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TEBLİĞ

T caret Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN
ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020/4)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebl ğ n amacı, Kamboçya Krallığı menşel /çıkışlı 55.08, 55.09, 55.10, 55.11 (5509.52, 

5509.61, 5509.91 ve 5510.20 gümrük tar fe alt poz syonları har ç) gümrük tar fe poz syonları altında kayıtlı “sentet k 
ve sun  devamsız l flerden pl kler (kes k elyaf pl ğ )” thalatında re’sen yapılan ncelemeler sonucunda önlemler n 
etk s z kılınmasına karşı soruşturma 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) Genel Müdürlük: İthalat Genel Müdürlüğünü,
ç) GTP: Gümrük tar fe poz syonunu,
d) Kamboçya: Kamboçya Krallığı’nı,
e) Kanun: 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabet n Önlenmes  Hakkında Kanunu,
f) Karar: 20/10/1999 tar hl  ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı le yürürlüğe konulan İthalatta Haksız 

Rekabet n Önlenmes  Hakkında Kararı,
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) TÜİK: Türk ye İstat st k Kurumu’nu,
) 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 eşya
MADDE 4 – (1) Soruşturma konusu eşya, 17/4/2015 tar hl  ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

İthalatta Haksız Rekabet n Önlenmes ne İl şk n Tebl ğ (Tebl ğ No:2015/8) uyarınca damp nge karşı önleme tab  olan 
55.08, 55.09, 55.10, 55.11 (5509.52, 5509.61, 5509.91 ve 5510.20 gümrük tar fe alt poz syonları har ç) GTP’ler
altında kayıtlı “sentet k ve sun  devamsız l flerden pl kler (kes k elyaf pl ğ )”d r.

(2) Önleme tab  eşyanın TGTC’de yer alan tar fe poz syonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değ ş kl kler 
bu Tebl ğ hükümler n n uygulanmasına engel teşk l etmez.

Mevcut durum
MADDE 5 – (1) 12/1/2009 tar hl  ve 27108 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabet n 

Önlenmes ne İl şk n Tebl ğ (Tebl ğ No: 2009/1) uyarınca, ÇHC, Endonezya ve H nd stan menşel  55.08, 55.09, 55.10, 
55.11 (5509.52, 5509.61, 5509.91 ve 5510.20 gümrük tar fe alt poz syonları har ç) GTP’ler  altında kayıtlı “sentet k ve 
sun  devamsız l flerden pl kler (kes k elyaf pl ğ )” thalatında ülke ve f rma bazında değ şen tutarlarda damp nge 
karşı önlemler yürürlüğe konulmuştur. 17/4/2015 tar hl  ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız 
Rekabet n Önlenmes ne İl şk n Tebl ğ (Tebl ğ No:2015/8) le tamamlanan NGGS sonucunda söz konusu önlemler n 
aynen devamına karar ver lm şt r.

(2) 8/4/2014 tar hl  ve 28966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabet n Önlenmes ne 
İl şk n Tebl ğ (Tebl ğ No: 2014/2) le Malezya, Pak stan, Tayland Krallığı ve V etnam menşel  anılan eşya thalatında 
ülke ve f rma bazında değ şen oranlarda damp nge karşı önlem konulmuştur.

(3) İthalatta Haksız Rekabet n Önlenmes ne İl şk n Tebl ğ (Tebl ğ No:2015/8) le İthalatta Haksız Rekabet n 
Önlenmes ne İl şk n Tebl ğ (Tebl ğ No: 2014/2) kapsamında uygulanmakta olan damp nge karşı önlemlere l şk n 
olarak, 31/12/2018 tar hl  ve 30642 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabet n Önlenmes ne 
İl şk n Tebl ğ (Tebl ğ No: 2019/2) çerçeves nde başlatılan NGGS devam etmekted r.

(4) 1/7/2016 tar hl  ve 29759 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabet n Önlenmes ne 
İl şk n Tebl ğ (Tebl ğ No: 2016/22) le ÇHC menşel  eşya thalatında uygulanan damp nge karşı önlem Ç n Tayvanı
menşel /çıkışlı eşya thalatına teşm l ed lm şt r.



