GÜMRÜK SĐRKÜLERĐ
Sayı: 2014/16

Tarih: 17/06/2014
Ref: 6/16

Konu: ĐTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERĐNE ĐLĐŞKĐN
2014/5 SAYILI TEBLĐĞ YAYIMLANMIŞTIR
17/06/2014 tarihli ve 29033 sayılı Resmi Gazete’de Đthalatta Korunma
Önlemlerine Đlişkin 2014/5 sayılı Tebliğ yayımlanmıştır (Ek 1).
Söz konusu tebliğ, Đthalatta Korunma Önlemlerine Đlişkin 2014/2 Sayılı Tebliğ
ile başlatılan soruşturma sonucunda alınan kararı içermektedir. Söz konusu karar uyarınca,
70.13 GTP’li Đran menşeli eşya için yürürlükte bulunan korunma önlemi kota uygulamasına
çevrilmek suretiyle dört yıl süreyle devam edecektir.
Söz konusu tebliğe ilişkin özet bilgi izleyen tabloda gösterilmektedir:
Adı
Düzenlemenin

Açıklama

Sayısı

Đthalatta Korunma Önlemlerine Đlişkin Tebliğ

Tebliğ No: 2014/5
17/06/2014-29033
Yayımlandığı Resmi Gazete
17/06/2014
Yürürlük Tarihi
14/06/2014
Geçerlik Tarihi
Ekonomi
Bakanlığı
Düzenlemeyi Yapan Kurum
1. Yerli üretici tarafından, 70.13 Gümrük Tarife Pozisyonunda (GTP) sınıflandırılan
“sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzer işler için cam eşyanın (70.10 ve
70.18 pozisyonundakiler hariç)” (cam eşya) Đran menşeli olanlarının ithalatında
uygulanmakta olan korunma önleminin süresinin uzatılması talebiyle Ekonomi Bakanlığı
(Bakanlık) Đthalat Genel Müdürlüğü’ne (Genel Müdürlük) başvuruda bulunulmuştur.
2. Başvuru üzerine yapılan ön incelemede,
• başvuru konusu eşyanın Đran menşeli olanlarının ithalatının 2013 yılında bir önceki
yıla göre önemli oranda artış gösterdiği tespit edilmiştir.
• yerli üreticinin başvuru konusu eşyaya ilişkin üretim, yurtiçi satışlar ve istihdam gibi
göstergelerinde 2013 yılında belirgin bir bozulma olduğu görülmüştür.
• inceleme konusu dönemde yerli üreticinin dönem sonu stoklar, verimlilik gibi
göstergelerinde dalgalanmalar olduğu anlaşılmıştır.

3. Đthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, ön incelemeyi izleyerek, yapılan
başvuruyla ilgili olarak, 70.13 numaralı GTP’de sınıflandırılan cam eşyanın Đran menşeli
olanlarının ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin etkilerinin değerlendirilmesi
ve söz konusu önlem uygulamasının devamının gerekli olup olmadığının incelenmesi
amacıyla soruşturma açılmasına karar vermiştir. Bu karar, 05/04/2014 tarihli ve 28963 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Đthalatta Korunma Önlemlerine Đlişkin Tebliğ (Tebliğ No:
2014/2)’de ilan edilmiştir.
4. Yürütülen soruşturma sonucunda, Đthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme
Kurulu, 70.13 GTP’li eşyanın Đran menşeli olanları için yürürlükte bulunan korunma
önleminin dört yıl süreyle uzatılmasına ve önlemin kota uygulamasına çevrilmesine, kota
miktarının aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde belirlenmesine toplantıya katılan
üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

Kota Miktarı (Net kg)

1.Dönem
(14/06/201413/06/2015)
1.255.000

2.Dönem
(14/06/201513/06/2016)
1.267.550

3.Dönem
(14/06/201613/06/2017)
1.280.226

4.Dönem
(14/06/201713/06/2018)
1.293.028

5. Kota kapsamındaki eşyanın Đran menşeli olanlarının ithalatı Ekonomi Bakanlığı’nca
(Đthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek ithal lisansı ile yapılır. Đthal lisansı gümrük
beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Đthal lisansının bir örneği gümrük
beyannamesine eklenir.
6. Kota başvuru, dağıtım ve kullanım usul ve esasları çıkarılacak olan Tebliğler ile ilan
edilecektir.

Saygılarımızla,
DENGE ĐSTANBUL YEMĐNLĐ
MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.

Ek 1: Đthalatta Koruma Önlemlerine Đlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/5)
(*) 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 YERCĐ
YMM
Mazars/Denge, Kalite Kontrol, Ortak
cyerci@mazarsdenge.com.tr
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Ek 1:
Ekonomi Bakanlığından:
ĐTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERĐNE ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ
(TEBLĐĞ NO: 2014/5)
Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 5/4/2014 tarihli ve 28963 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Đthalatta Korunma
Önlemlerine Đlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/2) ile başlatılan ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Đthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Đthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda alınan
kararı içermektedir.
Soruşturma
MADDE 2 – (1) Ekonomi Bakanlığı Đthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma
sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren özet sonuç raporu Bakanlığa ait ticaret politikası savunma araçları
(www.tpsa.gov.tr) web sayfasının korunma önlemleri bölümünde yer almaktadır.
Karar
MADDE 3 – (1) Đthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 70.13 GTP’li eşyanın Đran menşeli
olanları için yürürlükte bulunan korunma önleminin dört yıl süreyle uzatılmasına ve önlemin kota uygulamasına
çevrilmesine, kota miktarının aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde belirlenmesine toplantıya katılan üyelerin
oy birliği ile karar vermiştir.

Kota Miktarı (Net kg)

1.Dönem
(14/6/201413/6/2015)
1.255.000

2.Dönem
(14/6/201513/6/2016)
1.267.550

3.Dönem
(14/6/201613/6/2017)
1.280.226

4.Dönem
(14/6/201713/6/2018)
1.293.028

Kotanın Uygulanması
MADDE 4 – (1) Kota kapsamındaki eşyanın Đran menşeli olanlarının ithalatı ancak Ekonomi Bakanlığınca
(Đthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek ithal lisansı ile yapılır. Đthal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili
gümrük idaresince aranır. Đthal lisansının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.
(2) Kota başvuru, dağıtım ve kullanım usul ve esasları çıkarılacak olan Tebliğler ile ilan edilecektir.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 14/6/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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