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Resmî Gazete

Sayı : 31378

TEBLİĞ
T caret Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2021/3)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebl ğ n amacı, 4/1/2020 tar hl ve 30998 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Haksız Rekabet n Önlenmes ne İl şk n Tebl ğ (Tebl ğ No: 2019/37) le Ç n Halk Cumhur yet , Kore Cumhur yet ,
Malezya, Tayland Krallığı ve Ç n Tayvanı menşel 54.07 gümrük tar fe poz syonu altında kayıtlı “sentet k f lament
pl kten dokunmuş mensucat (g y m ç n olanlar)” ürününe yönel k başlatılan ve T caret Bakanlığı İthalat Genel
Müdürlüğü tarafından yürütülen n ha gözden geç rme soruşturmasının tamamlanması net ces nde alınan kararın
yürürlüğe konulmasıdır.
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) ÇHC: Ç n Halk Cumhur yet ’n ,
b) GTİP: Gümrük tar fe stat st k poz syonunu,
c) Güney Kore: Kore Cumhur yet ’n ,
ç) Kurul: İthalatta Haksız Rekabet Değerlend rme Kurulunu,
d) Tayland: Tayland Krallığı’nı,
e) Tayvan: Ç n Tayvanı’nı,
f) TGTC: İstat st k Poz syonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tar fe Cetvel n ,
g) Yönetmel k: İthalatta Haksız Rekabet n Önlenmes Hakkında Yönetmel ğ ,
fade eder.
Karar
MADDE 4 – (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, mevcut önlem n yürürlükten kalkması durumunda
damp ng n ve zararın devam etmes n n veya yen den meydana gelmes n n muhtemel olduğu saptanmıştır. T caret
Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan b lg ve
bulguları çeren B lg lend rme Raporu EK-2’de yer almaktadır.
(2) Bu çerçevede, soruşturma net ces nde ulaşılan tesp tler değerlend ren Kurulun kararı le 21/1/2015 tar hl
ve 29243 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabet n Önlenmes ne İl şk n Tebl ğ (Tebl ğ No:
2015/3) le yürürlükte olan damp nge karşı önlem n, Yönetmel ğ n 42 nc maddes çerçeves nde aşağıdak tabloda
göster len b ç mde uygulanmaya devam ed lmes ne karar ver lm şt r.
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Uygulama
MADDE 5 – (1) Gümrük dareler , 4 üncü maddede menşe ülkes bel rt len, GTİP’ ve eşya tanımı EK-1’de
yer alan tabloda bel rt len eşyanın, d ğer mevzuat hükümler saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma g r ş rej m
kapsamındak thalatında karşısında göster len oranda damp nge karşı kes n önlem tahs l ederler.
(2) B lg lend rme Raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün le lg l açıklamalar genel çer kl olup
uygulamaya esas olan TGTC’de yer alan GTİP ve EK-1’de yer alan tabloda bel rt len eşya tanımıdır.
(3) Önleme tab ürünün TGTC’de yer alan tar fe poz syonunda yapılacak değ ş kl kler bu Tebl ğ hükümler n n
uygulanmasına engel teşk l etmez.
(4) Yönetmel ğ n 35 nc maddes n n b r nc fıkrası uyarınca bu Tebl ğ kapsamındak önlem, yürürlük
tar h nden t baren 5 yıl sonra yürürlükten kalkar.
(5) Yönetmel ğ n 35 nc maddes n n beş nc fıkrası uyarınca bu Tebl ğ kapsamındak önlem n sona erme
tar h nden önce b r n ha gözden geç rme soruşturması başlatıldığı takd rde önlem, soruşturma sonuçlanıncaya kadar
yürürlükte kalmaya devam eder.
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Tebl ğ yayımı tar h nde yürürlüğe g rer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tebl ğ hükümler n T caret Bakanı yürütür.
Ekler ç n tıklayınız.
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