Doları, 2011 yılında 2.237.385 ABD Doları ve 2012 yılında 3.807.013 ABD Doları
olmuştur.
3) Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmaklarının ithalatının birim fiyatı 2009-2012 yılları arasında sırasıyla
0,19 ABD Doları/adet, 0,18 ABD Doları/adet, 0,17 ABD Doları/adet ve 0,2 ABD Doları/adet olarak gerçekleşmiştir.
b) Doldurulabilen gazlı cep çakmakları
1) Doldurulabilen gazlı cep çakmaklarının ithalatına dair verilere göre, söz konusu ithalat 2009 yılında 7,1
milyon adet, 2010 yılında 16,1 milyon adet, 2011 yılında 30,6 milyon adet ve 2012 yılında 24,8 milyon adet olmuştur.
2) Doldurulabilen gazlı cep çakmaklarının ithalatı değer bazında, 2009 yılında 1.767.104 ABD Doları, 2010
yılında 4.298.306 ABD Doları, 2011 yılında 4.932.403 ABD Doları ve 2012 yılında 4.169.627 ABD Doları olmuştur.
3) Doldurulabilen gazlı cep çakmaklarının ithalatının birim fiyatı 2009-2012 yılları arasında sırasıyla 0,25
ABD Doları/adet, 0,27 ABD Doları/adet, 0,16 ABD Doları/adet ve 0,17 ABD Doları/adet olarak gerçekleşmiştir.
c) Plastikten gaz hazneleri
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1) Plastikten gaz haznelerinin ithalatına dair verilere göre, söz konusu ithalat 2009 yılında 12,9 milyon adet,
2010 yılında 16,3 milyon adet, 2011 yılında 7,6 milyon adet ve 2012 yılında 8,5 milyon adet olmuştur.
2) Plastikten gaz haznelerinin ithalatı değer bazında, 2009 yılında 452.318 ABD Doları, 2010 yılında 571.742
ABD Doları, 2011 yılında 264.634 ABD Doları ve 2012 yılında 406.211 ABD Doları olmuştur.
3) Plastikten gaz haznelerinin ithalatının birim fiyatı 2009-2012 yılları arasında sırasıyla 0,03 ABD
Doları/adet, 0,04 ABD Doları/adet, 0,04 ABD Doları/adet, ve 0,05 ABD Doları/adet olarak gerçekleşmiştir.
Ürünün önleme konu ülkeden ithalatı
MADDE 15 – (1) Bahse konu ürünlerin önleme konu ülkeden ithalatına ilişkin değerlendirmeler aşağıda yer
almaktadır.
a) Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları
1) Gözden geçirme döneminde önleme konu ülkeden yapılan tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları
ithalatının 2009 yılında 0,01 milyon adet olduğu ve 2010-2012 yılları arasında ise durduğu görülmüştür.
2) Bahse konu ürünün önleme konu ülkeden yapılan ithalatının birim fiyatı 2009 yılında 0,77 ABD Doları/adet
iken, 2010-2012 yılları arasında ithalat durduğu için söz konusu yıllarda birim fiyat hesabı yapılamamıştır.
3) Gözden geçirme döneminde ÇHC menşeli ithalat alınan damping önleminin etkisiyle zamanla azalarak
durmuştur.
b) Doldurulabilen gazlı cep çakmakları
1) Doldurulabilen cep çakmaklarının önleme konu ülkeden yapılan miktar bazındaki ithalatı 2009-2012 yılları
arasında sırasıyla 5,2 milyon adet, 13 milyon adet, 29 milyon adet ve 23,2 milyon adet olmuştur.
2) Doldurulabilen cep çakmaklarının önleme konu ülkeden yapılan ithalatının birim fiyatları 2009-2012 yılları
arasında sırasıyla 0,26 ABD Doları/adet, 0,29 ABD Doları/adet, 0,16 ABD Doları/adet ve 0,16 ABD Doları/adet
olarak gerçekleşmiştir.
3) Dampinge karşı önlem yürürlükte olmasına rağmen ÇHC’den yapılan ithalat gözden geçirme döneminde
artmaya devam etmiştir.
c) Plastikten gaz hazneleri
1) Plastikten gaz haznelerinin önleme konu ülkeden yapılan miktar bazındaki ithalatı 2009-2012 yılları
arasında sırasıyla 7,0 milyon adet, 3,5 milyon adet, 6,4 milyon adet ve 6,2 milyon adet olmuştur.
