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1. GENEL AÇIKLAMALAR 

 

1.2 Kapsam ve Yasal Dayanak 

(1) Bu özet, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi 

Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 

konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında 

Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, Endonezya’da yerleşik PT Elagant Textile 

Industries ve PT Sunrise Bumi Textiles firmalarına yönelik re’sen başlatılan damping 

soruşturmasına ilişkin olarak hazırlanmıştır.   

(2) Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Endonezya ve Hindistan menşeli 55.08, 55.09 

(5509.52, 5509.61, 5509.91 gümrük tarife alt pozisyonları hariç), 55.10 (5510.20 gümrük tarife 

alt pozisyonu hariç) ve 55.11 gümrük tarife pozisyonlarında (GTP) sınıflandırılan “sentetik 

veya suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği)” ithalatına yönelik olarak 12/1/2009 

tarihli ve 27108 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine 

İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/1) ile sonuçlandırılan esas soruşturma kapsamında ÇHC için 

0,49 ABD Doları/Kg ve 0,80 ABD Doları/Kg; Endonezya için 0 ABD Doları/Kg ve 0,40 ABD 

Doları/Kg; Hindistan için 0,29 ABD Doları/Kg ve 0,39 ABD Doları/Kg arasında değişen 

değerlerde dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. Anılan soruşturma 

çerçevesinde, Endonezya’da yerleşik ihracatçılardan işbirliğine gelen PT Elegant Textile 

Industries ve PT Sunrise Bumi Textiles firmaları için hesaplanan damping marjları ihmal 

edilebilir düzeyin altında tespit edildiğinden bahse konu firmalar için önlem yürürlüğe 

konulmamıştır. 

 

(3) Söz konusu önlemin yürürlükten kalkma süresinin bitiminden önce yerli üretim dalı 

tarafından yapılan başvuru üzerine açılan nihai gözden geçirme soruşturması 2015/8 sayılı 

Tebliğ ile sonuçlandırılmış olup, anılan soruşturma sonucunda dampinge karşı kesin önlemin 

aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir. Bahse konu önlemin yürürlük 

süresinin bitiminden önce yerli üretim dalının başvurusu üzerine 31/12/2018 tarihli 30642 sayılı 

Resmi Gazete (4. Mükerrer)’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 

Tebliğ (Tebliğ No: 2019/2) ile bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmış olup, anılan 

soruşturma halihazırda yürütülmektedir.  

 

(4) Bahse konu soruşturma çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde, PT Elegant 

Textile Industries ve PT Sunrise Bumi Textiles firmalarının damping marjlarının değişen 

koşullar çerçevesinde yeniden incelenmesinin uygun olacağı; ancak Dünya Ticaret Örgütü 

(DTÖ) Anti-Damping Anlaşması (ADA), iç mevzuat ve DTÖ Anlaşmazlıkların Halli İçtihadı 

dikkate alındığında, esas soruşturmada ihmal edilebilir düzeyin altında damping marjı 

belirlenerek kendileri için soruşturmanın önlemsiz olarak sonuçlandırıldığı firmalara yönelik 

olarak yapılacak incelemenin nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) kapsamında 

gerçekleştirilmeyeceği değerlendirilmiştir. 

 

(5) Bu değerlendirmeler ışığında, PT Elegant Textile Industries ve PT Sunrise Bumi 

Textiles firmalarına yönelik olarak 6/7/2019 tarihli ve 30823 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine ilişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/21) 

vasıtasıyla re’sen damping soruşturması başlatılmıştır. 
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2. SORUŞTURMA KONUSU ÜRÜN VE BENZER ÜRÜN  

 

2.1 Ürünün Tanımı, Özellikleri ve Kullanım Alanları 

 (1) Soruşturma konusu ürün, %100 sentetik veya suni devamsız elyafın veya bunların 

birbiriyle veya doğal elyaflarla muhtelif oranlarda karışımlarının eğrilmesiyle elde edilen ve 

ağırlığını sentetik veya suni elyafın oluşturduğu ipliklerdir. Ürün kesim uzunluğu, numara, 

parlaklık, erime ısısı ve kalite gibi faktörlere bağlı olarak çeşitlilik göstermekle beraber üretim 

sürecinde yapılan ayarlamalar ile bu çeşitliliği gerçekleştirmek mümkündür.  

 

(2) Söz konusu ürün, genel olarak tekstil ve hazır giyim sektöründe, kumaş, halı, 

döşeme/kaplama, perde ve hazır giyim imalatlarında kullanılmaktadır. 

 

  (3) İnceleme konusu ürüne yönelik olarak, 2019/2 Tebliği ile açılmış olan nihai gözden 

geçirme soruşturması için yerli üretim dalı tarafından Bakanlığımıza iletilmiş olan başvuruda, 

yerli üretim dalı tarafından imal edilen benzer ürün ile başvuru konusu ürün arasında teknik ve 

fiziki özellikler ile ürünün temel kullanım alanları, dağıtım kanalları, müşteriler ve hitap edilen 

pazarlar bakımından bir fark bulunmadığı belirtilmiştir. Bu nedenle, Yönetmeliğin 4 üncü 

maddesi çerçevesinde, yerli üretim dalı tarafından üretilen ürününün,  benzer ürün olarak kabul 

edilebileceği değerlendirilmiştir. 

