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Özet 

 

1996 yılında Avrupa ile Avrupa Kömür Çelik 

Topluluğu (AKÇT) Anlaşması altında serbest 

ticaret taahhüdüne girilmesinden sonra Türk çelik 

sektörü sübvansiyon almadan faaliyetlerini 

sürdürmek durumunda kalmıştır. Anlaşma’nın ilk 

20 senesinde büyük ölçüde Avrupa’nın lehine 

çalıştıktan sonra özellikle 2015 sonrasında 

Türkiye’nin lehine döndüğü andan itibaren 

Avrupa’nın tavrı değişmiş, muhtelif adlar altında 

ilave doğrudan veya dolaylı vergiler ile kotalar 

ihdas ederek Anlaşma’ya aykırı davranmaya 

başlamış ve Türk çelik sektörünün önünü 

kesmeye çalışmıştır. Bütün bunlar olurken 

Türkiye’nin de Avrupa’ya karşılık vermek üzere 

önlem alması mütekabiliyet ilkesinin gereğidir.  

Aksi halde Avrupa’nın Türkiye’ye karşı 
gösterdiği bu haksız tutumun değişmediği gibi 

artarak devam etmesi de kaçınılmazdır. Bu 

durumun ise ülkeye yüksek döviz girdisi 

sağlayan ve nitelikli iş gücü istihdam eden güzide 

Summary 

 

Following the free trade commitment made under 

the European Coal and Steel Community (ECSC) 

Agreement in 1996, the Turkish steel industry 

had to continue its activities without receiving 

any governmental subsidies. The Agreement was 

largely in favor of Europe in the first 20 years of 

execution. However, Europe’s attitudes towards 

Turkish steel exporters has changed significantly, 

especially after 2015 when the Agreement started 

to be in favor of Turkey, it started to act against 

the Agreement by establishing additional direct 

or indirect taxes and quotas under various names, 

and tried to block the Turkish steel industry.  

Meanwhile, Turkey taking measures to respond 

to Europe is the first and foremost requirement of 

the principle of reciprocity. Otherwise, it is 
inevitable that the Europe’s unfair and unlawful 

attitude towards Turkey will not only change but 

also continue to increase. It is obvious that this 

situation will adversely affect the 



 

bir sektörün rekabet gücünü ve çelik ihracatını 

olumsuz etkileyeceği aşikardır. Bu bağlamda, 

makalemizde AB tarafından son dönemde Türk 

çelik sektörüne uygulanan kısıtlamalar hukuki 

açıdan değerlendirilmiştir. 

 

 

1. Giriş  

Çelik sektörü Türkiye ekonomisi için üretim, 

istihdam ve ihracat açısından önemli bir konuma 

sahiptir. Bununla beraber, 1996 yılında Avrupa 

Kömür ve Çelik Topluluğu (“AKÇT”) ile 

imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması hükümleri 

gereği devlet yardımlarından ve yatırım 

teşviklerinden yararlanamamaktadır. Hal 

böyleyken, dünya genelindeki eğilim 

incelendiğinde son dönemde çelik sektöründe 

ülkelerin kendi iç pazarlarını korumak amacıyla 

aldıkları önlemleri sıkılaştırdıkları görülmektedir. 

Avrupa Birliği (“AB”) ve Amerika Birleşik 

Devletleri (“ABD”) kendi aralarındaki koruma 
tedbirlerini kaldırmaya yönelik adımlar atarken, 

diğer ülkelere uyguladıkları koruma politikalarını 

sürdürmektedir. AB’nin attığı bu adımlardan biri 

de 24 Haziran 2021 tarihinde çelik ihracatı 

önünde büyük engel oluşturan kota 

uygulamasının üç yıl daha uzatılması yönünde 

aldığı karardır. Bu kararın Türk çelik sektörünün 

önemli bir oyuncusu olduğu AB pazarında 

gerilemesine yol açacağı aşikârdır.  

Bu bağlamda, makalemizde Türkiye’nin dünya 

ve AB çelik piyasasındaki yeri ve önemi 

belirlendikten sonra ülkemizin AB ile yapmış 

olduğu anlaşmalar çerçevesinde AB’nin kendi 

çelik sektörünü koruma adına 2019 yılının şubat 

ayından bu yana Türk çelik ürünlerine uyguladığı 

ticaret politikası önlemleri kapsamında kota 

uygulamasının ve anti-damping 

soruşturmalarının hukuki durumu tartışılacaktır. 