2) Plastikten gaz haznelerinin önleme konu ülkeden yapılan ithalatının birim fiyatları 2009-2012 yılları
arasında sırasıyla 0,03 ABD Doları/adet, 0,04 ABD Doları/adet, 0,04 ABD Doları/adet ve 0,05 ABD Doları/adet
olarak gerçekleşmiştir.
Önlem konusu ithalatın pazar payı
MADDE 16 – (1) Önlem konusu ithalatın nispi olarak değişimini görebilmek için, söz konusu ithalatın toplam
Türkiye benzer mal tüketimi içindeki payı incelenmiştir. Bu bağlamda, öncelikle YÜD’nin yurt içi satış miktarı ile
genel ithalat miktarı toplanarak ilgili yıldaki Türkiye benzer mal tüketimi elde edilmiştir. Önlem konusu ürünlerin
Türkiye toplam tüketimi içindeki payının incelenmesinde TÜİK verileri kullanılmıştır. Söz konusu inceleme 20092012 dönemi için yapılmış olup, veriler 2009 yılı verileri 100 birim kabul edilerek endekslenmiştir.
a) Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları
1) Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmaklarında Türkiye benzer mal tüketimi 2009 yılında 100 iken, 2010
yılında 77, 2011 yılında 98 ve 2012 yılında 130 birim seviyesinde gerçekleşmiştir. 2009 yılında ÇHC menşeli söz
konusu ürün ithalatı çok düşük olarak gerçekleşmiş, ilerleyen dönemde durmuştur.
2) Aynı dönemde diğer ülkelerden yapılan ithalatın pazar payı endeksi 2009 yılında 100 iken, 2010 yılında 95,
2011 yılında 78 ve 2012 yılında 84 birim seviyesinde gerçekleşmiştir. YÜD’nin pazar payı ise 2009 yılında 100 iken,
2010 yılında 104, 2011 yılında 121 ve 2012 yılında 115 olarak gerçekleşmiştir. YÜD’nin söz konusu dönemde
önlemin etkisiyle birlikte yurt içi satış miktarını yükselttiği ve buna bağlı olarak pazar payında iyileşme olduğu
belirlenmiştir.
b) Doldurulabilen gazlı cep çakmakları
1) Doldurulabilen gazlı cep çakmaklarında Türkiye benzer mal tüketimi 2009 yılında 100 iken, 2010 yılında
173, 2011 yılında 261 ve 2012 yılında 235 birim seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu ürün ithalatı önleme rağmen
2009-2012 yılları arasında en çok ÇHC’den gerçekleşmiştir. Bu çerçevede, ÇHC menşeli ithalatın pazar payı endeksi
2009 yılında 100 iken, 2010 yılında 144, 2011 yılında 213 ve 2012 yılında 189 birim seviyesinde gerçekleşmiştir.
2) Aynı dönemde, diğer ülkelerden yapılan ithalatın pazar payı endeksi 2009 yılında 100 iken, 2010 yılında 99,
2011 yılında 33 ve 2012 yılında 35 birim seviyesinde gerçekleşmiştir. YÜD’nin pazar payı ise 2009 yılında 100 iken,
2010 yılında 81, 2011 yılında 60 ve 2012 yılında 70 olarak gerçekleşmiştir. YÜD’nin söz konusu dönemde önlemin
etkisine ve yurt içi satış miktarını artırmasına rağmen büyüyen pazardan pay alamadığı aksine pazar payını kaybettiği
gözlenmiştir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Önlem Konusu İthalatın Yerli Üretim Dalı İç Piyasa
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Satış Fiyatları Üzerindeki Etkisi
Fiyat kırılması ve baskısı
MADDE 17 – (1) Fiyat kırılması ve baskısı hesabı gözden geçirme döneminin son yılı olan 2012 yılı için
yapılmıştır. Fiyat kırılması hesabında, önlem konusu ülkeden gerçekleştirilen ithalatın CIF bedeline %2,7 oranında
gümrük vergisi ile %2 oranında gümrükleme masrafı eklenerek önleme konu ürünlerin Türkiye piyasasına giriş fiyatı
bulunmuştur. Dampinge karşı önlemin yürürlükte olmadığı durumda ÇHC menşeli ürünün Türkiye pazarına giriş
fiyatının hangi düzeyde olacağına ilişkin değerlendirmeyi mümkün kılmak amacıyla anılan fiyata dampinge karşı
önlem eklenmemiştir. Bu şekilde elde edilen fiyat, YÜD’nin ağırlıklı ortalama yurt içi satış fiyatı ile karşılaştırılarak
önleme konu ülkenin ihraç fiyatının YÜD’nin ağırlıklı iç satış fiyatını hangi oranda kırdığı tespit edilmiştir.