 

2.2 Ürünün Gümrük Tarife Pozisyonu  

(1) Soruşturmaya konu olan ürün 55.08, 55.09 (5509.52, 5509.61, 5509.91 gümrük 

tarife alt pozisyonları hariç), 55.10 (5510.20 gümrük tarife alt pozisyonu hariç) ve 55.11 

gümrük tarife pozisyonları (GTP) altında sınıflandırılan “sentetik veya suni devamsız liflerden 

iplikler (kesik elyaf ipliği)’dir.   

 

2.3 Ürünün İthalinde Uygulanan Gümrük Vergisi ve Diğer Yükümlülükler 

(1) Soruşturma konusu ürünün Endonezya menşeli olanlarına yönelik olarak %4 ila %5 

oranlarında gümrük vergisi ve %8 oranında katma değer vergisi uygulanmaktadır. Ayrıca,  söz 

konusu ürünün 55.09 ve 55.10 GTP’i altında kayıtlı olanları için %8 ilave gümrük vergisi 

uygulanmaktadır. 

 

 

G.T.İ.P. Madde İsmi 
GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) 

1 2 3 4 
5 8 

6 7 

 

5508 

Sentetik ve suni devamsız liflerden dikiş 

ipliği (perakende olarak satılacak hale 

getirilmiş olsun olmasın) 

0 0 0 0 0 
%3,2 ila 

%4 

%4 ila   

% 5 

5509                           

(5509.52; 

5509.61; 

5509.91 

hariç) 

Sentetik devamsız liflerden iplikler (dikiş 

ipliği hariç) (perakende olarak satılacak 

hale getirilmemiş) 

0 0 0 0 0 %3,2  %4 

5510               

(5510.20 

hariç) 

Suni devamsız liflerden iplikler (dikiş 

ipliği hariç) (perakende olarak satılacak 

hale getirilmemiş) 

0 0 0 0 0 %3,2 %4 

5511 

Sentetik ve suni devamsız liflerden 

iplikler (dikiş ipliği hariç) (perakende 

olarak satılacak hale getirilmiş) 

0 0 0 0 0 %4 %5 

 

 

 

http://www.mevzuat.net/MkGtip/UlkeGrubu.aspx?grup=EAGU&trh=20181123
http://www.mevzuat.net/MkGtip/UlkeGrubu.aspx?grup=GYU&trh=20181123
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3.YERLİ ÜRETİM DALI 

(1) İnceleme konusu ürünün üretiminde çok sayıda üreticiden müteşekkil bir yerli 

üretim dalı söz konusudur. Bilinen yerli üreticilere ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır. 

 
MERİNOS(ERDEMOĞLU HOLDİNG) 

SELÇUK İPLİK SAN. VE TİC. A.Ş. 

ŞİRECİ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

MEM TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş 

ÇMS ÇAVUŞ METAL TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. 

OĞUZ TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş 

KARTEKS TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş. 

KİPAŞ MENSUCAT A.Ş 

BAKIRLAR TEKSTİL SAN.TİC.A.Ş. 

KIVANÇ TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. 

ENSAR TEKSTİL SAN.VE TİC.A.Ş. 

ARATEKS SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

ERSUR TEKSTİL TİC. ve SAN. A.Ş 

ORTEKS TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC.A.Ş. 

YÜNTEKS SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 

ADANA MENSUCAT SAN.TİC. A.Ş. 

RİTAŞ PAZARLAMA İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş. 

TAPETEN MENSUCAT SANAYİ A.Ş. 

KÜTÜKÇÜOĞLU MENSUCAT SAN. VE TİC. A.Ş 

BALSUYU MENSUCAT SAN. TİC. A.Ş 

ESRA TEKSTİL SAN. ve TİC. A.Ş. 

KAANB TEKSTİL SAN. ve TİC. A.Ş. 

ERKENT TEKSTİL SAN. ve TİC. A.Ş. 

TEYMUR TEKSTİL SAN. ve TİC. A.Ş. 

CANAN TEKSTİL SAN. ve TİC. A.Ş. 

  

   

 4. DAMPİNGİN VARLIĞINA İLİŞKİN TESPİTLER 

 

 4.1 Normal Değer  

         (1) Halihazırda yürütülmekte olan 2019/2 sayılı Tebliğ kapsamındaki NGGS 

çerçevesinde, Endonezya’da yerleşik üretici/ihracatçılardan işbirliğine gelmiş olan firmalar 

tarafından Bakanlığımıza iletilmiş olan veriler temelinde firmaların Türkiye ihracatlarının 

ağırlıklı olarak yapıldığı ürün tipleri belirlenerek bu tiplere ilişkin oluşturulmuş normal değer 

hesabı yapılmıştır. Oluşturulmuş normal değer, ihracatçı firmaların fiili üretim maliyeti, satış, 

genel, idari giderleri ile finansman giderleri esas alınarak yerli üretim dalının ticari maliyetine 

%65 polyester %35 viskon karışımlı (65/35 poliviskon) iplik tipi için ve 100% viskon iplik tipi 

için %10- %18 değer aralığında yer alan oranlarda makul kar marjı eklenerek elde edilmiştir. 

