
 

 

 
Sorularınız olması halinde mevzuat@borgumruk.com.tr adresine mail gönderebilir ya da (0216) 571 51 48 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.  
 
Mevzuat ve Süreç Yönetimi Departmanı 
Bor Gümrük Müşavirliği Hizmetleri A.Ş. 
www.borgumruk.com 

Sınıflandırma: Genel 
Classification: Public 

 
 
 
SİRKÜLER 2022-083                                                                               13.07.2022  
  
  
  
  
 

Değerli Müşterilerimiz, 
 

 

09.07.2022 tarihli 31891 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İthalatta Haksız 
Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/19) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 
73.04 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “demir (dökme demir hariç) ve çelikten 
dikişsiz çekme borular” ithalatına yönelik olarak başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat 
Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının 
tamamlanması neticesinde alınan karar yürürlüğe konulmuştur. 
 
Bu çerçevede, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 
2016/35) ile yürürlükte bulunan dampinge karşı önlem, aşağıdaki tabloda gösterilen 
biçimde uygulanmaya devam edilecektir. 

 

GTİP 
EŞYANIN 
TANIMI 

Menşe 
Ülke 

Üretici /İhracatçı 
Firma 

Dampinge 
Karşı 

Önlem 
(ABD 

Doları/Ton) 

7304.19.10.00.11 
Dış çapı 73 
mm. yi 
geçmeyenler 

Çin Halk 
Cumhuriyeti 

Hubei Xinyegang 
Special Tube Co., 
Ltd. 

55 

7304.19.10.00.12 

Dış çapı 73 
mm. yi geçen 
fakat 168,3 mm. 
yi geçmeyenler 

7304.31.20.10.00 

Sivil hava 
taşıtlarında 
kullanılmaya 
mahsus, gaz ve 
sıvıların 
naklinde 
kullanılan türde 
olanlar (bağlantı 
parçaları 
takılmış) (Yalnız 
dış çapı 168,3 

Hubei Xinyegang 
Steel Co., Ltd. 

mailto:mevzuat@borgumruk.com.tr
http://www.borgumruk.com/


 

 

 
Sorularınız olması halinde mevzuat@borgumruk.com.tr adresine mail gönderebilir ya da (0216) 571 51 48 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.  
 
Mevzuat ve Süreç Yönetimi Departmanı 
Bor Gümrük Müşavirliği Hizmetleri A.Ş. 
www.borgumruk.com 

Sınıflandırma: Genel 
Classification: Public 

mm. yi 
geçmeyenler) 

7304.31.20.90.00 

Diğerleri (Yalnız 
dış çapı 168,3 
mm. yi 
geçmeyenler) 
(Çift katlı 
olarak imal 
edilmiş, iç ve 
dış yüzeyi 
bakır kaplı 
çelik borular 
hariçtir) 

7304.31.80.10.00 

Sivil hava 
taşıtlarında 
kullanılmaya 
mahsus, gaz ve 
sıvıların 
naklinde 
kullanılan türde 
olanlar (bağlantı 
parçalan 
takılmış) (Yalnız 
dış çapı 168.3 
mm. yi 
geçmeyenler) 

Shandong 
Haixinda 
Petroleum 
Machinery Co., 
Ltd. 

7304.31.80.90.00 

Diğerleri (Yalnız 
dış çapı 168,3 
mm. yi 
geçmeyenler) 

7304.39.82.10.00 

Sivil hava 
taşıtlarında 
kullanılmaya 
mahsus, gaz ve 
sıvıların 
naklinde 
kullanılan türde 
olanlar (bağlantı 
parçaları 
takılmış) 

Shandong Huitong 
Industrial Co., Ltd. 

7304.39.82.90.00 Diğerleri 

7304.51.10.00.00 

Ağırlık itibariyle 
% 0,9 ila % 1,15 
karbon, % 0,5 
ila % 2 krom ve 
en fazla % 0,5 
molibden 
içeren, düz ve 
et kalınlığı her 

Jiangsu Changbao 
Steel Tube Co., 
Ltd. 
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yerinde aynı 
olan borular 
(Uzunlukları 0,5 
metreyi ve dış 
çapı 168,3 mm. 
yi 
geçmeyenler) 

7304.51.81.10.00 

Sivil hava 
taşıtlarında 
kullanılmaya 
mahsus, gaz ve 
sıvıların 
naklinde 
kullanılan türde 
olanlar (bağlantı 
parçaları 
takılmış) (Yalnız 
dış çapı 168,3 
mm. yi 
geçmeyenler) 

7304.51.81.90.00 

Diğerleri (Yalnız 
dış çapı 168,3 
mm. yi 
geçmeyenler) 

Liaocheng Ritong 
Steel Co., Ltd. 

7304.51.89.10.00 

Sivil hava 
taşıtlarında 
kullanılmaya 
mahsus, gaz ve 
sıvıların 
naklinde 
kullanılan türde 
olanlar (bağlantı 
parçaları 
takılmış) (Yalnız 
dış çapı 168,3 
mm. yi 
geçmeyenler) 

7304.51.89.90.00 

Diğerleri (Yalnız 
dış çapı 168,3 
mm. yi 
geçmeyenler) 

Shandong 
Zhongzheng Steel 
PipeManufacturing 
Co., Ltd 

7304.59.30.00.00 

Ağırlık itibariyle 
% 0,9 ila % 1,15 
karbon, % 0,5 
ila % 2 krom ve 
en fazla % 0,5 
molibden 
içeren, düz ve 
et kalınlığı her 
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yerinde aynı 
olan borular 
(Yalnız dış çapı 
168,3 mm. yi 
geçmeyenler) 

7304.59.82.90.00 Diğerleri 

Tianjin TianGang 
Special Petroleum 
Pipe Manufacture 
Co., Ltd 

7304.90.00.10.00 

Sivil hava 
taşıtlarında 
kullanılmaya 
mahsus, gaz ve 
sıvıların 
naklinde 
kullanılan türde 
olanlar (bağlantı 
parçalan 
takılmış) (Yalnız 
dış çapı 168,3 
mm. yi 
geçmeyenler) 

7304.90.00.90.00 

Diğerleri (Yalnız 
dış çapı 168,3 
mm. yi 
geçmeyenler) 

Diğerleri 75 

 

 
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
Bu Tebliğ içeriğine aşağıdaki linkten ulaşılabilir.  
 
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/19) 
 
 
  
Saygılarımızla, 
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