(2) Fiyat baskısı hesabında ise önleme konu ülkeden gerçekleştirilen ithalatın CIF bedeline %2,7 oranında
gümrük vergisi ile %2 oranında gümrükleme masrafı eklenerek soruşturma konusu ürünlerin Türkiye piyasasına giriş
fiyatı bulunmuştur. Dampinge karşı önlemlerin söz konusu olmadığı durumda ÇHC menşeli ürünlerin Türkiye
pazarına giriş fiyatının hangi düzeyde olacağına ilişkin değerlendirmeyi mümkün kılmak amacıyla anılan fiyata
dampinge karşı önlem eklenmemiştir. Bu şekilde elde edilen fiyat, YÜD’nin ticari maliyetine %10 oranındaki makul
kâr eklenerek hesaplanan satış fiyatı ile karşılaştırılarak önleme konu ülkenin ihraç fiyatının YÜD’nin ağırlıklı yurt içi
satış fiyatlarını hangi oranda baskıladığı tespit edilmiştir.
(3) ÇHC menşeli tekrar doldurulamayan cep çakmakları ithalatı gözden geçirme döneminde durduğundan fiyat
kırılması ve baskısı hesabı yapılamamıştır.
(4) Diğer taraftan, ÇHC menşeli doldurulabilen cep çakmakları ithalatının YÜD yurt içi satış fiyatlarını adet
bazında 2012 yılında %29 oranında kırdığı ve %130 oranında baskıladığı tespit edilmiştir.
ALTINCI BÖLÜM
Yerli Üretim Dalının Durumu
Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri
MADDE 18 – (1) ÇHC menşeli ithalatın YÜD üzerindeki etkisinin belirlenmesinde, önlem konusu üründe tek
yerli üretici olan Azmüsebat Çakmak ve Tıraş Bıçağı San. Tic. A.Ş. firmasının gözden geçirme döneminde
gerçekleşen verileri esas alınmıştır. İlgili firma çakmak üretiminin yanı sıra tıraş bıçağı da üretmekte olup, tüm
faaliyetlere ilişkin veriler söz konusu ürünü de içermektedir.
(2) Öte yandan, YÜD’nin ekonomik göstergelerindeki eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Türk
Lirası bazındaki değerler TÜİK istatistiklerinden alınan yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kullanılarak
enflasyondan arındırılmış ve elde edilen reel değerler 2009 yılı 100 birime eşit olacak şekilde endekslenmiştir.
a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO)
1) YÜD’nin tekrar doldurulamayan cep çakmaklarında 2009 yılında 100 olan adet bazlı üretim miktar endeksi,
2010 yılında 84’e düşmüş, 2011 yılında 117’ye ve 2012 yılında 155’e çıkmıştır. Söz konusu üründe YÜD’nin
kapasitesi 2009-2012 yılları arasında sabit kalmış olup, KKO endeksi üretim miktar endeksi ile aynı yönde
seyretmiştir.
2) YÜD’nin doldurulabilen cep çakmaklarında 2009 yılında 100 olan üretim miktar endeksi, 2010 yılında
136’ya, 2011 yılında 155’e ve 2012 yılında 164’e çıkmıştır. Söz konusu üründe YÜD’nin kapasitesi 2009-2012 yılları
arasında sabit kalmış olup, KKO endeksi üretim miktar endeksi ile aynı yönde seyretmiştir.
b) Yurt içi satışlar
1) YÜD’nin tekrar doldurulamayan cep çakmaklarında 2009 yılında 100 olan yurt içi satış miktar endeksi,
2010 yılında 80’e düşmüş, 2011 yılında 118’e ve 2012 yılında 149’a yükselmiştir. 2009 yılında 100 olan yurt içi satış
hasılası ise 2010 yılında 75’e, 2011 yılında 94’e, 2012 yılında 109’a yükselmiştir.
