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SİRKÜLER (D-2022) 

 

Sayın Üyemiz, 

 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli “inşaat demiri” 

(7213.10, 7214.20 ve 7228.30 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan) ithalatına 

karşı 22 Mayıs 2017 tarihinden bu yana uygulanmakta olan telafi edici vergi ve anti-damping 

önlemine yönelik 1 Haziran 2022 tarihinde başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması 

(sunset review) kapsamında ABD’nin 19 CFR 351.218(d)(3) simgeli mevzuatında yer alan 

soruların yanıtlarının soruşturmanın açılış tarihinden itibaren 30 gün içinde ABD Ticaret 

Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi’ne (ITA) ve Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) 

tarafından ABD Resmi Gazetesi’nde yayımlanan soruşturma açılış bildiriminde yer alan 

soruların yanıtlarının ise yine soruşturma açılış tarihinden itibaren 30 gün içinde ITC’ye 

iletilmesi gerektiği  bildirilmişti. Bu çerçevede, Bakanlığımız tarafından ITA ve ITC’ye 

verilecek yanıtların hazırlanması çalışmaları yürütülmekte olup, bu kapsamda; 

 

- ITA’ya iletilecek yanıtta kullanılmak üzere, ABD’nin 19 CFR 351.218(d)(3)(v)(B)(2) 

simgeli mevzuatında yer alan “The countervailing duty rate from the investigation and each 

subsequent completed administrative review, including the final rate where such rate was 

changed as a result of a final and conclusive court order” sorusunun yanıtlanabilmesini 

teminen önlem kapsamında ihracatçı/üretici firmalarımızın taraf oldukları orijinal soruşturma 

ve idari gözden geçirme soruşturmaları sonucunda firmaları için hesaplanan nihai 

sübvansiyon marjları ile bu marjların herhangi bir yargısal sürece konu edilmiş olmaları 

durumunda bu süreç sonucunda karara bağlanan nihai marjlara ilişkin bilgiye, 

 

- ITA’ya iletilecek yanıtta kullanılmak üzere, ABD’nin 19 CFR 351.218(d)(3)(ii) simgeli 

mevzuatında yer alan sorulardan “(F)” ve “(G)” başlıkları altında yer alan sorulara ve 

 

- ITC’ye iletilecek yanıtta kullanılmak üzere, ilgide kayıtlı yazımız ekinde yer alan ITC’nin 

açılış bildiriminin “Information to be Provided in Response to this Notice of Initiation” 

başlıklı bölümünde yer alan 4, 5, 6, 8, 11 ve 12 numaralı sorulara ilişkin Genel 

Sekreterliklerince / Derneklerince hazırlanacak yanıtlara ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

Bu kapsamda firmalarımızca verilecek yanıtların en geç 16 Haziran 2022 günü mesai 

saati bitimine kadar Birliğimize (ayrıca karaosmanogluz@oaib.org.tr  e-posta adresine) 

iletilmesi hususunda gereğini rica ederim. 

 

                                                                                                                          Esra ARPINAR 

  Genel Sekreter V. 
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