(5) 16/10/2018 tar hl  ve 30567 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabet n Önlenmes ne 
İl şk n Tebl ğ (Tebl ğ No: 2018/38) le ÇHC menşel  eşya thalatında uygulanan damp nge karşı önlem Bangladeş 
menşel /çıkışlı eşya thalatına teşm l ed lm şt r.

(6) ÇHC menşel  soruşturma konusu eşya thalatında İthalatta Haksız Rekabet n Önlenmes ne İl şk n Tebl ğ 
(Tebl ğ No: 2015/8) kapsamında uygulanmakta olan damp nge karşı önlem n Kamboçya menşel /çıkışlı eşya thalatı 
yoluyla etk s z kılınıp kılınmadığının tesp t  amacıyla Bakanlık tarafından b r nceleme başlatılmıştır.

(7) Mezkur önlemler n etk s z kılındığına l şk n dd a ve bulgular Kanun, Karar ve Yönetmel k hükümler  
çerçeves nde değerlend r lm şt r.

Önlemler n etk s z kılınmasına l şk n bulgular
MADDE 6 – (1) TÜİK kayıtları kullanılarak soruşturma konusu eşya thalatına yönel k stat st kler n 

ncelenmes  net ces nde, soruşturma konusu eşyanın toplam thalatının 2017 yılında 644 m lyon ABD Doları ve 207 
b n ton sev yes nde gerçekleşt ğ  görülmekted r. Söz konusu thalatın 2018 yılında 587 m lyon ABD Doları ve 200 b n 
ton, 2019 yılında se 475 m lyon ABD Doları ve 175 b n ton sev yes nde olduğu tesp t ed lm şt r.

(2) Soruşturma konusu eşyanın 2017-2019 dönem nde Kamboçya’dan thalatının değer ve m ktar bazında 
arttığı görülmekted r. Söz konusu thalat 2018 yılında b r öncek  döneme göre %220 artarak 1,3 m lyon ABD 
Dolarından 4,1 m lyon ABD Dolarına yükselm ş ve 2019 yılında %102 artarak 8,3 m lyon ABD Doları sev yes nde 
gerçekleşm şt r.

(3) Kamboçya’dan soruşturma konusu eşyanın m ktar bazında thalatı 2018 yılında 2017 yılına göre %223 
oranında artarak 300 tondan 969 tona yükselm şt r. Söz konusu thalat 2019 yılında se b r öncek  yıla göre %111 
artarak 2 b n ton sev yes nde gerçekleşm şt r.

(4) Yıllar t barıyla, soruşturma konusu eşyanın genel thalatında b r artış görülmemes ne karşın 
Kamboçya’dan yapılan thalatta b r artış seyr  görülmekted r. Soruşturma konusu eşyanın Kamboçya’dan gerçekleşen 
thalatının toplam thalat ç ndek  payı m ktar bazında artarak 2017-2019 dönem nde sırasıyla %0,15; %0,48 ve %1,17 

sev yeler nde gerçekleşm şt r.
(5) Soruşturma konusu eşyaya l şk n genel thalatın b r m f yatları 2017-2019 dönem nde sırasıyla 2,66; 2,92; 

2,72 ABD Doları/Kg olarak gerçekleşm şt r. Kamboçya’dan soruşturma konusu eşya thalatı b r m f yatları se 2017-
2019 dönem nde sırasıyla 3,96; 4,23; 4,05 ABD Doları/Kg olarak gerçekleşm şt r.

(6) Kamboçya’dan thalatın büyük bölümünün 55.08 GTP kapsamı eşya olduğu tesp t ed lm şt r. 2017-2019 
dönem  t barıyla GTP bazında Kamboçya’dan yapılan thalat ncelend ğ nde 55.08 GTP altında tanımlı “sentet k ve 
sun  devamsız l flerden d k ş pl ğ  (perakende olarak satılacak hale get r lm ş olsun olmasın)” thalatında öneml  b r 
artış yaşandığı görülmekted r. 2017 ve 2018 yıllarında Kamboçya’dan thalatın tamamının 55.08 GTP kapsamı eşya 
olduğu, 2019 yılında se buna laveten 14 ton ve 45 b n ABD Doları değer nde 55.09 GTP kapsamı thalat gerçekleşt ğ  
görülmekted r.

