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TEBLİĞ

T�caret Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2022/31)

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Tebl�ğ�n amacı, yerl� üret�c� Ereğl� Dem�r ve Çel�k Fabr�kaları T.A.Ş. tarafından

gerçekleşt�r�len başvuruya �st�naden Ç�n Halk Cumhur�yet� menşel� “sıcak haddelenm�ş rulo hal�nde olmayan yassı
çel�k (kalın levha)” ürünü �thalatına yönel�k yürürlükte bulunan damp�nge karşı kes�n önleme �l�şk�n n�ha� gözden
geç�rme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının bel�rlenmes�d�r.

Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Tebl�ğ, 14/6/1989 tar�hl� ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabet�n Önlenmes� Hakkında

Kanun, 20/10/1999 tar�hl� ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabet�n
Önlenmes� Hakkında Karar ve 30/10/1999 tar�hl� ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız
Rekabet�n Önlenmes� Hakkında Yönetmel�ğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Tebl�ğde geçen;
a) Bakanlık: T�caret Bakanlığını,
b) ÇHC: Ç�n Halk Cumhur�yet�’n�,
c) Erdem�r: Ereğl� Dem�r ve Çel�k Fabr�kaları T.A.Ş.’y�,
ç) CIF: Masraflar, s�gorta ve navlun dâh�l tesl�m�,
d) EBYS: Elektron�k Belge Yönet�m S�stem�n�,
e) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
f) GTİP: Gümrük tar�fe �stat�st�k poz�syonunu,
g) KEP: Kayıtlı elektron�k posta adres�n�,
ğ) NGGS: N�ha� gözden geç�rme soruşturmasını,
h) TGTC: İstat�st�k Poz�syonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tar�fe Cetvel�n�,
ı) Yönetmel�k: 30/10/1999 tar�hl� ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabet�n

Önlenmes� Hakkında Yönetmel�ğ�,
�fade eder.
Soruşturma konusu ürün
MADDE 4- (1) Soruşturma konusu ürün, 7208.51.20.10.11, 7208.51.20.10.19, 7208.51.20.90.11,

7208.51.20.90.19, 7208.90.80.10.11, 7208.90.80.10.12, 7208.90.80.20.11, 7208.90.80.20.12, 7211.13.00.11.00,
7211.13.00.19.00, 7211.14.00.21.12, 7211.14.00.29.11, 7211.14.00.29.12, 7225.40.40.00.00, 7225.99.00.00.10,
7225.99.00.00.90 GTİP’ler� altında yer alan “sıcak haddelenm�ş rulo hal�nde olmayan yassı çel�k (kalın levha)”
tanımlı üründür.

(2) Bahse konu GTİP’ler yalnızca b�lg� amaçlı ver�lm�ş olup bağlayıcı mah�yette değ�ld�r.
(3) Soruşturma konusu ürünün TGTC’de yer alan tar�fe poz�syonlarında ve/veya eşya tanımlarında yapılacak

değ�ş�kl�kler, bu Tebl�ğ hükümler�n�n uygulanmasına engel teşk�l etmez.
Başvurunun tems�l n�tel�ğ�
MADDE 5- (1) Başvuru aşamasında sunulan del�llerden, Yönetmel�ğ�n 18 �nc� maddes� çerçeves�nde yerl�

üret�m dalını tems�l n�tel�ğ�n� ha�z olduğu anlaşılan yerl� üret�c� Erdem�r tarafından yapılan başvurunun Yönetmel�ğ�n
20 nc� maddes� uyarınca yerl� üret�m dalı adına yapıldığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda, söz konusu f�rma bu Tebl�ğ�n
�lg�l� bölümler�nde “yerl� üret�m dalı” olarak anılacaktır.

Mevcut önlem
MADDE 6- (1) 29/11/2017 tar�hl� ve 30255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabet�n

Önlenmes�ne İl�şk�n Tebl�ğ (Tebl�ğ No: 2017/32) uyarınca ÇHC menşel� “sıcak haddelenm�ş rulo hal�nde olmayan
yassı çel�k (kalın levha)” �thal�nde CIF bedel�n %16,89’u ve %22,55’� oranında damp�nge karşı kes�n önlem yürürlüğe
konulmuştur.

Gerekçe
MADDE 7- (1) Yönetmel�ğ�n 35 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrası hükmünce 11/2/2022 tar�hl� ve 31747 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabet�n Önlenmes�ne İl�şk�n Tebl�ğ (Tebl�ğ No: 2022/5) �le ÇHC
menşel� mevcut önlem�n yürürlükten kalkacağı ve �lg�l� ürünün yerl� üret�c�ler�n�n mevzuatta öngörülen sürelerde
yeterl� del�llerle desteklenm�ş b�r başvuru �le NGGS açılması taleb�nde bulunab�lecekler� duyurulmuştur.

(2) Mezkûr �lanı müteak�p yerl� üret�m dalı tarafından �let�len başvurunun �ncelenmes� net�ces�nde, uygulanan
damp�nge karşı kes�n önlem�n yürürlükten kalkması hal�nde damp�ng�n ve zararın devam etmes� veya yen�den
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süres� dâh�l 37 gündür.
(2) 10 uncu madden�n dördüncü fıkrasında yer alan b�ld�r�m�n gönder�lemed�ğ� �lg�l� taraflar soru formuna

�l�şk�n cevaplarını ve soruşturma �le �lg�l� görüşler�n� bu Tebl�ğ�n yayımı tar�h�nden �t�baren başlayacak 37 günlük süre
�çer�s�nde sunar.

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

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

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

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

Mer� önlem�n uygulanması
MADDE 14- (1) Yönetmel�ğ�n 35 �nc� maddes�n�n dördüncü fıkrası uyarınca, mer� önlem soruşturma

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

 
 


