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SİRKÜLER 2022-084                                                                               13.07.2022  
  
  
  
  
 

Değerli Müşterilerimiz, 
 

 

09.07.2022 tarihli 31891 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İthalatta Haksız 
Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/20) ile Çin Halk Cumhuriyeti ve 
Rusya Federasyonu menşeli 7312.10.81.00.00, 7312.10.83.00.00, 7312.10.85.00.00, 
7312.10.89.00.00 ve 7312.10.98.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer 
alan “demir veya çelikten halatlar ve kablolar (kapalı halatlar dahil)” ürünü ithalatına 
yönelik 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: 
2016/31) ile yürürlükte bulunan dampinge karşı önlem, aşağıdaki tabloda gösterilen 
biçimde uygulanmaya devam edilecektir. 

 

GTİP Eşya Tanımı Menşe Ülke 
Dampinge 

Karşı Önlem 

7312.10.81.00.00 Enine kesitinin en geniş yeri 3 
mm.yi geçen fakat 12 mm.yi 
geçmeyenler(*), 
Enine kesitinin en geniş yeri 
12 mm.yi geçen fakat 24 
mm.yi geçmeyenler, 

Enine kesitinin en geniş yeri 
24 mm.yi geçen fakat 48 
mm.yi geçmeyenler, 

Enine kesitinin en geniş yeri 
48 mm.yi geçenler, 

Diğerleri 

ÇHC 
500 ABD 

Doları/Ton 7312.10.83.00.00 

7312.10.85.00.00 

Rusya 
Federasyonu 

500 ABD 
Doları/Ton 

7312.10.89.00.00 

7312.10.98.00.00 

(*)Diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kauçukla kaplandığında ilgili ISO 
15236 standartı ile belirlenen, en az (15 x halat çapı+15) Kg/Cm formülü kapsamında 
yapışma kuvvetine sahip olanlardan, 

halat yapısı 7x7 ve halat çapı en çok 3,7 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 10.3  
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halat yapısı 7x7 ve halat çapı en çok 4,2 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 12,9  

halat yapısı 7x7 ve halat çapı en çok 4,9 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 18,4  

halat yapısı 7x7 ve halat çapı en çok 5,0 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 20,6  

halat yapısı 7x7 ve halat çapı en çok 5,6 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 26,2  

halat yapısı 7x19 ve halat çapı en çok 7,2 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 
39,7  

halat yapısı 7x19 ve halat çapı en çok 8,1 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 
50,0  

halat yapısı 7x19 ve halat çapı en çok 8,6 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 
55,5  

halat yapısı 7x19 ve halat çapı en çok 8,9 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 
63,5  

halat yapısı 7x19 ve halat çapı en çok 9,7 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 
75,0  

halat yapısı 7x19 ve halat çapı en çok 10,9 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 
90,3  

halat yapısı 7x19 ve halat çapı en çok 11,3 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 
96,0  

Kn olan kaplanmış çelik halatlar hariçtir. 

 

 
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
Bu Tebliğ içeriğine aşağıdaki linkten ulaşılabilir.  
 
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/20) 
 
  
Saygılarımızla, 
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