Bu kapsamda oluşturulmuş normal değer 65/35 poliviskon iplik için *,** ABD Doları/Kg, 

100% viskon iplik için ise *,** ABD Doları/Kg’dır.  

 

   

  4.2 İhraç Fiyatı 

  (1) Halihazırda yürütülmekte olan 2019/2 sayılı Tebliğ kapsamındaki NGGS 

çerçevesinde, anılan firmalar tarafından Bakanlığımıza iletilmiş olan veriler çerçevesinde 

yapılan hesaplamalar neticesinde PT Elegant Textile Industries firmasının 65/35 poliviskon 

iplik ürününün CIF ihraç birim fiyatı *,** ABD Doları/Kg, viskon iplik ürününün CIF ihraç 

birim fiyatı ise *,** ABD Doları/Kg olarak tespit edilmiştir. PT Sunrise Bumi Textiles 
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firmasının CIF ihraç birim fiyatı *,** ABD Doları/Kg, viskon iplik ürününün CIF ihraç birim 

fiyatı ise *,** ABD Doları/Kg’dır.  

 

 (2) Anılan firmalar tarafından Bakanlığımıza iletilen doğrulanmamış veriler kullanılarak 

yapılan hesaplamalar ile CIF ihraç fiyatları fabrika çıkış aşamasına getirilmiştir. Bu çerçevede, 

PT Elegant Textile Industries firmasının 65/35 poliviskon iplik ürünü için fabrika çıkış 

aşamandaki birim fiyatının *,** ABD Doları/Kg, viskon iplik ürünü için ise *,** ABD 

Doları/Kg olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir. PT Sunrise Bumi Textiles firmasının fabrika 

çıkış aşamasına getirilmiş birim fiyatları ise 65/35 poliviskon iplik ürünü için *,** ABD 

Doları/Kg iken viskon iplik ürünü için *,** ABD Doları/Kg’dır.  

 

 4.3 Fiyat Karşılaştırması ve Damping Marjı 

 (1) Damping marjı hesabında, yukarıda açıklanan şekilde soruşturmanın açılış safhasında 

değerlendirilen normal değerler anılan firmaların Türkiye’ye CIF ihraç fiyatının fabrika çıkış 

aşamasına getirilmiş fiyatı ile karşılaştırılmıştır. Böylece ihraç fiyatı ile ile normal değer aynı 

aşamada karşılaştırılmıştır. Buna göre, 65/35 poliviskon iplik ürününe dair, PT Elegant Textile 

Industries firması için tespit edilen damping miktarı mutlak olarak *,** ABD Doları/Kg, nispi 

olarak ise CIF bedelin %10-%15’i aralığındadır. PT Sunrise Bumi Textiles firması için tespit 

edilen damping mutlak miktarı *,** ABD Doları/Kg, nispi olarak ise CIF bedelin %10-%15’i 

aralığındadır.  Viskon iplik ürününe ilişkin olarak yapılan inceleme neticesinde ise, PT Elegant 

Textile Industries firması için tespit edilen damping miktarı mutlak olarak *,** ABD 

Doları/Kg, nispi olarak ise CIF bedelin %10-%15 aralığındadır. PT Sunrise Bumi Textiles 

firması için tespit edilen damping mutlak miktarı *,** ABD Doları/Kg, nispi olarak ise CIF 

bedelin %10-%15 aralığındadır.  

 

 

  5. ZARAR VE İLLİYET BAĞI 

  

  5.1 Genel İthalatın Gelişimi ve Fiyatları  

  (1) Soruşturmaya konu ürünün genel ithalatı incelendiğinde 2016 yılında 187.822.393 

Kg olan ithalat miktarının 2017 yılında 209.148.507 Kg’a yükseldiği, 2018 yılında ise 

202.700.466 Kg olarak gerçekleştiği gözlemlenmektedir.  

 

(2) Genel ithalatın birim fiyatları 2016 yılında 3,15 ABD Doları/Kg iken 2017 yılında 

3,22 ABD Doları/Kg’a yükselmiş, 2018 yılında ise 3,01 ABD Doları/ton olarak gerçekleşmiştir.  

İnceleme konusu ürünün fiyat düzeyi, fiyatları uluslararası piyasalarda belirlenen hammadde 

fiyatlarına göre değişiklik göstermektedir. 

 

          5.2 Soruşturma Konusu İthalatın Gelişimi ve Fiyatları  

 (1) Endonezya menşeli kesik elyaf ipliğinin 2016 yılındaki ithalat miktarı 79.712.690 

Kg iken, 2017 yılında 83.716.802 Kg’a yükselmiş, 2018 yılında ise düşerek 74.798.529 Kg 

olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılında inceleme konusu ürünün Endonezya’dan gerçekleştirilen 

ithalatının 2016 yılına göre %5 oranında arttığı, 2018 yılında ise 2017 yılına göre %11 oranında 

gerilediği görülmektedir. Endonezya menşeli ithalatın genel ithalat içindeki payı incelendiğinde 

ise 2016 yılında %42 olan pay oranının 2017 yılında %40’a gerilediği, 2018 yılında ise %37 

olarak gerçekleştiği görülmektedir.  