2) YÜD’nin doldurulabilen cep çakmaklarında 2009 yılında 100 olan yurt içi satış miktar endeksi, 2010
yılında 139’a, 2011 yılında 157’ye ve 2012 yılında 166’ya yükselmiştir. 2009 yılında 100 olan yurt içi satış hasılası ise
2010 yılında 120’ye yükselmiş, 2011 yılında 113’e gerilemiş ve 2012 yılında 110 olmuştur.
c) İhracat
1) YÜD’nin tekrar doldurulamayan cep çakmaklarında 2009 yılında 100 olan yurt dışı satış miktar endeksi,
2010 yılında 161’e, 2011 yılında 217’ye yükselmiş, 2012 yılında 177 olmuştur. 2009 yılında 100 olan yurt dışı satış
hasılası ise 2010 yılında 157’ye ve 2010 yılında 224’e yükselmiş ve 2012 yılında 165 olmuştur.
2) YÜD’nin doldurulabilen cep çakmaklarında 2009 yılında 100 olan yurt dışı satış miktar endeksi, 2010
yılında 159’a, 2011 yılında 228’e yükselmiş olup, 2012 yılında 80’e gerilemiştir. 2009 yılında 100 olan yurt dışı satış
hasılası ise 2010 yılında 149’a, 2010 yılında 209’a yükselmiş ve 2012 yılında 73’e gerilemiştir.
ç) Fiyatlar
1) YÜD’nin tekrar doldurulamayan cep çakmaklarında adet bazındaki ağırlıklı ortalama yurt içi satış fiyatı
2009 yılında 100 iken, 2010 yılında 94’e, 2011 yılında 80’e ve 2012 yılında 73’e düşmüştür.
2) YÜD’nin doldurulabilen cep çakmaklarında adet bazındaki ağırlıklı ortalama yurt içi satış fiyatı 2009
yılında 100 iken, 2010 yılında 87’ye, 2011 yılında 72’ye ve 2012 yılında 67’ye gerilemiştir.

15

3) YÜD’nin tekrar doldurulamayan cep çakmaklarında adet bazındaki ağırlıklı ortalama yurt dışı satış fiyatı
2009 yılında 100 iken, 2010 yılında 98’e düşmüş, 2011 yılında 103’e yükselmiş ve 2012 yılında 93 olmuştur.
4) YÜD’nin doldurulabilen cep çakmaklarında adet bazındaki ağırlıklı ortalama yurt dışı satış fiyatı 2009
yılında 100 iken, 2010 yılında 94’e, 2011 yılında 91’e ve 2012 yılında 92’ye gerilemiştir.
d) Pazar payı
1) YÜD’nin tekrar doldurulamayan cep çakmaklarında pazar payı 2009 yılında 100 iken, 2010 yılında 104’e
ve 2011 yılında 121’e yükselmiş, 2012 yılında ise 115’e gerilemiştir.
e) Maliyetler
1) YÜD’nin tekrar doldurulamayan cep çakmaklarında 2009 yılında 100 olan ağırlıklı ortalama birim ticari
maliyeti 2010 yılında 89’a, 2011 yılında 80’e ve 2012 yılında 69’a gerilemiştir.
2) YÜD’nin doldurulabilen cep çakmaklarında 2009 yılında 100 olan ağırlıklı ortalama birim ticari maliyeti
2010 yılında 113’e, 2011 yılında 126’ya yükselmiş ve 2012 yılında 101 olmuştur.
f) Kârlılık
1) YÜD’nin tekrar doldurulamayan cep çakmaklarında 2009 yılında (-)100 olan yurtiçi satış birim kârlılığı
2010 yılında (-)77, 2011 yılında (-)80 ve 2012 yılında (-)59 olarak gerçekleşmiştir. YÜD, 2009-2012 yılları arasında
önleme rağmen zarar etmeye devam etmiştir.
2) YÜD’nin doldurulabilen cep çakmaklarında 2009 yılında (-)100 olan yurt içi birim satış kârlılığı 2010
yılında (-)1.001, 2011 yılında (-)2.131 ve 2012 yılında (-) 1.328 olarak gerçekleşmiştir. YÜD, 2009-2012 yılları
arasında önleme rağmen ticari maliyetlerindeki artışı satış fiyatlarına yansıtamamış ve zararını artırarak faaliyetlerine
devam etmiştir.
g) Stoklar
1) YÜD’nin tekrar doldurulamayan cep çakmaklarında 2009 yılında 100 olan stok miktar endeksi, 2010
yılında 209’a yükselmiş, 2011 yılında 7’ye gerilemiş ve 2012 yılında 199 olmuştur.
