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TEBLİĞ

T�caret Bakanlığından:
İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2022/1)
 

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebl�ğ�n amacı, aşağıda yer alan tabloda Gümrük Tar�fe Poz�syonları (GTP) ve tanımları

bel�rt�len ürünler�n �thalatında 21/10/2019 tar�hl� ve 1676 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı �le yürürlüğe konulan “Naylon
veya D�ğer Pol�am�dlerden İpl�kler�n İthalatında Korunma Önlem� Uygulanmasına İl�şk�n Karar” kapsamında
uygulanan korunma önlem�n�n süres�n�n uzatılması �ç�n yerl� üret�c�ler tarafından yapılan başvuru net�ces�nde
soruşturma açılması ve T�caret Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından
yürütülecek soruşturmanın usul ve esaslarının bel�rlenmes�d�r.

Ön �nceleme
MADDE 2 – (1) Söz konusu başvuruya �st�naden yapılan ön �nceleme esnasında; korunma önlem�n�n

yürürlüğe g�rmes�yle beraber, �thalatta ve �thalatın p�yasa payında beklend�ğ� şek�lde düşüş yaşandığı ve aynı dönemde
yerl� üret�c�ler�n ekonom�k göstergeler�nde bel�rl� ölçüde b�r toparlanma olduğu tesp�t ed�lm�şt�r.

Karar
MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemler�n� Değerlend�rme Kurulu, başvuru konusu ürünün �thalatında

8/6/2004 tar�hl� ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemler� Yönetmel�ğ� (Yönetmel�k)
hükümler� çerçeves�nde korunma önlem� soruşturması (soruşturma) açılmasına toplantıya katılan üyeler�n oy b�rl�ğ� �le
karar verm�şt�r.

Soruşturmanın yürütülmes� 
MADDE 4 – (1) Soruşturma, Yönetmel�ğ�n �lg�l� hükümler� kapsamında Genel Müdürlük tarafından

yürütülür. Soruşturma �le �lg�l� tüm yazışmalar aşağıda bel�rt�len yetk�l� merc� �le yapılır.
T.C. T�caret Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Korunma Önlemler� ve Gözet�m Da�res�
Söğütözü Mah. 2176. Sokak No:63 06530 Çankaya/ANKARA
Tel: +90 312 204 9293, 9952, 9575   Faks: +90 312 204 86 33
e-ağ: http://www.t�caret.gov.tr  e-posta: korunma@t�caret.gov.tr
(2) Soruşturmada “Türk�ye’de yerleş�k f�rma, kurum ve kuruluşlardan �lg�l� taraf olmak �steyenler”, soru

formlarına cevapları �le resm� görüşler�n� kend�ler�ne a�t resm� KEP adresler�nden Bakanlığın aşağıda yer alan KEP
adres�ne gönder�r.

T�caret Bakanlığı KEP Adres�: t�caretbakanl�g�@hs01.kep.tr
(3) Soruşturmada “Yurtdışında yerleş�k f�rma, kurum ve kuruluşlardan �lg�l� taraf olmak �steyenler”, soru

formlarına cevapları �le resm� görüşler�n� Bakanlığın aşağıda yer alan e-posta adres�ne gönder�r.
Genel Müdürlük EBYS e-posta Adres�: korunma@t�caret.gov.tr
İlg�l� taraflar
MADDE 5 – (1) Tebl�ğ�n 6 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında bel�rt�len bağlantı adres�nde yer alan �lg�l� soru

formunu bu Tebl�ğ�n yayımı tar�h�nden �t�baren 30 (otuz) gün �ç�nde doldurarak Genel Müdürlüğe gönderenler
soruşturma kapsamında “�lg�l� taraf” olarak kabul ed�l�r.

Soru formları, görüş ve b�lg�ler�n sunulması
MADDE 6 – (1) Soruşturma �le �lg�l� soru formları ve başvurunun g�zl� olmayan özet� Bakanlığın �nternet

s�tes� (http://www.t�caret.gov.tr) “İthalat” başlığı altında “T�caret Pol�t�kası Savunma Araçları” sayfasında bulunan
“Korunma Önlemler�/Soruşturmalar” bağlantısında yer alan soruşturma sayfasından �nd�r�l�r.

(2) İlg�l� tarafların soru formunu, bu Tebl�ğ�n yayımı tar�h�nden �t�baren 30 (otuz) gün �ç�nde doldurup Genel
Müdürlüğe �letmeler� gerekmekted�r. İlg�l� taraflarca soru formlarının doldurulmasıyla �lg�l� olarak Genel Müdürlük �le
temas kurulması mümkün bulunmaktadır.

(3) Soruşturmaya �l�şk�n yazılı ve sözlü �let�ş�m Türkçe yapılır. İlg�l� tarafların soru formuna �l�şk�n yanıtlarını
ve bu yanıtlar dışında kalan tüm b�lg�, belge, görüş ve talepler�n� yazılı olarak Türkçe sunmaları gerek�r. Türkçe



dışında b�r d�lde sunulan yanıt, b�lg�, belge, görüş ve talepler d�kkate alınmaz.
(4) Genel Müdürlük gerekl� görmes� hal�nde �lg�l�lerden ek b�lg� ve belge �steyeb�l�r.
İlg�l� tarafların d�nlenmes�
MADDE 7 – (1) İlg�l� taraflar, varsa sözlü olarak d�nlenme talepler�n� de �lg�l� taraf soru formunda bel�rtmek

suret�yle Genel Müdürlüğe �let�r. Talep ed�lmes� hal�nde düzenlenecek olan d�nleme toplantısının yapılacağı yer ve
tar�h �le soruşturmaya �l�şk�n d�ğer duyurular Tebl�ğ�n 6 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında bel�rt�len Bakanlığın �nternet
s�tes�nde �lan ed�l�r.

G�zl�l�k
MADDE 8 – (1) Soruşturma sırasında �lg�l� taraflarca ver�len b�lg�ler Yönetmel�ğ�n 6 ncı maddes�nde

bel�rt�len hükümler çerçeves�nde g�zl� olarak değerlend�r�l�r.
B�lg� ver�lmemes� veya hatalı b�lg� ver�lmes�
MADDE 9 – (1) Yönetmel�ğ�n 4 üncü maddes� uyarınca, soruşturmanın herhang� b�r aşamasında Genel

Müdürlükçe �stenen b�lg�ler�n öngörülen süre �ç�nde tem�n ed�lememes� ya da soruşturmanın engellend�ğ�n�n
anlaşılması hal�nde soruşturma mevcut ver�ler üzer�nden sonuçlandırılır. Genel Müdürlükçe �lg�l�ler tarafından
sağlanan b�lg�ler�n yanlış olduğu tesp�t ed�ld�ğ� takd�rde bu b�lg�ler d�kkate alınmaz.

Soruşturmanın süres�
MADDE 10 – (1) Soruşturma, Genel Müdürlükçe yürütülerek 9 (dokuz) ay �ç�nde tamamlanır. Gerekl�

hallerde bu süre 6 (altı) ay uzatılab�l�r.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� T�caret Bakanı yürütür.

 
 