 

 (2) Endonezya menşeli ithalatın birim fiyatları 2016 yılında 2,67 ABD Doları/Kg iken 

2017 yılında 2,69 ABD Doları/Kg’a yükselmiş, 2018 yılında ise 2,59 ABD Doları/Kg olarak 
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gerçekleşmiştir. Endonezya menşeli ithalatın ortalama birim fiyatları genel ithalatın fiyatlarında 

görülen seyirle paralel bir seyir izlemiştir.  

 

 (3) Endonezya’da yerleşik inceleme konusu firmalardan PT Elegant Textile Industries 

firmasından ithal edilen kesik elyaf ipliğinin 2016-2018 yılları arasındaki ithalat miktarı 

**.***.***-**.***.*** Kg aralığında dalgalı bir seyir izlemektedir. Anılan firmadan 

gerçekleşen ithalatın Endonezya menşeli ithalat içindeki payı incelendiğinde ise 2016-2018 

yılları arasında  %20-%30 aralığında gerçekleştiği görülmektedir. Bahse konu firmadan 

gerçekleşen ithalatın birim fiyatları 2016, 2017 ve 2018 yılları itibariyle sırasıyla *,** ABD 

Doları/Kg,*,** ABD Doları/Kg ve *,** ABD Doları/Kg olarak gerçekleşmiştir.  

 

 (4) Endonezya’da yerleşik inceleme konusu firmalardan PT Sunrise Bumi Textiles 

firmasından ithal edilen kesik elyaf ipliğinin 2016-2018 yılları arasındaki ithalat miktarı 

*.***.***-**.***.*** Kg aralığında dalgalı bir seyir izlemektedir. Anılan firmadan 

gerçekleşen ithalatın Endonezya menşeli ithalat içindeki payı incelendiğinde ise 2016-2018 

yılları arasında artış eğiliminde olup  %7-%16 aralığında gerçekleştiği görülmektedir. Bahse 

konu firmadan gerçekleşen ithalatın birim fiyatları 2016, 2017 ve 2018 yılları itibariyle 

sırasıyla, *,** ABD Doları/Kg, *,** ABD Doları/Kg ve *,** ABD Doları/Kg olarak 

gerçekleşmiştir. 

 

  5.3 Endonezya’da Yerleşik Diğer Üretici/İhracatçılardan Gerçekleştirilen                   

İthalat  

 (1) Endonezya’da yerleşik diğer üretici/ihracatçılardan gerçekleştirilen ithalat 

incelendiğinde, 2016-2018 yılları arasındaki ithalat miktarı **.***.***-**.***.*** Kg 

aralığında aşağı yönlü bir seyir izlemektedir. Anılan firmalardan gerçekleşen ithalatın 

Endonezya menşeli ithalat içindeki payı incelendiğinde ise 2016-2018 yılları arasında aşağı 

yönlü bir eğilimde olmakla birlikte  %55-%70 aralığında gerçekleştiği görülmektedir.  

 

 (2) Anılan firmalardan gerçekleştirilen ithalatın birim fiyatları ise 2016, 2017 ve 2018 

yılları itibariyle incelendiğinde, sırasıyla *,** ABD Doları/Kg, *,** ABD Doları/Kg ve *,** 

ABD Doları/Kg olarak gerçekleşmiş olduğu görülmektedir. 

 

 5.4 Üçüncü Ülkelerden Gerçekleştirilen İthalat  

 (1) Üçüncü ülkelerden gerçekleştirilen ithalata bakıldığında, 2016 yılında 108.109.703 

Kg olan ithalat miktarının 2017 ve 2018 yıllarında sırasıyla 125.431.705 ve 127.931.907 Kg 

olarak gerçekleştiği, Üçüncü ülkeler menşeli ithalatın genel ithalat içerisindeki payı ise 2016 

yılında %58, 2017 yılında %67, 2018 yılında %68 düzeyindedir. 

(2) Üçüncü ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın ortalama birim fiyatlarına bakıldığında 

da 2016 yılında 3,49 ABD Doları/Kg olan ortalama birim fiyatın 2017 yılında 3,57 ABD 

Doları/Kg, 2018 yılında ise 3,26 ABD Doları/Kg olarak gerçekleştiği görülmektedir.                

 5.5 Türkiye Toplam Benzer Mal Tüketimi ve Pazar Payları  

 (1) Türkiye toplam benzer mal tüketiminin hesaplanmasında, kesik elyaf ipliğine ilişkin 

yurtiçi satış miktarı, 2019/2 Tebliği ile açılmış olan NGGS kapsamında, yerli üretim dalı 

tarafından Bakanlığımıza iletilmiş veriler kullanılmıştır. Yurt içi satış miktarına toplam ithalat 

miktarının eklenmesi suretiyle toplam Türkiye pazarının büyüklüğü tespit edilmiştir. Yerli 

üretimden yurt içi satışların ve Endonezya’da yerleşik PT Elegant Textile Industries ve                 

PT Sunrise Bumi Textiles firmalarından gerçekleştirilen ithalatın toplam tüketime 

oranlanmasıyla pazar payları hesaplanmıştır.  
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 (2) Buna göre, yurt içi tüketim miktar endeksi 2016 yılı 100 birim kabul edildiğinde, 

2017 yılında 109 birim olarak gerçekleşmiş,  2018 yılında ise 101 birime gerilemiştir.  