2) YÜD’nin doldurulabilen cep çakmaklarında 2009 yılında 100 olan stok miktar endeksi, 2010 yılında 16’ya,
2011 yılında 7’ye ve 2012 yılında 55’e gerilemiştir.
ğ) İstihdam
1) YÜD’nin tekrar doldurulamayan ve doldurulabilen cep çakmaklarında 2009 yılında 100 olan işçi sayısı
endeksi, 2010 yılında 126’ya, 2011 yılında 125’e ve 2012 yılında 134’e yükselmiştir.
h) Ücretler
1) YÜD’nin önleme tabi ürünlerde 2009 yılında 100 olan üretimde çalışan işçilerinin aylık ücret endeksi 2010
yılında 98’e gerilemiş, 2011 yılında 102’ye ve 2012 yılında 106’ya yükselmiştir.
ı) Verimlilik
1) YÜD’nin tekrar doldurulamayan cep çakmaklarında işçi başına verimlilik endeksi 2009 yılında 100 iken,
2010 yılında 67’ye ve 2011 yılında 94’e gerilemiş, 2012 yılında 155’e yükselmiştir.
2) YÜD’nin doldurulabilen cep çakmaklarında işçi başına verimlilik endeksi 2009 yılında 100 iken, 2010
yılında 108’e, 2011 yılında 124’e ve 2012 yılında 122’ye yükselmiştir.
i) Nakit akışı
1) YÜD’nin tekrar doldurulamayan cep çakmaklarında elde ettiği nakit akışı endeksi (kâr+amortisman) 2009
yılında (-)100 iken, 2010 yılında (-)47’ye yükselmiş, 2011 yılında (-) 109’a gerilemiş ve 2012 yılında biraz
toparlayarak (-)90 olarak gerçekleşmiştir.
2) YÜD’nin doldurulabilen cep çakmaklarından elde ettiği nakit akışı endeksi (kar+amortisman) 2009 yılında
100 iken, 2010 yılında (-)180’e, 2011 yılında (-)584’e ve 2012 yılında (-)365’e gerilemiştir.
j) Büyüme
1) YÜD’nin bütün faaliyetlerine ilişkin aktif büyüklüğü reel olarak 2009 yılında 100 iken, 2010 yılında 90’a,
2011 yılında 84’e ve 2012 yılında 82’ye gerilemiştir.
k) Sermaye ve yatırımları arttırma yeteneği
1) YÜD’nin bütün faaliyetlerine ilişkin öz sermayesi 2009 yılında 100 iken, 2010 yılında 95’e, 2011 yılında
80’e ve 2012 yılında 84’e gerilemiştir.
2) YÜD 2009-2012 yılları arasında bütün faaliyetlerine ilişkin yenileme yatırım yapmamış, buna karşılık tevsi
yatırımlarda bulunmuştur. Buna göre, YÜD’nin 2009 yılında 100 olan tevsi yatırım endeksi 2010 yılında 5’e, 2011
yılında 12’ye ve 2012 yılında 45’e gerilemiştir.
l) Yatırımların geri dönüş oranı
1) YÜD’nin bütün faaliyetlerine ilişkin (Kâr/Özkaynak) oranı 2009-2012 yılları arasında YÜD’nin zararda
olmasına bağlı olarak negatif değerdedir.
Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi
MADDE 19 – (1) YÜD’den temin edilen veriler ışığında, tekrar doldurulamayan cep çakmakları üretim, yurt
içi ve yurt dışı satış miktarları mevcut önlemin etkisiyle gözden geçirme döneminde olumlu yönde seyretmiş ancak
pazar payını kaybetmemek için üretim maliyeti altında satış yapan YÜD, söz konusu dönemde bahse konu üründe
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birim ve toplam kârlılıkta zararla karşılaşmıştır. Aynı dönemde tekrar doldurulmayan cep çakmakları stok miktarı
artmış ve buna bağlı olarak stok çevrim hızı olumsuz yönde seyretmiştir.
(2) Doldurulabilen cep çakmaklarında ise, YÜD’nin mevcut önlemin etkisiyle üretim, yurt içi satış miktarı ile
dönem sonu stokları olumlu seyretmiş, ancak artan üretim ve ticari maliyetlerini satış fiyatlarına yansıtamadığından
ürünün birim ve toplam kârlılığında zarar oluşmuştur.
