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ABD SECTION 301 DİJİTAL HİZMET VERGİSİ SORUŞTURMASI KAPSAMINDA 

PORTALA YÜKLENEN GÖRÜŞLER 

 

USTR’ın ülkemiz DHV soruşturmasına yönelik oluşturduğu portalin incelenmesinden 56 

yazılı görüş iletildiği görülmektedir.  Söz konusu yazılı görüşlerde öne çıkan hususlar 

aşağıdaki gibidir: 

 

 Seramik, çini ve karolar sektöründe; Kuzey Amerika Çini Konseyi ülkemiz menşeli 

seramik ve karo ürünlerinin sübvanse edildiğini ve ABD pazarına maliyetin altında  giriş 

yaptığını iddia ederek seramik ürünlerine ilave önlem alınmasını desteklemektedir. Benzer 

şekilde, ABD'li üretici Dal-tile ünvanlı firmanın da seramik ürünlerine yönelik ilave önlem 

getirilmesini destekleyen bir görüş oluşturduğu görülmektedir. Ancak Tesisat Üreticileri 

Derneği gibi birçok ABD’li ithalatçı, perakendeci ve sektörel kuruluşun ülkemiz menşeli 

seramik, karo ve seramikten lavabolara yönelik önlem alınmamasını talep eden lehte görüşler 

sunduğu görülmektedir. 

 

 Seramik Karo Distribütörler Derneği; üyelerinin ABD’deki küçük ve orta 

büyüklükteki işletmelerden oluştuğunu; ABD’nin ana seramik tedarikçilerinin komşu ülkeler 

olmadığını; sektörün halihazırda zaten büyük bir konteynır sorunu yaşadığını ve Türk menşeli 

seramik ürünlerine ilave önlem alınmasına karşı olduklarını belirtmiştir. 

 

 İlaveten, Anatolia Stone & Tile Inc., Bedrosians Tile & Stone ve MS International Inc. 

firmaları tarafından ilave önlemlerin ABD seramik ve karolar pazarındaki arz talep dengesini 

nasıl negatif yönlü etkileyeceğine ilişkin detaylı veriler içeren ve ülkemiz ürünleri lehine 

güçlü argümanlar öne süren bir belge yüklemiştir. 

 

 Amerikan Orman ve Kağıt Derneği ise ülkemiz pazarında ABD menşeli kraft kağıtlara 

yönelik alınan anti damping önleminden bahisle USTR’ın , Türk menşeli kartonlar, kutular, 

yiyecek ve içecek kapları ve nakliye çuvalları gibi ürünlere de ilave vergi getirmesini 

önermektedir. 

 

 ABD İnternet Derneği (IA) ise Türk ürünlerine karşı yüzde 25'e varan ek vergiler 

getirilmesi hususunda bir pozisyon almadığını ve küresel vergi kurallarının dijital çağ 

gereklilikleri uyarınca güncellenmesi gerektiğine inandıklarını, ABD şirketlerine ayrımcı 

vergiler uygulamanın doğru bir yaklaşım olmadığını; IA’nın, ABD hükümetini OECD 

sürecine dahil olmaya ve mümkün olan en kısa sürede bir anlaşma yapmak için Türkiye ve 

diğer ülkelerle iş birliği içinde çalışmaya teşvik ettiğini belirtmektedir. 

 

 Kuzey Amerika Zeytinyağı Derneği ise Akdeniz bölgesinde üretilen yağların alternatif 

tedariki olmadığını, USTR’ın zeytinyağını önlem ürünlerine dahil etmediği için teşekkür 

ettiklerini; ABD pazarında talebini karşılamak için yeterli zeytinyağı üretilmediğini, 

zeytinyağının 301 mevzuatı soruşturmalarında yer almaması gerektiğini belirtmektedir. 
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 TAİK ve İhracatçı Birliklerimiz ise uluslararası iş birliğinin her iki tarafın çıkarına 

olduğuna ve önerilen tedbirlerin, bu anlaşmazlıkla ilgisi olmayan sektörleri haksız bir şekilde 

hedef alacağına işaret eden görüşler yüklemişlerdir. 

 

 ABD’li Perakende Sektörleri Liderleri Birliği ülkemiz menşeli halılar, tekstil ve 

seramik ürünlerine yönelik herhangi bir önlem alınmaması yönünde görüş oluşturmuştur. 

 

 Amerikan Hazır Giyim ve Ayakkabı Derneğinin ülkemiz menşeli halılar ve hazır 

giyim sektöründe kullanılan imitasyon mücevherat ürünlerine yönelik herhangi bir önlem 

uygulanmamasına ilişkin görüş yüklediği görülmektedir. 

 

 Amerikan Hat Boru Üreticileri Derneği ise demir çelikten boruların önlem kapsamına 

alınmasını önermekte olup söz konusu ürünlerin önlem ürünlerine dahil edilmesinin Türk 

Hükümetinin vergi politikasını değiştirmede daha etkili olabileceğini belirtmektedir. Benzer 

şekilde, ABD Çelik Üreticileri Derneği (SMA) de ülkemiz menşeli birçok demir çelik 

ürününe bahse konu soruşturma kapsamında önlem getirilmesini talep eden ülkemiz aleyhine 

görüş sunmuştur.  

 

 ABD’li Rüzgar Kulesi Ticaret Koalisyonu ise USTR'ın Türkiye, İspanya ve Birleşik 

Krallık menşeli demir çelikten rüzgar türbinlerine yönelik önlem almasını öneren bir görüş 

sundukları gözlemlenmiştir. 
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