 

2. Türkiye’nin Dünya ve AB Çelik 

Piyasasındaki Yeri ve Önemi  

Türk çelik sektörü her yıl 180’den fazla ülkeye 

ihracat yaparak kendisini dünya piyasasına 

kanıtlamış bir sektördür.1 Dünya Çelik Birliği 

rakamlarına göre Türkiye ham çelik üretimini, 

competitiveness and steel exports of a 

distinguished sector that provides high foreign 

exchange inflow to the country and employs 

qualified labor force. In this context, our article 

aims to evaluate the EU’s recent restrictions on 

Turkey’s steel industry from a legal point of 

view. 

  

1. Introduction 

 

The steel industry has an important place in the 

Turkish economy in terms of production, 

employment and exports. However, due to the 

provisions of the Free Trade Agreement signed 

with the European Coal And Steel Community 

(“ECSC”) in 1996, it cannot benefit from 

governmental subsidies and incentives. 

Nevertheless, when the global trend is analyzed, 

it is observed that countries have tightened their 

measures to protect their domestic steel markets. 

While the European Union (“EU”) and the 

United States of America (“USA”) have been 

taking significant steps to remove protection 

measures on each other, they continue to apply 

protection policies to other countries. One of 

these steps taken by the EU is the decision taken 

on June 24, 2021 to extend the quota application, 

which constitutes a major obstacle to steel 

exports, for three more years. It is obvious that 

this decision will cause the Turkish steel industry 

to regress in the EU market, where it is an 

important player.  

 

In this context, after determining the place and 

importance of Turkey in both global and 

European steel markets, our article will discuss 

the legal aspects of the EU’s recent quota 

applications and anti-dumping investigations, 

which were performed within the scope of trade 

policy measures applied by the EU to Turkish 

steel products since February 2019 in order to 

protect its own steel industry, in line with the 

agreements between Turkey and the EU.  
 
 
 
2. Turkey’s Place and Importance in Global 

and European Steel Markets 

 

Turkey’s steel industry has proven itself to the 
world market by exporting to more than 180 

countries every year.  According to the figures of 

the World Steel Association, Turkey ranks 8th in 

the world crude steel production with a total 

 
1 On Birinci Kalkınma Planı, s.22. 



 

geçen yılın Mayıs ayına göre yüzde 42,4 artırarak 

3,2 milyon ton ile dünya ham çelik üretiminde 

8’inci sırada yer almaktadır. Türk çelik 

sektörünün, ülke grupları baz alındığında en fazla 

ihracat yaptığı bölge AB olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Her ne kadar 2020 döneminden 

2021 dönemine kadar %20,5’lik bir düşüş 

yaşanmış olsa da 2021 yılında da 309 milyon 568 

bin dolarla en fazla ihracat AB üyesi ülkelere 

yapılmıştır.2 Nitekim Türkiye Avrupa’da 

Almanya’dan sonra en büyük çelik üreticisi 

konumundadır.3 Avrupa’da 2’nci, dünyada ise 

8’inci büyük çelik üreticisi konumunda bulunan 

ülkemizin demir çelikten eşya ürünlerinde ihracat 

fazlasının bulunması dikkat çekmektedir.4  

Diğer taraftan AB’nin çelik sektöründeki 

konumu incelendiğinde ise dünyada en fazla 

çelik ithalatı yapan bölge olmasının yanı sıra aynı 

zamanda en çok çelik ihracatı yapan bölgeler 

arasında yer aldığı görülmektedir. Nitekim 

AB’nin çelik sektörü, Almanya, Belçika ve İtalya 

gibi dünyanın büyük çelik ihracatçılarına ev 

sahipliği yapmaktadır.5 Hatta Avrupa Çelik 

Birliği’nin rakamlarına göre Türkiye, AB’in nihai 

ürün bağlamında en çok çelik ihraç ettiği ülkeler 

arasında ilk sırada yer almaktadır.6  

Tüm bu veriler küresel çelik üretiminde ilk 

sıralarda yer alan Türkiye’nin çelik ithalatı ve 

ihracatı bağlamında AB ile olan ilişkilerinin 

önemini ortaya koymaktadır. Bu durumda 

denilebilir ki, Türkiye, AB için önemli bir çelik 

tedarik kaynağı olduğu kadar AB’nin ürettiği 

çeliği ihraç ettiği önemli bir Pazar 

konumundadır. Bu noktada çelik sektöründe AB 

ve Türkiye’nin birbirine karşılıklı olarak 

“bağımlı” oldukları ve ihtiyaç duydukları, bu 

nedenle sektör için politika üretim sürecinde 

birlikte hareket etmeleri gerektiği söylenebilir.  