(3) 2009-2012 yılları arasında aktif toplamı azalan YÜD’nin, tevsi yatırımlarının azaldığı ve öz kaynak
kârlılığında bozulmalar yaşadığı tespit edilmiştir.
(4) 2009-2012 yılları arasında tekrar doldurulamayan cep çakmaklarında önlemin etkisiyle YÜD’nin pazar
payının yükseldiği ve ÇHC menşeli ithalatın pazar payının düştüğü görülmüştür.
(5) Diğer taraftan, 2009-2012 yılları arasında doldurulabilen cep çakmaklarında önlemin etkisine rağmen
YÜD’nin pazar payının düştüğü ve ÇHC menşeli ithalatın pazar payının yükseldiği gözlenmiştir.
(6) İ.B.M. firması nihai bildirime ilişkin olarak, YÜD’yi temsil eden firmanın gaz haznelerinin temel parçası
olan kapak ve valf setini üretmeyip ithal ettiğini iddia etmiştir. 2008 yılında tamamlanan ilk NGGS’de de değinildiği
üzere YÜD nezdinde gerçekleştirilen yerinde doğrulama soruşturması kapsamında söz konusu firmanın cep
çakmaklarının tüm plastik parçalarını ürettiği, diğer bazı parçaları gerek yurtdışından gerekse yurtiçinden temin ederek
bütün parçaların montajını, kalite ve güvenlik testlerini gerçekleştirdiği tespit edilmiştir.
(7) Aynı firma YÜD’yi temsil eden firmanın kendisinin de aksam ve parça ithalatçısı olduğunu ve bu nedenle
yerli üretici vasfını taşımadığını iddia etmiştir. Ancak Yönetmeliğin 18 inci maddesi gereğince, YÜD benzer malın
Türkiye’deki tüm üreticilerini veya bu malın önemli bir bölümünü gerçekleştiren üreticileri ifade eder. Anılan
maddenin incelenmesinden, yerli üreticilerin kendilerinin de ithalat yapmaları halinde mutlak olarak YÜD dışında
tutulacağına ilişkin bir hüküm mevcut değildir. Bir ürünün üreticisinin o ürüne ilişkin bütün ürün tiplerini üretmesi
veya o ürünün ithalatını yapmaması gibi bir yükümlülüğü hukuken söz konusu değildir. Yerli üreticilerin de ürünün
yalnızca belirli tiplerini üretmeleri ve ürün gamını genişletmek ve sair sebeplerle ithalat yapmaları mümkündür.
YEDİNCİ BÖLÜM
Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali
Genel açıklamalar
MADDE 20 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi hükümleri gereğince, önlemlerin yürürlükten kalkması
halinde YÜD’de önleme konu ülke menşeli dampingli ithalattan kaynaklanan zararın devam etmesinin veya yeniden
meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı değerlendirilmiştir.
Soruşturmaya konu ithalatın değerlendirilmesi
MADDE 21 – (1) Yapılan inceleme neticesinde ÇHC menşeli doldurulamayan cep çakmakları ithalatının
önlemden sonraki dönemde azalarak gözden geçirme dönemi boyunca durduğu tespit edilmiştir. Buna karşılık
doldurulabilen cep çakmakları genel ithalatı %251 artarken, önleme tabi ÇHC menşeli ithalat aynı dönemde önleme
rağmen %344 artmıştır.
(2) Bu kapsamda, önlem konusu ÇHC menşeli doldurulamayan cep çakmakları tüketiminin gözden geçirme
döneminde %30 arttığı gözlenirken, YÜD’nin aynı dönemde pazar payını önleme rağmen %15 artırabildiği
belirlenmiştir. Benzer şekilde, önlem konusu doldurulabilen cep çakmaklarında tüketim gözden geçirme döneminde
%135 artarken, YÜD’nin aynı dönemde pazar payını %30 oranında düşürdüğü ve ÇHC menşeli ithalatın ise pazar
payını %89 oranında arttırdığı belirlenmiştir.
Önleme konu ülkede sektörün durumu ve kapasite fazlası
MADDE 22 – (1) UTM verilerine göre, dampingin devamı veya yeniden meydana gelme ihtimali bölümünde
de belirtildiği üzere ÇHC’de soruşturma konusu ürünlere ilişkin önemli miktarda kapasite bulunduğu ve ÇHC’nin
soruşturma konusu ürünlerde dünyanın en büyük ihracatçısı olduğu görülmektedir.
