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                         Ticari önlemler kanunu No ----------1991 'a uygunluk sağlayarak 

                                                                 

                                                                Konu 

                             Phoenicia Düz Cam LTD şirketinin Başvurusu 

 

                                                             Hakkında 

                       Türkiye'den Düz Cam İthaline Konulan Önlem Vergisi 

 

Ticari Önlemler Komiserinin bulguları ve bu konuda kurulmuş olan komitenin vardığı 

sonuçların bana verilmesiyle, Ticari önlemler kanunu no ----------1991 'nun bana verdiği 

selahiyet kapsamında, İsrail'in yabancı ülkelerle olan ticari ilişkilerini ve iç pazarın bu 

konudaki durumunu da göz önüne alarak, komitenin, damping oluştuğunu, yerel üretime karşı 

oluşan zararla bunun arasında ilişki olduğu hakkındaki bulgusunu ve akabinde önlem vergisi 

koyma önerisini 1 yıl için kabul etme kararı aldım. 

 

Komite, konuyla ilgili olabilecek ve karardan etkilenebilecek tüm tarafları dinledikten sonra 

Ticari Önlemler Komiseri'nin şikayette adı geçen Türk şirketlerinin ürünlerinin CIF maliyeti 

üzerinden %26,5 önlem vergisi konmasını iki yıl boyunca olması kaydıyla kabul etti. Ayrıca, 

komite, Türkiye'den başka şirketlerden ithal edilebilecek ürünler için bahsi edilen önlem 

vergisinin %70,7 oranında olması önerisini de kabul etti. 

 

Kararımı vermeden önce tarttığım konular arasında İsrail'in dış ülkelerle olan ticari ilişkileri, 

İsrail'in ekonomisi ile ilgili konular, rekabetin devam edebilmesi, cam ürünlerinin fiyatlarına 

olabilecek etkiler, bu ürünlerin tedariklerinin devamı, ürün çeşitliliği, sanayi, istihdam, başka 

ticari alanlara etki ve daha birçoğu bulunuyor. 

 

Hatırlamakta yarar var ki önlemin hedefi yerel sanayiyi ve bu konuda Phoenicia'yı adil 

olmayan ticarete karşı korumak ve etkinliğine zarar gelmemesini sağlamak. Buna karşılık, 

önlem vergisinin konulmasının İsrail içindeki bu veya bağlı olabilecek diğer alanlardaki 

konuları olumsuz etkileyebileceği endişesi bulunuyor. 

 

Ticari Önlemler Komiseri ve komite, tercihli bölge sayılan Kuzey bölgesinde mukim olup 

büyük sayıda işçi istihdam ettiren Phoenicia'ya karşı adil olmayan bir damping durumu 

oluştuğu kararına vardılar. Bununla beraber, önerilen önlemin alınması Phoenicia'nın pazar 

payının da dikkate alınmasıyla, düz cam fiyatlarında belirli bir artışa neden olabilir.   Bunun 

da ötesinde, cam fiyatlarının artışı, Phoenicia veya yabancı tedarikçilerle çalışan cam 

işleyicilerine zarar getirebilir. Sonuç olarak,  alınacak önlemin getirebileceği fiyat artışlarının 

yaklaşık 2000 kişinin istihdam edildiği sanayiye getirebileceği olumsuz etkileri hassasiyetle 

takip etmek gerekiyor. 

 

Yukarıda vurguladığım tüm unsurları ve diğer taraftan Ticari Önlemler Bölümü ve komitenin, 

önlemin konması için tüm şartların oluştuğu bulgusunu göz önüne aldığımda, uygun 

olabilecek dengenin sağlanması için önlemin 1 yıl için konması kararını aldım. Ticari 

Önlemler Bölümünden ve Maliye Bakanlığı'ndaki bazı unsurlardan, bu bir yıllık dönem 

boyunca önlemin pazar fiyatlarına, Phoenicia şirketinin satışlarına, pazardaki rekabet 

düzeyine, İsrail'in dış ülkelerle ticari ilişkilerine ve diğer ekonomi dallarına olabilecek 

etkilerini yakınen takip etmelerini istedim. 

 

Bu önlemin daha uzatılıp uzatılmaması hakkında karar alabilmem için Ticari Önlemler 

Komiseri önlemin bitiş tarihinden önce yapacağı araştırmalar akabinde varacağı sonuçları 

rapor şeklinde bilgime getirecek. 

 



Herhangi bir yanlış anlamaya yer vermemek için ifade etmeliyim ki aldığım karar benim hem 

Ekonomi ve Sanayi Bakanı, hem de Maliye Bakanı olarak görüşlerimi içeriyor. Kararı alırken 

konuyu iki ayrı bakan olarak olabilecek değişik yaklaşımlarımı dengeleyecek şekilde tarttım. 

 

                            

                             Moshe Kahlon 

                   Ekonomi ve Sanayi Bakanı 

                                    (-) 

 

 

Kopyalar: 

Mr. Amit Lang – Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı Müsteşarı 

Mr. Amir Levi- Maliye Bakanlığı'nda Bütçeler Amiri 

Avukat Mihal Halperin- Monopolleşmeyi Önleme Amiri 

Mr. Danny Tal- Ekonomi ve Sanayi Bakanlığında İthalat Yönetimi Başkanı ve Ticari 

Önlemler Komiseri. 

 

 

   


