
 

GÜMRÜK SİRKÜLERİ                                        Tarih : 12/12/2014           
Sayı: 2014/117                                                       Ref    : 6/117 
  
 
Konu: MALEZYA VE VİETNAM MENŞELİ/ÇIKIŞLI BAZI EŞYANIN 
           İTHALATINA YÖNELİK  SORUŞTURMA AÇILMIŞTIR 

 

 

12/12/2014 tarihli ve 29203 sayılı Resmi Gazete’de İthalatta Haksız Rekabetin 

Önlenmesine İlişkin 2014/43  sayılı Tebliğ
1
 yayımlanmıştır (Ek 1).  

Tebliğ, Malezya ve Vietnam menşeli/çıkışlı aşağıda gümrük tarife istatistik 
pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatına yönelik olarak soruşturma açıldığını 
duyurmaktadır:  

 
GTİP Tanımı 

7306.40.20.90.00, 7306.40.80.90.00 “Paslanmaz çelikten kesiti daire şeklinde olan diğer (dikişli) boruların 

soğuk çekilmiş veya soğuk haddelenmiş olanlarının; diğerleri” 

7306.61.10.00.00 “Paslanmaz çelikten kesiti kare/dikdörtgen şeklinde olan dikişli borular” 

    
Tebliğ’e ilişkin özet bilgi izleyen tabloda gösterilmektedir:  

 

 

Düzenlemenin 

Adı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 

Tebliğ 

Sayısı Tebliğ No: 2014/43  

Yayımlandığı Resmi Gazete  12/12/2014-29203 

Yürürlük Tarihi 12/12/2014 

Düzenlemeyi Yapan Kurum   Ekonomi Bakanlığı 

 

 

 

 

 

Açıklama 

1. Şu anda, aşağıda ayrıntıları belirtilen eşyanın Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Çin Tayvanı 

(Tayvan) menşeli olanlarının ithalatında dampinge karşı önlemler yürürlüktedir.   

GTİP Tanımı 

7306.40.20.90.00, 7306.40.80.90.00 “Paslanmaz çelikten kesiti daire şeklinde olan diğer 

(dikişli) boruların soğuk çekilmiş veya soğuk haddelenmiş 

olanlarının; diğerleri” 

7306.61.10.00.00 “Paslanmaz çelikten kesiti kare/dikdörtgen şeklinde olan 

dikişli borular” 

2. Bir firma, başka bir firma aracılığıyla ÇHC ve Tayvan menşeli paslanmaz çelik boruların 

ithalinde uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin Malezya ve Vietnam üzerinden menşe 

saptırması yapılarak etkisiz kılındığı iddiasıyla Ekonomi Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştur. 

 
 
 
 

                                                           
1
 Sirkülerin izleyen bölümlerinde yalnızca “Tebliğ” olarak belirtilecektir. 
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Açıklama 

 

 

 

 

 

 

 

3. Başvuru üzerine yapılan ilk incelemelerde şu hususlar belirlenmiştir:  

 Soruşturma konusu eşyanın dampinge karşı önlem uygulanan ÇHC ve Tayvan’dan ithalatında 

önlem sonrası dönemde düşüş yaşanırken, Vietnam ve Malezya menşeli ithalatında ise ciddi bir artış 

gözlemlenmiştir. Ancak bu husus, uluslararası veri kaynaklarından elde edilen Vietnam’ın ülkemize 

ihracat verileriyle farklılıklar göstermektedir. 

 Malezya ve Vietnam’da paslanmaz çelik boru üretimi yapan firmalara ilişkin ilgili ülkelerdeki 

Ticaret Müşavirliklerimiz aracılığıyla elde edilen bilgiler doğrultusunda, paslanmaz çelik boru üretim 

sürecinde firmaların yeterli katma değer yaratıp yaratmadıkları hususunda şüphe hasıl olmuştur. 

4. Başvuru sonrası yapılan incelemeler sonucunda Malezya ve Vietnam menşeli/çıkışlı söz konusu 

eşya için İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nca, önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı 

soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

5. Tebliğ’in yayımlandığı tarihte başlamış sayılan soruşturma Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel 

Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.  

6. Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu eşyanın bilinen ithalatçılarına ve 

soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin 

bildirim gönderilecektir. Bildirimi almayan tarafların soru formunu Ekonomi Bakanlığı internet 

sayfasındaki ilgili bölümden indirmeleri mümkün bulunmaktadır. İlgili üretici ve ihracatçılara 

iletilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla, Malezya ve Vietnam’ın Ankara’daki 

Büyükelçiliği’ne de soru formu gönderilecektir. 

7. Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten 

itibaren posta süresi dahil 37 gündür. Bildirimin gönderilmediği ilgili taraflar ise, Tebliğ’in yayımı 

tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar. 

8. Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, 

belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, söz konusu bilgi, belge ve görüşlerin, bu Tebliğin yayımı 

tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’ne yazılı olarak 

ulaştırılması gerekmektedir. 

9. Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden diğer ilgili tarafların da (yerli 

üreticiler, ithalatçılar, ilgili meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren 

sendikaları, vb.) görüşleri ile konuya ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi bu Tebliğin yayımı tarihinden 

itibaren 37 gün içinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekmektedir. 

10. Soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük 

olarak uygulanabilir. Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası 

bulunmamaktadır. 

11. Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi 

gerekmektedir: 

Ekonomi Bakanlığı 

İthalat Genel Müdürlüğü 

İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi 

İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA 

Tel: +90 (312) 204 75 34; 204 77 76 

Faks: +90 (312) 204 86 33 

e-posta: oek221@ekonomi.gov.tr 

 

mailto:oek221@ekonomi.gov.tr
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Saygılarımızla,                                                                    DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

                                                                                                MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  
         
 Ek 1: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/43 )   
 

(*) 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  

Yeminli Mali Müşavir  

Kaliteden Sorumlu Ortak  
cyerci@mazarsdenge.com.tr 
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Ek 1: 

 
Ekonomi Bakanlığından: 

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2014/43) 

Başvuru ve mevcut durum 

MADDE 1 – (1) 15/3/2013 tarihli ve 28588 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin 

Önlenmesine İlişkin 2013/4 sayılı Tebliğ ile 7306.40.20.90.00 ve 7306.40.80.90.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları 

(GTİP) altında yer alan “Paslanmaz çelikten kesiti daire şeklinde olan diğer (dikişli) boruların soğuk çekilmiş veya soğuk 

haddelenmiş olanlarının; diğerleri” ile 7306.61.10.00.00 GTİP’si altında yer alan “Paslanmaz çelikten kesiti kare/dikdörtgen 

şeklinde olan dikişli borular”ın Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Çin Tayvanı (Tayvan) menşeli olanlarının ithalatında 

dampinge karşı önlemler yürürlüğe konulmuştur. 

(2) Vena Paslanmaz Çelik Boru ve Profil San. Tic. A.Ş. firması, İstanbul Ekonomi Danışmanlık Sanayi ve Ticaret 

Ltd. Şti. aracılığıyla ÇHC ve Tayvan menşeli paslanmaz çelik boruların ithalinde uygulanmakta olan dampinge karşı 

önlemlerin Malezya ve Vietnam üzerinden menşe saptırması yapılarak etkisiz kılındığı iddiasıyla Bakanlığımıza başvuruda 

bulunmuştur. 

(3) Mezkur önlemlerin etkisiz kılındığına ilişkin iddia ve bulgular 4412 sayılı Kanun ile değişik 3577 sayılı İthalatta 

Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe 

konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında 

Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiştir. 

Soruşturma konusu eşya 

MADDE 2 – (1) Soruşturma konusu eşya, 7306.40.20.90.00 ve 7306.40.80.90.00 Gümrük Tarife İstatistik 

Pozisyonları (GTİP) altında yer alan “Paslanmaz çelikten kesiti daire şeklinde olan diğer (dikişli) boruların soğuk çekilmiş 

veya soğuk haddelenmiş olanlarının; diğerleri” ile 7306.61.10.00.00 GTİP’si altında yer alan “Paslanmaz çelikten kesiti 

kare/dikdörtgen şeklinde olan dikişli borular”dır. 

(2) Bu aşamada belirtilen GTİP’ler bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı nitelikte değildir. 

Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin bulgular 

MADDE 3 – (1) Soruşturma konusu eşyanın dampinge karşı önlem uygulanan ÇHC ve Tayvan’dan ithalatında 

önlem sonrası dönemde düşüş yaşanırken, Vietnam ve Malezya menşeli ithalatında ise ciddi bir artış gözlemlenmiştir. Ancak 

bu husus, uluslararası veri kaynaklarından elde edilen Vietnam’ın ülkemize ihracat verileriyle farklılıklar göstermektedir. 

(2) Malezya ve Vietnam’da paslanmaz çelik boru üretimi yapan firmalara ilişkin ilgili ülkelerdeki Ticaret 

Müşavirliklerimiz aracılığıyla elde edilen bilgiler doğrultusunda, paslanmaz çelik boru üretim sürecinde firmaların yeterli 

katma değer yaratıp yaratmadıkları hususunda şüphe hasıl olmuştur. 

Karar ve işlemler 

MADDE 4 – (1) Anılan başvuru sonrası yapılan incelemeler sonucunda Malezya ve Vietnam menşeli/çıkışlı söz 

konusu eşya için İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nca, Yönetmeliğin 38 inci maddesi çerçevesinde 

önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

(2) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecektir. 

Soru formları ve bilgilerin toplanması 

MADDE 5 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu eşyanın bilinen ithalatçılarına ve 

soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim gönderilecektir. 

Bildirimi almayan tarafların soru formunu Ekonomi Bakanlığı internet sayfasındaki ilgili bölümden indirmeleri mümkün 

bulunmaktadır. 

(2) Öte yandan, ilgili üretici ve ihracatçılara iletilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla, soruşturmaya 

konu Malezya ve Vietnam’ın Ankara Büyükelçilikleri’ne de soru formu gönderilecektir. 

Süreler 
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MADDE 6 – (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten 

itibaren posta süresi dahil 37 gündür. Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen, bildirimin gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu 

Tebliğin yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar. 

(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin 

dikkate alınabilmesi için, söz konusu bilgi, belge ve görüşlerin, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde 

Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir. 

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden diğer ilgili tarafların da (yerli üreticiler, ithalatçılar, 

ilgili meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları, vb.) görüşleri ile konuya ilişkin 

her türlü bilgi ve belgeyi bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 37 gün içinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri 

gerekmektedir. 

İşbirliğine gelinmemesi 

MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde 

gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin 

anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır. 

Geçici önlem alınması, vergilerin geriye dönük uygulanması 

MADDE 8 – (1) Karar’ın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir 

ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir. 

(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır. 

Yetkili merci ve adresi 

MADDE 9 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi 

gerekmektedir: 

Ekonomi Bakanlığı 

İthalat Genel Müdürlüğü 

İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi 

İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA 

Tel: +90 (312) 204 75 34; 204 77 76 

Faks: +90 (312) 204 86 33 

e-posta: oek221@ekonomi.gov.tr 

Soruşturmanın başlangıç tarihi 

MADDE 10 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir. 

Yürürlük 

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür. 

 
 

 