 

 (3) Anılan firmaların toplam tüketim içerisindeki payı incelendiğinde, 2016 için 100 

birim olarak kabul edilen endeks değerinin, 2017 ve 2018 yılları arasında sırasıyla 110 ve 106 

birim olarak gerçekleştiği görülmektedir.  Yerli olmayan tedarik kaynakları arasında en büyük 

pazar payına sahip ülke Endonezya ve Endonezya’da yerleşik üretici/ihracatçılar arasında da 

en büyük pazar payı inceleme konusu firmalara aittir. 

 

 (4) Yerli üretimin toplam Türkiye pazarından aldığı payın endeks değeri 2016 yılında 

100 birim olarak kabul edildiğinde, 2017 yılında 96 birime düşmüş, 2018 yılında ise 88 birim 

olarak gerçekleşmiştir.   

 

 5.6 Önlem Konusu İthalatın İç Piyasa Fiyatları Üzerindeki Etkisi 

  

 5.6.1 Fiyat Kırılması 

 (1) İnceleme konusu firmalardan gerçekleştirilen ithalatın yerli üreticilerin fiyatlarını 

kırıp kırmadığı incelenmiştir. Yerli üreticinin iç piyasa satış fiyatı olarak 2019/2 Tebliği ile 

açılan NGGS kapsamında yerli üretim dalı tarafından Bakanlığımıza iletilmiş olan verilerden 

temin edilen birim fiyat kullanılmıştır. Buna göre, inceleme konusu firmalardan PT Elegant 

Textile Industries’den gerçekleşen ithalatın 2018 yılında CIF bedelin %16’sı - %25’i aralığında 

bir oranda fiyat kırılmasına neden olduğu, tespit edilmiştir. Pt Sunrise Bumi Textiles 

firmasından gerçekleşen ithalatın ise 2018 yılında CIF bedelin %22’si - %31’i aralığında bir 

oranda fiyat kırılmasına neden olduğu tespit edilmiştir.  

  

            5.6.2 Fiyat Baskısı 

 (1) Fiyat baskısı yerli üretim dalının fiyatlarının dampingli ithalat sebebiyle baskı 

altında bulunması ve yerli üreticinin fiyatlarını makul kâr elde edecek şekilde belirleyememesi 

durumunda hesaplanmaktadır. Bu kapsamda, incelemeye konu ürünün Türkiye pazarına giriş 

fiyatı ile yerli üreticinin maliyetlerine makul bir kâr oranı ekleyerek bulunan olması gereken 

fiyat karşılaştırılmıştır. Buna göre inceleme konusu firmalardan PT Elegant Textile 

Industries’den gerçekleşen ithalatın 2018 yılında CIF bedelin %22’si - %31’i aralığında bir 

oranda fiyat baskısına neden olduğu tespit edilmiştir. Pt Sunrise Bumi Textiles firmasından 

gerçekleşen ithalatın ise 2018 yılında CIF bedelin %28’i - %37’si aralığında bir oranda fiyat 

baskısına neden olduğu tespit edilmiştir.  

 

 5.7 Yerli Üreticinin Ekonomik Göstergeleri  

 (1) Dampingli ithalatın yerli üretim dalı üzerindeki etkisinin belirlenmesinde, 2019/2 

Tebliği ile açılan NGGS’de yerli üretim dalı kapsamında yer alan firmaların başvuru konusu 

kesik elyaf ipliği ürününe ilişkin gerçekleşmiş verileri esas alınmış ve değerlendirme söz 

konusu firmaların verileri konsolide edilerek 2016-2018 yılları verilerinin esas alınması suretiyle 

incelenmiştir. Öte yandan, eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Türk Lirası 

bazındaki veriler için on iki aylık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kullanılarak enflasyondan 

arındırılmış reel değerler kullanılmıştır.  

 

a) Üretim, Kapasite ve Kapasite Kullanım Oranı (KKO) 

 

(1) Yerli üretim dalının başvuru konusu üründe üretim miktar endeksi 2016 yılı 100 birim 

olarak kabul edildiğinde, 2017 yılında 100 birim olarak gerçekleşmiş, 2018 yılında ise 92 

birime gerilemiştir. 
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(2) İncelenen dönemde, yerli üretim dalının kapasite miktar endeksi 2016 yılı 100 birim 

olarak kabul edildiğinde, 2017 yılında 107 birime yükselmiş, 2018 yılında 103 birim olarak 

gerçekleşmiştir. Yerli üretim dalının kapasite kullanım oranı endeksi ise 2016 yılı 100 birim 

olarak kabul edildiğinde, 2017 yılında 93 birim, 2018 yılında 83 seviyesinde gerçekleşmiştir. 

 

b) Yurt İçi Satışlar  

 

(1) Yerli üretim dalının başvuru konusu üründe yurt içi satış miktarı endeksi, 2016 yılı 100 

birim olarak kabul edildiğinde, 2017 yılında 104 birime yükselmiş, 2018 yılında ise 89 birim 

olarak gerçekleşmiştir. 

 

(2) Yurt içi satış hasılası endeksi ise, 2016 yılı 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2016 yılına 

göre 2017 yılında 114 birime yükselmiş, 2018 yılında 102 birim olarak gerçekleşmiştir. 