(7) 55.08 GTP kapsamı eşyanın toplam thalatının 2017 yılında 50 m lyon ABD Doları ve 10 b n ton 
sev yes nde gerçekleşt ğ ; 2018-2019 yıllarında se sırasıyla 45 m lyon ABD Doları ve 10 b n ton sev yeler nde olduğu 
görülmekted r.

(8) 55.08 GTP kapsamı eşyanın 2017-2019 dönem nde Kamboçya’dan thalatının değer ve m ktar bazında 
arttığı tesp t ed lm şt r. Anılan thalat 2018 yılında b r öncek  yıla göre %220 artarak 1,3 m lyon ABD Dolarından 4,1 
m lyon ABD Dolarına; 2019 yılında se b r öncek  yıla göre %100 artarak 8,2 m lyon ABD Dolarına yükselm şt r.

(9) Söz konusu eşya thalatı m ktar bazında 2018 yılında b r öncek  yıla göre %223 oranında artarak 300 
tondan 969 ton sev yes ne; 2019 yılında se b r öncek  yıla göre %109 artarak 2 b n ton sev yes ne yükselm şt r.

(10) Yıllar t barıyla 55.08 GTP kapsamı eşyanın genel thalatı yatay b r sey r zlemes ne karşın 
Kamboçya’dan yapılan thalatta b r artış seyr  görülmekted r. 55.08 GTP kapsamı eşyada Kamboçya’dan gerçekleşen 
thalatının toplam thalat ç ndek  payı m ktar bazında 2017-2019 dönem nde sırasıyla %3, %9 ve %20 olarak 

gerçekleşm şt r.
(11) 55.08 GTP kapsamı eşyaya l şk n genel thalatın b r m f yatları 2017-2019 dönem nde sırasıyla 4,05; 

4,36; 4,33 ABD Doları/Kg olarak gerçekleşm şt r.
(12) Kamboçya’dan 55.08 GTP kapsamı eşya thalatı b r m f yatları se 2017-2019 dönem nde sırasıyla 3,96; 

4,23; 4,06 ABD Doları/Kg olarak gerçekleşm şt r. Söz konusu b r m f yatların 55.08 GTP kapsamı genel thalatın 
b r m f yatlarının b r m ktar altında olduğu tesp t ed lm şt r.

(13) Kamboçya’nın soruşturma konusu eşyaya l şk n dış t caret ver ler  Trademap ver  s stem nden elde ed len 
stat st klerden ncelenm şt r. Anılan ülken n toplam soruşturma konusu eşya thalatı 2017 yılında 221 m lyon ABD 

Doları ve 36 b n ton, 2018 yılında 232 m lyon ABD Doları ve 42 b n ton, 2019 yılının lk 6 ayında se 140 m lyon 
ABD Doları ve 23 b n ton sev yes nde gerçekleşm şt r. Söz konusu thalat çer s nde ÇHC’n n payının m ktar bazında 
lk sırada yer aldığı ve 2017-2019(1-6) dönem nde sırasıyla %86, %83 ve %87 sev yeler nde gerçekleşt ğ  

görülmekted r.
(14) 2017-2019(1-6) dönem nde soruşturma konusu eşyada Kamboçya’nın toplam hracatının değer ve m ktar 

bazında 2017 yılında 361 b n ABD Doları ve 79 ton, 2018 yılında 2,3 m lyon ABD Doları ve 545 ton, 2019 yılının lk 
6 ayında se 1,9 m lyon ABD Doları ve 567 ton sev yes nde olduğu görülmekted r. Anılan hracat çer s nde 
Türk ye’n n m ktar bazında payı 2017 yılı t barıyla %18 ken 2018 ve 2019(1-6) dönem  ç n sırasıyla %73 ve %60 
sev yeler nde gerçekleşm şt r. 2018 yılı t barıyla Türk ye söz konusu hracatta lk sırada yer almaktadır.



