
 
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2020/6) 
8 Nisan 2020 

  
Depar Deri Plastik San ve Tic A.Ş. ve Doğuş Suni Deri Kösele San ve Tic A.Ş. tarafından yapılan ve 
Flokser Tekstil San. ve Tic. A.Ş tarafından desteklenen başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti 
menşeli 5603.14 ve 3921.13 gümrük tarife pozisyonları altında kayıtlı “koagüle suni deri’ 
ürününe yönelik olarak yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin Nihai Gözden 
Geçirme Soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.  
 
Mevcut Önlem  
• ÇHC menşeli 5603.14 GTP’i altında sınıflandırılan başvuru konusu ürüne yönelik, 18/4/2009 
tarihli ve 27204 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 
Tebliğ (Tebliğ No: 2009/12) ile 1,9 ABD Doları/kg değerinde dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe 
konulmuştur. 

• 12/4/2015 tarihli ve 29324 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin 
Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/9) ile tamamlanan NGGS sonucunda yürürlükte olan 
dampinge karşı önlem uygulanmaya devam edilmiştir. 

• 16/10/2018 tarihli ve 30567 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin 
Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile mevcut 
önlemin kapsamı 3921.13 GTP altında yer alan “Yalnız, dokumaya elverişli maddelerden mesnedi 
bulunan, m2 ağırlığı 150 gr’ı geçen deri taklitleri” tanımlı ürünleri de kapsayacak şekilde 
değiştirilerek uygulamaya devam edilmiştir. 
 
Gerekçe-Karar ve İşlem  
• Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmünce yerli üretim dalı, İthalatta Haksız 
Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuatın ilgili hükümlerine uygun olarak taleplerini ileterek 
mevcut önlemin sona erme tarihinden önce Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 5603.14 GTP’li “Yalnız, 
poliüretanla kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli suni ve sentetik liflerden 
m2 ağırlığı 150 gr’ı geçen dokunmamış mensucat”  ve 3921.13 GTP altında yer alan “Yalnız, 
dokumaya elverişli maddelerden mesnedi bulunan, m2 ağırlığı 150 gr’ı geçen deri taklitleri”  
ithalatında bir NGGS başlatılması konusunda başvuruda bulunmuştur.  

• Yapılan inceleme sonucunda; NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu 
anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ticaret Bakanının 
onayı ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak Yönetmeliğin 35 inci 
maddesi çerçevesinde bir NGGS açılmasına karar verilmiştir.  
 
Soru Formlarının İletilmesi- Yetkili Merci, Görüş ve Cevapların Sunulması  
• Soruşturma konusu malın ihracatçısı, yabancı üreticisi, ithalatçısı, üye çoğunluğu bunlardan 
oluşan meslek kuruluşları, ihracatçı ülke hükümeti, benzer malın Türkiye’deki üreticisi, üye 
çoğunluğu benzer malın Türkiye’deki üreticilerinden oluşan meslek kuruluşları ilgili taraflar olarak 
kabul edilir. Ancak, 12 nci maddede belirtilen süreler içinde soru formlarını cevaplamak veya 
görüşlerini sunmak suretiyle kendilerini yetkili mercie bildirenler soruşturmada ilgili taraf olarak 
dikkate alınır. Bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili taraflar, 
soruşturma ile ilgili bilgilere Bakanlığın “https://www.ticaret.gov.tr/ithalat” uzantılı internet 
sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “Damping ve Sübvansiyon”, 
“Soruşturmalar” sekmelerini takip ederek soruşturmaya dair ilgili başlıktan erişebilir. 

• Soruşturma, aşağıda iletişim bilgileri yer alan Genel Müdürlük tarafından yürütülür. 



 
T.C. Ticaret Bakanlığı  
İthalat Genel Müdürlüğü  
Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi  
Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:63 Çankaya/ANKARA 
E-posta:damping@ticaret.gov.tr  
Tel: +90 312 204 75 00 
www.ticaret.gov.tr  
• Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler”, 
soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda 
yer alan KEP adresine gönderir.  
KEP Adresi: ekonomi@hs01.kep.tr  
• Soruşturmada “yurtdışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlar” soru formlarına cevapları ile 
resmi görüşlerini, fiziki ve elektronik (CD/USB ile) ortamda Bakanlığın posta adresine gönderir. 
• Bildirimin gönderildiği bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, 
soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.  

• Bildirimin gönderilemediği bütün ilgili taraflar soru formuna ilişkin cevaplarını bu Tebliğin yayım 
tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunabilir.  

• Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden diğer ilgili taraflar, soruşturma ile 
ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde 
soruşturma süreci içerisinde sunabilir.  

• Soruşturma sonuçlanıncaya kadar halihazırda uygulanan yürürlükte kalmaya devam edecektir.  
 

 

 

 

 

 

 

 