(2) ÇHC, 2012 yılında dünya toplam tekrar doldurulamayan cep çakmakları ihracat pazarından %72,
doldurulabilen cep çakmakları ihracat pazarından %95 ve plastikten gaz haznelerinin ihracat pazarından %60
oranlarında pay alarak ihracatçı ülkeler arasında ilk sırada yer almıştır.
(3) Bu bilgiler ışığında, önleme tabi ülkede Türkiye’ye yönlendirebilecek ciddi üretim kapasitesinin ve ihracat
kabiliyetinin bulunduğu, önlemlerin yürürlükten kalkması durumunda bu kapasitenin Türkiye pazarına
yönlendirilmesinin ve bunun sonucunda YÜD’de zararın devamının veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel
olduğu değerlendirilmiştir.
Değerlendirme
MADDE 23 – (1) Uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin sona ermesi halinde damping ve zararın
devam edip etmeyeceği veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı konusu incelenmiştir. Bu itibarla,
önleme tabi ülkenin büyük üretim kapasitesine ve kapasite fazlasına sahip olduğu, mevcut önlemlerin ortadan
kalkması durumunda dampingli ithalatın artarak devam etmesinin ve zararın devamının veya yeniden meydana
gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmiştir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM

17

Diğer Hususlar
Üçüncü ülkelerden ithalat
MADDE 24 – (1) Tekrar doldurulamayan cep çakmaklarındaki ithalatın nerdeyse tamamı 2009-2012 dönemi
boyunca soruşturma konusu ülke haricindeki ülkelerden gerçekleştirilmiştir. Bu itibarla, önlemlerin etkisi ile beraber
ithalatın kompozisyonunun değiştiği ve ithalat talebinin daha çok doldurulabilen cep çakmaklarına kaydığı
değerlendirilmiştir.
(2) Doldurulabilen cep çakmakları ithalatının ise gözden geçirme döneminde sırasıyla %25,8, %19,4, %5,1 ve
%6,1 oranlarında soruşturma konusu olmayan ülkelerden gerçekleştiği görülmektedir. Bu itibarla, önleme rağmen söz
konusu üründe ÇHC menşeli ithalatın payının azalmadığı, aksine giderek arttığı ve önlemin yürürlükten kaldırılması
halinde dampingin ve zararın tekrar meydana gelebileceğine ilişkin tespitleri destekler nitelikte olduğu
değerlendirilmiştir.
(3) Soruşturma konusu ürünlerden plastikten gaz hazneleri ithalatının gözden geçirme döneminde sırasıyla
%46,3, %78,3, %15,5 ve %27,7 oranlarında soruşturma konusu olmayan ülkelerden gerçekleşerek dalgalı bir seyir
izlediği gözlenmiştir.
(4) Diğer taraftan, söz konusu mevcut önlemler yürütülen önlemlerin etkisiz kılınması soruşturması sonucunda
yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/17 sayılı Tebliğ ile Vietnam’a teşmil edilmiştir.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Sonuç
Karar
MADDE 25 – (1) Soruşturma sonucunda, yürürlükteki önlemin ortadan kalkması durumunda dampingin ve
zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu tespit edildiğinden, ÇHC menşeli tekrar
doldurulamayan cep çakmakları, doldurulabilen cep çakmakları ve plastikten gaz hazneleri için İthalatta Haksız
Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2002/4) ile yürürlüğe konulan ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine
İlişkin Tebliğ (No: 2008/16) ile değiştirilerek devam etmesi uygun görülen dampinge karşı önlemlerin İthalatta Haksız
Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararı ve Ekonomi Bakanı’nın onayı ile aşağıda belirtilen şekilde değiştirilerek
uygulanmaya devam edilmesi uygun görülmüştür.
GTİP
9613.10.00.00.00

9613.20.00.00.11

9613.90.00.00.11

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Tekrar doldurulamayan gazlı cep
çakmakları
Ateşleme sistemi elektrikli
olanlardan yalnız plastik gövdeli
doldurulabilen gazlı cep
çakmakları
Plastikten gaz haznesi (gaz
içersin içermesin)

Dampinge Karşı Vergi
(ABD Doları/adet)
0,05

Çin Halk Cumhuriyeti

0,05

0,01

Uygulama
MADDE 26 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife pozisyon numarası, tanımı ve menşe
ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki
ithalatında, karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.
Yürürlük
MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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