3. Tabi Olunan Anlaşmalar ve Mevzuat  

“Türkiye Cumhuriyeti ve AKÇT Arasında 

AKÇT’yi Kuran Andlaşmanın Yetki Alanına 

Giren Ürünlerin Ticareti ile İlgili Anlaşma” 

(Türkiye-AKÇT STA) 25 Temmuz 1996 

tarihinde imzalanmış ve 1 Ağustos 1996 tarihinde 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

amount of 3.2 million tons, increasing its crude 

steel production by 42.4 percent compared to 

May of last year. The EU ranks first among the 

regions to which Turkey exports steel. Although 

Turkey’s steel exports to the EU has decreased 

by 20.5% from 2020 to 2021, its highest amount 

of steel exports was made to EU member 

countries with 309 million 568 thousand dollars 

in 2021. In fact, Turkey is the largest steel 

producer in Europe, following Germany. It is 

noteworthy that our country, which is the 2nd 

largest steel producer in Europe and the 8th largest 

in the world, has an export surplus in iron and 

steel products.  

 

 

On the other hand, the EU is among the regions 

that both export and import highest amount of 

steel products in the world. The EU’s steel 

industry hosts the world’s major steel exporters 

including Germany, Belgium, and Italy. 

According to the figures of the European Steel 

Association, Turkey ranks first among the 

countries to which the EU exports the most steel 

in terms of final products.  

 

 

 

All these data reveal the importance of Turkey’s 

relations with the EU regarding steel imports and 

exports, which is at the top of global steel 

production. In this case, it can be asserted that 

Turkey is an important source of steel supply for 

the EU, as well as an important market where 

the EU exports steel produces. At this point, it 

can be said that the EU and Turkey are mutually 

dependent on each other in the steel industry, and 

they need each other, therefore, should cooperate 

in policy making process for their steel 

industries.  
 
 
3. Relevant Agreements between Turkey and 

the EU 

 

“Agreement between the Republic of Turkey and 

ECSC on Trade in Products Covered by the 

Treaty Establishing the ECSC” (Turkey- ECSC 

FTA) was signed on July 25, 1996 and entered 

 
2“Avrupa'nın en büyük çelik üreticisi Türkiye ihracatta vites yükseltti” 
3 “May 2021 crude steel production” 
4 Demir Çelik Sektör Raporu, s.6. 
5 2020 World Steel in Figures 
6 2021 European Steel In Figures 



 

girmiştir.7 AKÇT ile imzalanan Serbest Ticaret 

Anlaşması ile Türkiye ve AB arasında kömür ve 

çelik ürünlerine ilişkin serbest ticaret alanı 

kurulmuştur. Anlaşma kapsamında Türkiye ve 

AB menşeli kömür ve çelik ürünlerinin taraflar 

arasındaki ticaretinde uygulanmakta olan ithalat 

veya ihracat gümrük vergileri karşılıklı olarak 

kaldırılmıştır. Ayrıca taraflar arasındaki ticarette, 

söz konusu Anlaşma’nın yürürlüğe girmesinden 

itibaren ithalat veya ihracat üzerine yeni hiçbir 

gümrük vergisi konmayacağı hüküm altına 

alınmıştır. Yine gümrük vergilerinin dışındaki 

vergi, resim ve harçlar ile eş etkili tüm tedbirlerin 

de Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren 

her iki tarafça kaldırılacağı ve tekrar yürürlüğe 

konulmayacağı kararlaştırılmıştır. 

  

Daha önemlisi, söz konusu Anlaşma’da Türkiye 

ve AB arasındaki ticarette mevcut miktar 

kısıtlamalarının veya eş etkili tedbirlerin yürürlük 

tarihinden itibaren tamamen kaldırılacağı, 
Türkiye ve AB’nin bu tarihten itibaren 

aralarındaki ticarete herhangi yeni bir miktar 

kısıtlaması veya eş etkili tedbir getirmekten 

kaçınacakları vurgulanmıştır. Üstelik Anlaşmanın 

10’uncu maddesi ile damping işlemleri 

yasaklanmıştır.  