(15) Kamboçya’nın 55.08 GTP kapsamı toplam thalatı 2017-2019(1-6) dönem nde sırasıyla 9,4; 11,9; 9,7 
m lyon ABD Doları olarak gerçekleşm şt r. Kamboçya’nın ÇHC’den 55.08 GTP kapsamı thalatının se aynı dönemde 
sırasıyla 7,6; 10,7; 9,2 m lyon ABD Doları olduğu görülmüştür. Kamboçya’nın 55.08 GTP kapsamı toplam thalatı 
m ktar bazında 2017-2019(1-6) dönem nde sırasıyla 1,3; 1,6; 1,4 b n ton; ÇHC’den thalatı se aynı dönemde sırasıyla 
1,1; 1,5; 1,4 b n ton olarak gerçekleşm şt r. Anılan ülken n 55.08 GTP kapsamında öneml  m ktarda thalatının 
bulunduğu ve bu thalatın büyük oranda ÇHC’den yapıldığı görülmekted r. 2017-2019(1-6) dönem nde ÇHC’n n
Kamboçya’nın toplam thalatı çer s nde payı m ktar bazında ncelend ğ nde söz konusu oranın sırasıyla %88, %94 ve 
%96 sev yeler nde gerçekleşt ğ  görülmekted r.

(16) Kamboçya’nın 55.08 GTP kapsamı toplam hracatı 2017-2019(1-6) dönem nde sırasıyla 1,3; 4,1; 5,5 
m lyon ABD Doları olarak gerçekleşm şt r. Anılan ülken n Türk ye’ye 55.08 GTP’s  kapsamı hracatının se aynı 
dönemde sırasıyla 1,2; 4; 5,4 m lyon ABD Doları olduğu görülmekted r. Kamboçya’nın söz konusu GTP kapsamı 
toplam hracatı m ktar bazında 2017-2019(1-6) dönem nde sırasıyla 362 ton, b n ton ve 1,3 b n ton olarak 
gerçekleşm şt r. Anılan ülken n Türk ye’ye hracatı se aynı dönemde sırasıyla 300 ton, 969 ton ve 1,3 b n ton 
sev yeler nded r. Kamboçya’nın söz konusu GTP kapsamında en fazla hracat yaptığı ülken n Türk ye olduğu 
görülmekted r. Buna laveten, anılan hracatın Kamboçya’nın toplam hracatına oranı söz konusu dönemde artmış; bu 
oran m ktar bazında 2017 yılında %83, 2018 yılında %96 ve 2019(1-6) dönem nde %98 olarak gerçekleşm şt r.

Karar ve şlemler
MADDE 7 – (1) Yapılan nceleme sonucunda, Kamboçya menşel /çıkışlı 55.08, 55.09, 55.10, 55.11 (5509.52, 

5509.61, 5509.91 ve 5510.20 gümrük tar fe alt poz syonları har ç) GTP’ler  altında kayıtlı “sentet k ve sun  devamsız 
l flerden pl kler (kes k elyaf pl ğ )” thalatına l şk n olarak İthalatta Haksız Rekabet  Değerlend rme Kurulunca, 
Yönetmel ğ n 38 nc  maddes  çerçeves nde önlemler n etk s z kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar 
ver lm şt r.

(2) Soruşturma, Genel Müdürlük tarafından yürütülür.
Soru formları ve b lg ler n toplanması
MADDE 8 – (1) Soruşturma ç n gerekl  b lg ler n tem n  amacıyla, söz konusu eşyanın b l nen thalatçılarına 

ve soruşturma kapsamına g ren b l nen yabancı üret c / hracatçılarına ve soruşturmaya konu ülken n Ankara’dak  
Büyükelç l ğ ne soruşturmanın açılışına l şk n b ld r mde bulunulur. B ld r mde soruşturmanın açılış Tebl ğ , g zl  
olmayan rapor özet  ve soru formlarına er ş m hususunda b lg ye yer ver l r.

(2) B ld r m gönder lemeyen veya kend ler ne b ld r m ulaşmayan d ğer lg l  taraflar, soruşturma le lg l  
b lg lere Bakanlığımızın “https://www.t caret.gov.tr/ thalat” uzantılı nternet s tes nden sırasıyla “T caret Pol t kası 
Savunma Araçları”, “İzleme ve Önlemler n Etk s z Kılınması”, “Yürüyen Soruşturmalar” sekmeler n  tak p ederek 
er şeb l r.

