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TEBLİĞ 
Ticaret Bakanlığından: 

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 
(TEBLİĞ NO: 2021/5) 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 70.04, 70.05 ve 70.06 Gümrük Tarife Pozisyonlarında (GTP) yer alan İran 

menşeli düz cam ithalatında 10/12/2018 tarihli ve 2018/452 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İran 
İslam Cumhuriyeti Menşeli Düz Cam İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar kapsamında uygulanan 
korunma önleminin süresinin uzatılması için yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru neticesinde soruşturma açılması 
ve Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecek soruşturmanın usul 
ve esaslarının belirlenmesidir. 

Ön inceleme 
MADDE 2 – (1) Söz konusu başvuruya istinaden yapılan ön inceleme esnasında; mevcut korunma önleminin 

uygulanmaya başlaması sonrasında İran menşeli ithalatın son dönemde önemli artış kaydettiği, yerli üreticilerin istikrarlı 
devam eden ekonomik göstergelerinde, inceleme döneminin son yılında bir miktar bozulma olduğu, ayrıca İran’ın 
Türkiye’ye gerçekleştirdiği ihracatın toplam ihracatı içerisindeki payının arttığı tespit edilmiştir. 

Karar 
MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu; yapılan başvuruyla ilgili olarak, 

8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği (Yönetmelik) 
hükümleri çerçevesinde 70.04, 70.05 ve 70.06 GTP altında sınıflandırılan, İran menşeli düz cam ithalatı için yürürlükte 
bulunan korunma önleminin ciddi zararı önlemek veya gidermek için gerekli olmaya devam edip etmediğinin tespit 
edilmesi ve yerli üreticilerin piyasa koşullarına uyumlarının ayrıntılı olarak incelenebilmesi amacıyla mevcut önlemin 
gözden geçirilmesi için korunma önlemi soruşturması açılmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar vermiştir. 

Soruşturmanın yürütülmesi 
MADDE 4 – (1) Soruşturma, Yönetmeliğin ilgili hükümleri kapsamında Genel Müdürlük tarafından yürütülür. 

Soruşturma ile ilgili tüm yazışmalar aşağıda belirtilen yetkili merci ile yapılır: 
T.C. Ticaret Bakanlığı 
İthalat Genel Müdürlüğü 
Korunma Önlemleri ve Gözetim Dairesi 
Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 06530 Çankaya/ANKARA 
Tel: +90 312 204 9942, 9952, 9293, 9575, 8364 Faks: +90 312 204 86 33 
e-ağ: http://www.ticaret.gov.tr   e-posta: korunma@ticaret.gov.tr 
(2) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler”, soru 

formlarına cevapları ile resmi görüşlerini kendilerine ait resmi KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan KEP 
adresine gönderir. 

Ticaret Bakanlığı KEP Adresi: ticaretbakanligi@hs01.kep.tr 
(3) Soruşturmada “Yurtdışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler”, soru 

formlarına cevapları ile resmi görüşlerini Bakanlığın aşağıda yer alan e-posta adresine gönderir. 
Genel Müdürlük EBYS e-posta Adresi: korunma@ticaret.gov.tr 
İlgili taraflar 
MADDE 5 – (1) 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen bağlantı adresinde yer alan ilgili soru formunu bu 

Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde doldurarak Genel Müdürlüğe gönderenler soruşturma 
kapsamında “ilgili taraf” olarak kabul edilir. 

Soru formları, görüş ve bilgilerin sunulması 
MADDE 6 – (1) Soruşturma ile ilgili soru formları ve başvurunun gizli olmayan özeti Bakanlığın internet sitesi 

(http://www.ticaret.gov.tr) “Teşkilat/İthalat Genel Müdürlüğü” başlığı altında “Ticaret Politikası Savunma Araçları” 
sayfasında bulunan “Korunma Önlemleri/Soruşturmalar” bağlantısında yer almakta olup bahse konu soruşturmanın 
sayfasından indirilir. 

(2) İlgili tarafların soru formunu, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde doldurup Genel 
Müdürlüğe iletmeleri gerekmektedir. İlgili taraflarca soru formlarının doldurulmasıyla ilgili olarak Genel Müdürlük ile 
temas kurulması mümkün bulunmaktadır. 

(3) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. İlgili tarafların soru formuna ilişkin yanıtlarını 
ve bu yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belge, görüş ve taleplerini yazılı olarak Türkçe sunmaları gerekir. Türkçe dışında 
bir dilde sunulan yanıt, bilgi, belge, görüş ve talepler dikkate alınmaz. 



(4) Genel Müdürlük gerekli görmesi halinde ilgililerden ek bilgi ve belge isteyebilir. 
İlgili tarafların dinlenmesi 
MADDE 7 – (1) İlgili taraflar, varsa sözlü olarak dinlenme taleplerini de ilgili taraf soru formunda belirtmek 

suretiyle Genel Müdürlüğe iletir. Talep edilmesi halinde düzenlenecek olan dinleme toplantısının yapılacağı yer ve tarih 
ile soruşturmaya ilişkin diğer duyurular 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen Bakanlığın internet sitesinde ilan 
edilir. 

Gizlilik 
MADDE 8 – (1) Soruşturma sırasında ilgili taraflarca verilen bilgiler Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen 

hükümler çerçevesinde gizli olarak değerlendirilir. 
Bilgi verilmemesi veya hatalı bilgi verilmesi 
MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 4 üncü maddesi uyarınca, soruşturmanın herhangi bir aşamasında Genel 

Müdürlükçe istenen bilgilerin öngörülen süre içinde temin edilememesi ya da soruşturmanın engellendiğinin anlaşılması 
halinde soruşturma mevcut veriler üzerinden sonuçlandırılır. Genel Müdürlükçe ilgililer tarafından sağlanan bilgilerin 
yanlış olduğu tespit edildiği takdirde bu bilgiler dikkate alınmaz. 

Soruşturmanın süresi 
MADDE 10 – (1) Soruşturma, Genel Müdürlükçe yürütülerek 9 (dokuz) ay içinde tamamlanır. Gerekli hallerde 

bu süre 6 (altı) ay uzatılabilir. 
Yürürlük 
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür. 

 