 

c) Yurt İçi Fiyatlar ve Yurt İçi Fiyatları Etkileyen Unsurlar 

 

(1) Yerli üretim dalının başvuru konusu üründe ortalama yurt içi satış fiyatı endeksi, 2016 

yılı 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2017 yılında 110 birim, 2018 yılında 114 birim olarak 

gerçekleşmiştir. 

 

(2) Kesik elyaf ipliği ağırlıklı olarak, tekstil ve hazır giyim sektöründe, kumaş, halı, 

döşeme/kaplama ve hazır giyim imalatında kullanılmakta olup, söz konusu sektördeki talebin 

eğilimi fiyatları etkilemektedir. 

 

ç) İhracat 

 

(1) Yerli üretim dalının başvuru konusu üründe ihracat miktar endeksi 2016 yılı 100 birim 

olarak kabul edildiğinde, 2016 yılına göre 2017 yılında 65 birime düşmüş, 2018 yılında ise 72 

birim olarak gerçekleşmiştir. 

 

(2) Yerli üretim dalının yurt dışı satış hasılası endeksi, 2016 yılı 100 birim olarak kabul 

edildiğinde, 2016 yılına göre 2017 yılında 77 birime düşmüş, 2018 yılında ise 93 birim olarak 

gerçekleşmiştir. 

 

(3) Yerli üretim dalının başvuru konusu üründe ortalama yurt dışı satış fiyatı endeksi, 2016 

yılı 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2016 yılına göre 2017 yılında 119 birime yükselmiş, 2018 

yılında ise 128 birim olarak gerçekleşmiştir. 

 

d) Pazar Payı 

 

(1) Yerli üretim dalının başvuru konusu üründe pazar payı endeksi 2016 yılı 100 birim olarak 

kabul edildiğinde, 2017 yılında 96 birim, 2018 yılında 88 birim olarak gerçekleşmiştir.  

 

e) Maliyetler 

 

(1) Yerli üretim dalının başvuru konusu üründe birim ticari maliyet endeksi, 2016 yılı 100 

birim olarak kabul edildiğinde, 2016 yılına göre 2017 yılında 111, 2018 yılında ise 112 birim 

olarak gerçekleşmiştir. 
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f) Karlılık 

 

(1) Yerli üretim dalının başvuru konusu üründe yurt içi satışlarından elde ettiği birim karlılık 

endeksi 2016 yılı 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2017 yılında 90 birim, 2018 yılında 145 

birim olarak gerçekleşmiştir. 

 

(2) Yerli üretim dalının başvuru konusu üründe yurt dışı satışları da dahil olmak üzere toplam 

satışlardan elde ettiği birim karlılık endeksi 2016 yılı 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2017 

yılında 98 birim, 2018 yılında 166 birim olarak gerçekleşmiştir. 

 

g) Stoklar 

 

(1) Yerli üretim dalının başvuru konusu üründe stok miktar endeksi 2016 yılı 100 birim 

olarak kabul edildiğinde, 2016 yılına göre 2017 yılında 92 birime düşmüş, 2018 yılında 270 

birim olarak gerçekleşmiştir. 

 

(2) Söz konusu veriler ışığında, yerli üretim dalının başvuru konusu üründe stok çevrim hızı 

endeksi ise, 2016 yılı 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2017 yılı için 109 birim 2018 yılı için 

32 birim olarak hesaplanmıştır. 

 

ğ) İstihdam 

 

(1) Yerli üretim dalının başvuru konusu ürün üretiminde çalışan direk işçi sayısına ilişkin 

endeks değeri, 2016 yılı 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2017 yılında 111 birim, 2018 yılında 

110 birim olarak gerçekleşmiştir. 

 

h) Ücretler 

 

(1) Yerli üretim dalının çalışan işçilerin aylık ücretleri endeksi 2016 yılı 100 birim olarak 

kabul edildiğinde, 2017 yılında 96 birim, 2018 yılında 87 birim olarak gerçekleşmiştir. 

 

ı) Verimlilik 

 

(1) Başvuru konusu ürünün üretimde çalışan işçi başına üretim miktarını gösteren verimlilik 

endeksi, 2016 yılı 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2017 yılında 90 birim, 2018 yılında 83 

birim olarak gerçekleşmiştir. 

 

 i) Amortisman 

 

(1) Yerli üretim dalının başvuru konusu ürüne ilişkin amortisman değeri endeksi 2016 yılı 

100 birim olarak kabul edildiğinde, 2017 yılında 114 birim, 2018 yılında 116 birim olarak 

gerçekleşmiştir. 

 

j) Nakit Akışı  

 

(1) Yerli üretim dalının başvuru konusu ürünün üretim ve satışı ile sağladığı reel nakit akışı 

endeksi 2016 yılı -100 birim olarak kabul edildiğinde, 2017 yılında -87 birim, 2018 yılında -110 

birim olarak gerçekleşmiştir.  
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k) Büyüme 

 

(1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerini kapsayan aktif büyüklük endeksi 2016 yılı 100 

birim olarak kabul edildiğinde, 2017 yılında 105 birim, 2018 yılında 114 birim olarak 

gerçekleşmiştir. 

 

l) Özsermaye Artışı 

 

(1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetleri ile ilgili özsermaye büyüklük endeksi, 2016 yılı 

100 birim olarak kabul edildiğinde 2017 yılında 108 birim, 2018 yılında 98 birim olarak 

gerçekleşmiştir. 