(3) Soruşturmaya l şk n yazılı ve sözlü let ş m Türkçe yapılır. Soru formuna yanıtlar har ç olmak üzere, 
Türkçe dışında b r d lde sunulan h çb r b lg , belge, görüş ve talep d kkate alınmaz.

Süreler
MADDE 9 – (1) Soru formunu cevaplandırma süres , soruşturma açılmasına da r b ld r m n gönder ld ğ  

tar hten t baren posta süres  dah l 37 gündür. 8 nc  maddede bel rt len, b ld r m n ve soru formlarının gönder lmed ğ  
lg l  taraflar se, bu Tebl ğ n yayımı tar h nden t baren şleyecek 37 günlük süre le bağlıdırlar.

(2) Soru formunda sten len b lg ler n har c nde, soruşturmayla lg l  olduğu düşünülen d ğer b lg , belge ve 
görüşler n d kkate alınab lmes  ç n, söz konusu b lg , belge ve görüşler n bu Tebl ğ n yayımı tar h nden t baren en geç 
37 gün ç nde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerek r.

(3) Soruşturmanın sonucundan etk leneb lecekler n  dd a eden d ğer lg l  tarafların da (yerl  üret c ler, 
thalatçılar, lg l  meslek kuruluşları, tüket c  dernekler , üret m dalındak  şç  veya şveren send kaları ve benzer ) 

görüşler  le konuya l şk n her türlü b lg  ve belgey  bu Tebl ğ n yayımı tar h nden t baren soruşturmanın akışını 
etk lemeyecek şek lde soruşturma sürec  çer s nde yazılı olarak Genel Müdürlüğe b ld rmeler  gerek r.

İşb rl ğ ne gel nmemes
MADDE 10 – (1) Yönetmel ğ n 26 ncı maddes nde bel rt ld ğ  üzere, taraflardan b r n n bel rt len süreler 

ç nde gerekl  b lg y  sağlayamaması veya yanlış b lg  vermes  ya da b lg  vermey  reddetmes  veya soruşturmayı 
engelled ğ n n anlaşılması hal nde soruşturmaya l şk n karar, olumlu veya olumsuz, mevcut ver lere göre alınır.

Geç c  önlem alınması, verg ler n ger ye dönük uygulanması
MADDE 11 – (1) Kararın lg l  maddeler  uyarınca, soruşturma süres nce geç c  önlem uygulanması 

kararlaştırılab l r ve kes n önlem ger ye dönük olarak uygulanab l r.
(2) Önlemler n uygulanmasında başlamış şlem kavramı ve st snası bulunmamaktadır.
Yetk l  merc  ve adres
MADDE 12 – (1) Soruşturma le lg l  b lg  ve belgeler le görüşler n aşağıda bel rt len yetk l  merc ye

let lmes  gerek r:
T.C. T caret Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
İthalat Pol t kalarını İzleme ve Değerlend rme Da res
Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:63 Çankaya/ANKARA
Tel: +90 312 204 99 47, Faks: +90 312 204 87 65



www.t caret.gov.tr
(2) Soruşturmada “Türk ye’de yerleş k f rma, kurum ve kuruluşlardan lg l  taraf olmak steyenler”, soru 

formlarına cevapları ve soruşturma le lg l  görüşler n , kend ler ne a t KEP adresler nden Bakanlığın aşağıda yer alan 
KEP adres ne ve e-posta adres ne gönder r.

KEP Adres : ekonom @hs01.kep.tr
E-posta Adres : oeksorusturma@t caret.gov.tr
(3) Soruşturmada “yurtdışında yerleş k f rma, kurum ve kuruluşlardan lg l  taraf olmak steyenler”, soru 

formlarına cevapları ve soruşturma le lg l  görüşler n  Bakanlığın aşağıda yer alan e-posta adres ne ve posta adres ne 
gönder r.

E-posta Adres : oeksorusturma@t caret.gov.tr
Soruşturmanın başlangıç tar h
MADDE 13 – (1) Soruşturma, bu Tebl ğ n yayımı tar h nde başlamış kabul ed l r.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Tebl ğ yayımı tar h nde yürürlüğe g rer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Tebl ğ hükümler n  T caret Bakanı yürütür.


