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SİRKÜLER (D-2018) 

 

Sayın Üyemiz, 

 
 Bilindiği üzere, AB tarafından ülkemiz menşeli “Kesiti Kare veya Dikdörtgen Tüpler, 

Borular ve Profiller” (7306.61.92 ve 7306.61.99 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) 

ithalatına karşı 28 Eylül 2018 tarihinde bir anti-damping soruşturması başlatılmıştır. Mezkûr 
soruşturma kapsamında, AB Komisyonu Ticaret Genel Müdürlüğü’nden alınan ve bir örneği ekte 

yer alan 12 Ekim 2018 tarihli Nota’da anılan soruşturmanın açılmasını müteakip Komisyon 

yetkilileri ile iletişime geçen üretici ihracatçı firmalarımızdan/firma gruplarından 3 tanesinin 
örneklemede (sampling) yer almasının öngörüldüğü ifade edilmekte olup örneklemeye seçilen ve 

kendisi için bireysel vergi hesaplanmasını isteyen firmalarımız tarafından 30 gün içerisinde 
http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2365  internet adresinde yer alan ihracatçı soru 

formlarının doldurularak Komisyon’a iletilmesi talep edilmektedir.  

 
Öte yandan, örneklemeye seçilen firmalarımız için bireysel sübvansiyon marjları 

hesaplanacak olup örneklemeye gitme isteğini Komisyon’a bildiren ancak seçilmeyen firmalarımız 

için ise örneklemede yer alanlar için hesaplananların ağırlıklı ortalamasını geçmeyecek marjlara 
hükmedilecektir. İlaveten, bahse konu soruşturmaya ilişkin 26 Ekim 2018 tarihinde saat 14:30’da 

Bakanlığımız 7. Kat Toplantı Salonu’nda tarafımızca bir bilgilendirme (anti-damping 
soruşturmalarının genel mahiyeti ve bahse konu soruşturmanın genel hatları, Bakanlığımızca 

yapılacaklar, firmalarımızca yapılmasında fayda görülen hususlar) toplantısı yapılacaktır.  

 
             Bilgilerini ve keyfiyetin anılan soruşturma kapsamında örneklemeye dahil olma talebini 

Komisyon’a tevdi eden ilgili tüm ihracatçı firma temsilcilerinin isim ve unvanlarının 22 Ekim 2018 

tarihine kadar karaosmanogluz@oaib.org.tr  e-posta adresine iletilmesi hususunda gereğini rica 
ederim. 
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Ek: EU Komisyon Kararı 
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Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgium. Telephone: (32-2) 299 11 11. 
 

 

EUROPEAN COMMISSION 
Directorate-General for Trade 

 

NOTE VERBALE 

 

 

 

The Directorate-General for Trade of the European Commission presents its compliments 

to the Mission of Turkey to the European Union and has the honour to refer to Note 

Verbale of 28 September 2018 (ref. trade.dga2.h.2(2018)5528480), concerning the anti-

dumping proceeding on imports of welded tubes, pipes and hollow profiles of square or 

rectangular cross-section, of iron other than cast iron or steel other than stainless 

originating in, amongst other, Turkey. 

The Directorate-General for Trade of the European Commission has the honour to inform 

the Mission of Turkey to the European Union that ten exporting producers and one trader 

in Turkey provided the information requested in paragraph 5.3.1.1.(a) of the Notice 

initiating the above-mentioned investigation. In view of this large number of exporting 

producers, the Commission’s services have decided to apply sampling, in accordance 

with Article 17 of Regulation (EC) No 2016/1036 of the European Parliament and the 

Council on protection against dumped imports from countries not members of the 

European Union. 

In this regard, the Commission services have examined the information submitted by the 

cooperating companies and selected the three cooperating exporting producers with the 

largest volume of exports to the European Union. This includes two groups of related 

companies. In addition several of the selected companies sell significant quantities on the 

Turkish domestic market. This sample covers 82.81% of the declared reported volume 

exported to the European Union by the cooperating exporting producers during the 

period 1 July 2017 to 30 June 2018. 
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The Commission’s services have selected the following companies for the sample: 

Company name Group 

  

  

NOKSEL CELIK BORU SANAYI A.S. 

TOSCELIK PROFIL VE SAC ENDUSTRISI A.S. 

YÜCEL BORU ve PROFIL ENDÜSTRISI A.S. 

No 

Yes 

Yes 

  

 

The exporters' questionnaire was made available on the TRADE website
1
 at the day of 

initiation and the link to this website has been sent to all interested parties. The sampled 

companies and the companies requesting an individual duty have 30 days to submit the 

questionnaire reply. 

The Directorate-General for Trade of the European Commission takes this opportunity to 

renew to the Mission of Turkey to the European Union the assurance of its highest 

consideration. 

                                                                        Brussels, 12 October 2018  

                                                                         trade.dga2.h.2(2018)5862460 

                              

 

 

 

                                                 

1 http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2365 
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