 

m) Yatırımlar 

 

     (1) Yerli üretim dalının üretim tesislerini yenilemek için yapmış olduğu yatırımlarla ilgili 

olarak 2016 yılında 100 birim olarak kabul edilen yenileme yatırım endeksi, 2017 yılında 475 

birim, 2018 yılında 327 birim olarak gerçekleşmiştir. 

 

     (2) Yerli üretim dalının üretim kapasitesini arttırmak için yapmış olduğu yatırımlarla ilgili 

olarak, 2016 yılında 100 birim olarak kabul edilen tevsi yatırım endeksi, 2017 yılında 388, 2018 

yılında 381 birim olarak gerçekleşmiştir. 

 

     n) Yatırımların Geri Dönüş Oranı 

 

     (1) Yerli üretim dalının söz konusu üründe yatırım hasılatı (Kar/Aktifler) oranı 2015 yılında 

100 birim iken, 2017 yılında 92 birime düşmüş ve 2018 yılında ise 46 birime gerilemiştir. 

 

      5.8 Ekonomik Göstergelerin Değerlendirilmesi  
 

 (1) 2016-2018 döneminde, yerli üretim dalının üretimi, yurt içi satışları, ürün nakit akışı, 

yurt içi pazar payı, stokları ve yatırımların geri dönüş oranında (kar/aktifler) kötüleşme olduğu 

tespit edilmiştir. Diğer yandan, kapasitesini arttırabilmiş olmakla birlikte kapasite kullanım 

oranını arttıramamıştır. Yerli üretim dalının başvuru konusu üründeki toplam kapasitesi anılan 

üründe Türkiye tüketiminin yarısından fazlasını karşılayabilecek seviyelerde olmasına rağmen, 

incelenen dönemde yerli üretim dalı kapasitesinin altında faaliyet göstermiştir. 

  

 (2) Yerli üretim dalının karlılığı incelendiğinde, 2018 yılında karlılığının olumlu yönde 

seyrettiği gözlemlenmiştir. Ancak yurtiçi satışlarda miktar temelinde ciddi bir düşüş olmakla 

birlikte birim fiyatlarda artış gözlemlenmiştir. Karlılıktaki olumlu seyrin, birim fiyatların, ticari 

maliyetten daha fazla artış kaydetmesinden kaynaklanmış olduğu izlenmekle beraber bu karlılık 

oranı halihazırda anılan sektördeki makul kar oranının önemli ölçüde altında seyretmektedir. 

 

 5.9 Nedensellik Bağı  
 (1) Soruşturmanın başlangıç safhasında değerlendirilen veriler çerçevesinde dampingli 

olduğu tespit edilen PT Elegant Textile Industries ve PT Sunrise Bumi Textiles firmalarından 

gerçekleştirilen ithalatın fiyat etkisinin, yerli üretim dalının özellikle 2018 yılı verilerine tesir 

ettiği görülmektedir. Bununla birlikte, PT Elegant Textile Industries firmasının pazar payının 

Türkiye pazarındaki daralma ve genişleme ile paralel bir seyir izlediği, PT Sunrise Bumi 

Textiles firmasının pazar payının yıllar itibariyle arttığı gözlemlenmektedir.  
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 (2) Diğer faktörler kapsamında, Yönetmeliğin 17 nci maddesinin 5 inci fıkrasında yer alan 

unsurlar da değerlendirilmiştir. 2018 yılında tüketimde gözlemlenen gerilemenin ve yerli 

üretim dalına mensup üreticiler arasındaki rekabetin yerli üretim dalının karşı karşıya kaldığı 

ekonomik göstergelerindeki durum ile dampingli ithalat arasındaki nedensellik bağını 

zayıflatacak veya tümüyle geçersiz kılacak bir nitelik arz etmediği görülmüştür. 

 

 (3) Yerli üretim dalının ihracatının toplam satışlar içerisindeki payının, dampingli ithalat ile 

yerli üretim dalı üzerinde meydana gelen zarara etki edebilecek büyüklükte olmadığı 

gözlemlenmiştir. Diğer yandan, yerli üretim dalı dünya standartlarında üretim teknolojisine 

sahip olduğundan teknolojik gelişmeler unsurunun, nedensellik bağına etki edebilecek güçte 

olmadığı değerlendirilmektedir. 

 

 (4) 2019/2 sayılı Tebliğ ile açılan NGGS konusu ülkeler menşeli ithalat da ayrıca 

incelenmiştir. Söz konusu ithalatın, Endonezya’da yerleşik PT Elegant Textile Industries ve PT 

Sunrise Bumi Textiles firmalarından gerçekleştirilen dampingli ithalat ile yerli üretim dalı 

üzerinde meydana gelen zarar arasındaki illiyet bağını zayıflatacak veya tümüyle ortadan 

kaldıracak nitelikte ve güçte olmadığı değerlendirilmektedir. 

