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İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi -
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin Şirketimize  yazılı olarak bildirdiği üzere; Avrupa Birliği Komisyonu, 
Hindistan ve  Türkiye menşeli "Seramik Karo" ithalatına karşı 13 Aralık 2021 tarihinde  anti-damping soruşturması 
başlatmıştır.

Avrupa Seramik Karo Üreticiler  Federasyonu'nun, Avrupa Birliği Komisyonu'na yapmış olduğu şikayette, Hindistan  ve 
Türkiye'den yapılan ithalatın dampingli olduğu ve bunun Avrupa Birliği  "Seramik Karo" üreticilerinin zararına yol açtığı 
iddia edilmiş ve bu  nedenle anti-damping önlemleri uygulanması talep edilmiştir. Komisyon  tarafından yürütülecek 
anti-damping soruşturması çerçevesinde soruşturulan  ülkelerden yapılan ithalatın dampingli olup olmadığı ve varsa 
damping soruşturma konusu ürüne ilişkin Avrupa Birliği yerli üretiminde bir zarara yol açıp açmadığı araştırılacak olup, 
Komisyon  tarafından bu hususlarda müspet karar verilmesi halinde,  Türkiye  üretici firmalarına anti - damping vergisi 
uygulanabilecektir.

Söz konusu soruşturma dönemi  için   Türkiye ve Hindistan yerli üreticilerinin 1 Temmuz 2020- 30 Haziran 2021 tarihleri   
arasındaki verileri   incelenecektir. Zarar tespit edilirse, 1 Ocak  2018 - 30 Haziran 2021 dönemi, zarar inceleme dönemi 
olarak esas alınacaktır. Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayımlanan soruşturma resmi ilanında Komisyon, ilgili mevzuat 
uyarınca soruşturmada yerli üreticiler tarafından  gönüllü işbirliğinin avantajlarını, işbirliği yapma, soruşturmaya esas 
örneklemeye dahil olma usul ve olanaklarını ilan etmiştir. Şirketimiz,  20/12/2021 tarihinde ‘https://tron.trade.ec.europa.eu
/tron/tdi/form/AD684_SAMPLING_ FORM_FOR_  EXPORTING_PRODUCER.TRON' adresi üzerinden ibraz edilen form ile 
soruşturma kapsamında işbirliğine dahil olduğunu komisyona bildirmiştir.

İnceleme kapsamındaki gelişmelerden  Sayın Ortaklarımız bilgilendirilecektir. Söz konusu soruşturmanın Şirketimiz ihracatı
ve satışları üzerinden olumsuz bir etki yaratacağı beklenmemekte olup, Şirketimiz faaliyetlerine aralıksız ve  tam kapasite 
ile devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız

Özel Durum Açıklaması (Genel)



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu 
konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili 
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan 
ederiz.