  

  6. SONUÇ 

 

   Yapılan incelemeler neticesinde; 

 

i. Endonezya’da yerleşik PT Elegant Textile Industries ve PT Sunrise Bumi Textiles 

firmalarından gerçekleştirilen ithalatın dampingli fiyatlarla yapıldığı ve tespit edilen 

damping marjının ihmal edilebilir oranın üzerinde olduğu, 

 

ii. PT Elegant Textile Industries firmasının pazar payının Türkiye pazarındaki 

değişikliklere paralel seyrettiği, Pt Sunrise Bumi Textiles firmasının ise Türkiye 

pazarının daraldığı 2017 yılında dahi pazar payını arttırarak yukarı eğimli bir seyir 

halinde olduğu, 

 

iii. Anılan firmalardan gerçekleştirilen ithalatın incelenen dönemde fiyat kırılması ve fiyat 

baskısı yarattığı, 

 

iv. Yerli üretim dalının, üretim, yurt içi satışlar, ürün nakit akışı, yurt içi pazar payı, 

stokları, kapasite kullanım oranında kötüleşme olduğu, 

 

v. Yerli üretim dalının karlılığında iyileşme gözlemlenmesine karşın karlılığın, piyasada 

beklenen makul kar oranının altında oluştuğu,   

 

vi. Endonezya’da yerleşik önemli üreticiler olan inceleme konusu firmaların, ihracatlarının 

yarısından fazlasını Türkiye’ye gerçekleştirdikleri ve Türkiye pazarından önemli bir pay 

aldıkları, 

 

vii. 2019/2 sayılı Tebliğ ile açılan NGGS konusu ülkelerden gerçekleşen ithalat ile 

Yönetmeliğin 17 nci maddesinin 5 inci fıkrasında belirtilen diğer unsurlar ayrıca 

incelenmiş olup, anılan hususların PT Elegant Textile Industries ile PT Sunrise Bumi 

Textiles firmalarından gerçekleştirilen dampingli ithalat ile yerli üretim dalı üzerinde 

meydana gelen zarar arasındaki illiyet bağını kesmediği 
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değerlendirilmiştir. 

 

 Yapılan bu tespit ve değerlendirmeler ışığında, 55.08, 55.09 (5509.52, 5509.61, 5509.91 

gümrük tarife alt pozisyonları hariç), 55.10 (5510.20 gümrük tarife alt pozisyonu hariç) ve 

55.11 gümrük tarife pozisyonları (GTP) altında sınıflandırılan “sentetik veya suni devamsız 

liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği)’için Endonezya’da yerleşik PT Elegant Textile Industries 

ve PT Sunrise Bumi Textiles firmalarına yönelik olarak bir damping soruşturması açılmasını 

haklı kılacak yeterli delillerin mevcut olduğu sonucuna varıldığından incelemeye konu 

firmalardan gerçekleştirilen ithalata yönelik olarak re’sen bir damping soruşturması açılmıştır. 

 

 

 

EK: 

 

Tablo – 1        : Yerli Üretim Dalının Ekonomik Göstergeleri 
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TABLO – 1: Yerli Üretim Dalının Ekonomik Göstergeleri 

 

 

Kesik Elyaf İpliği Birim 2016 2017 2018

KG 100 100 92

TL 100 107 103

KG 100 104 89

TL 100 114 102

TL/Kg 100 110 114

KG 100 65 72

TL 100 77 93

TL/Kg 100 119 128

KG 100 103 100

TL 100 110 111

TL/Kg 100 107 111

TL 100 112 97

TL/Kg 100 112 111

TL 100 98 88

TL/Kg 100 98 101

TL 100 102 124

TL/Kg 100 102 142

TL 100 111 98

TL/Kg 100 111 112

TL 100 93 137

TL/Kg 100 90 154

TL 100 113 170

TL/Kg 100 175 234

TL 100 98 145

TL/Kg 100 98 166

Kg 100 92 270

TL 100 99 173

Stok Çevrim Hızı (Satış/Stok) 100 109 32

Kg 100 107 111

KKO % 100 93 83

İdari Personel 100 96 92

Direk İşçi 100 111 110

Verimlilik Üretim/Kişi 100 90 83

Ürün Amortismanı TL 100 114 116

Ürün Nakit Akışı TL -100 -87 -117

Firma Net Satış Toplamı TL 100 123 127

Firma Amortisman Toplamı TL 100 112 137

Firma Faaliyet Gideri TL 100 109 111

Firma Finansman Gideri TL 100 114 156

Aylık Brüt İşçi Ücreti TL/Kişi-Ay 100 96 87

Firma Bilanço Aktif Toplamı TL 100 105 114

Firma Öz sermayesi TL 100 108 98

Firma Tevsi Yatırımlar TL 100 388 381

Firma Yenileme Yatırımları TL 100 475 327

Yatırımların Geri Dönüş Oranı Kar/Aktifler 100 81 87

Yurt İçi Satışlardan Ürün Karı

Üretim

Yurt İçi Satışlar

Yurt Dışı Satışlar

Varsa Şirket İçi Transfer ve 

Dikey Kullanım

Satılan Malların Sınai Maliyeti 

Faaliyet Giderleri (Satış ve 

Genel İdari Giderler)

Finansman Net Giderleri 

(Net= Kısa + Uzun Vad. Fin. 

Gideri–Kısa Vad. Fin. Geliri)

Satılan Malların Ticari 

Maliyeti

Yurt Dışı Satışlardan Ürün 

Karı

Kârlılık (Toplam Kâr ve Birim 

Kâr)

Dönem Sonu Stoklar

Kapasite ve KKO

Ürün İstihdamı