 

4. AB’nin Uyguladığı Kotalar ve Anti-

Damping Soruşturmaları  

Yukarıda belirtildiği üzere AKÇT ile imzalanan 

Serbest Ticaret Anlaşmasının Türkiye üzerindeki 

en önemli sonuçlarından biri damping yasağı 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Anlaşmada 

öngörülen bu yasak kapsamında Avrupa Çelik 

Derneği 31 Mart 2020’de Türkiye’nin bu yasağı 

dikkate almadığı iddiası ile Avrupa 

Komisyonu’na şikayette bulunmuştur.8 Bu 

şikayetin akabinde Avrupa Komisyonu 

Türkiye’den belirli sıcak haddelenmiş demir, 

alaşımlı ve alaşımsız çelik ürünlerinin ithalatına 

dair bazı Türk çelik üreticileri hakkında 14 Mayıs 

2020 tarihinde anti-damping soruşturmaları 

başlatmıştır.   

Bunun üzerine ilgili kuruluşlar tarafından gerekli 

into force after being published in the Official 

Gazette on August 1, 1996. With the Free Trade 

Agreement signed between Turkey and the 

ECSC, a free trade area was established for their 

coal and steel products. Within the scope of this 

Agreement, both import and export customs 

duties applied for the trade of coal and steel 

products originating from Turkey and the EU 

were mutually abolished. In addition, it is 

stipulated that no new customs duties would be 

imposed on imports and exports as of the 

effective date of the Agreement. It has also been 

decided in the Agreement that taxes, duties and 

charges other than customs duties and measures 

having equivalent effect would be abolished by 

both parties as of the entry into force of the 

Agreement and would not be brought into force 

again. 

 

More importantly, it was emphasized in the 

Agreement that the existing quantitative 

restrictions or measures having equivalent effect 

on trade between Turkey and the EU would be 

completely abolished as of the effective date, and 

that Turkey and the EU would refrain from 

introducing any new quantitative restrictions or 

measures having equivalent effect to the trade 

between them as of this date. Moreover, with 

Article 10 of the Agreement, dumping is 

prohibited.   

 

 

4. Quota Applications and Anti-Dumping 

Investigations Conducted by the EU 

 

As mentioned above, one of the most important 

consequences of the Free Trade Agreement 

signed with the ECSC on Turkey is the 

prohibition of dumping. Within the scope of this 

prohibition stipulated in the agreement, the 

European Steel Association filed a complaint 

with the European Commission on 31 March 

2020, claiming that Turkey had ignored this 

prohibition. Following this complaint, the 

European Commission initiated anti-dumping 

investigations on some of the Turkish steel 

producers on May 14, 2020 regarding the imports 

of certain hot rolled iron, alloy and non-alloy 

steel products originating from Turkey.  

 

On January 7, 2021, the European Commission 

 
7 T.C. Ticaret Bakanlığı, “AKÇT” 
8 “AB'den Türkiye'de üretilen bazı çelik ürünlere ilave vergi” 



 

itirazlar yapılmasına rağmen Avrupa Komisyonu 

7 Ocak 2021’de %4.8 ile %7.6 arasında değişen 

geçici anti-damping vergilerini yürürlüğe 

koymuştur.9 Bu kapsamda Türk çelik 

ihracatçılarından Habaş’a %4,8, Erdemir’e %5,4, 

Borçelik ve Ağır Haddecilik’e %5,9, Çolakoğlu 

Metalurji ve diğer şirketlere ise %7,6 oranında 

geçici anti-damping vergisi uygulanmıştır. 

Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde 

yayınlanmasının ertesi günü yürürlüğe giren söz 

konusu geçici anti-damping vergilerinin 6 aylık 

süre için geçerli olacağı öngörülmüştür. 

 

Bunun yanı sıra, söz konusu geçici anti-damping 

vergilerinden önce de Türk çelik üreticileri 

AB’ye ihracatında kota uygulaması ile karşı karşı 

kalmıştır. Bu uygulamalar üzerine, yetkililer anti-

damping vergileri ile Türk çelik üreticilerinin 

daha zor duruma düşeceği konusunda defaten 

kaygılarını dile getirmiştir. Ancak Avrupa 

Komisyonu bu yılın başında, 2019 yılının Şubat 

ayından beri uyguladığı çelik ithalat koruma 

önlemlerinin gözden geçirilmesi sürecini 

başlatmıştır. Süreç sonunda, başlıca çelik 

ihracatçısı ülkelerin, agresif ve fırsatçı bir ticari 

davranış modeliyle, yani Pazar varlığını artırmak 

için her türlü marjı kullanarak, AB’ye yapmış 

oldukları satışların AB’nin çelik piyasası 

üzerinde çok yüksek ithalat baskısı 
oluşturduğundan bahisle, Avrupa Komisyonu 17 

Haziran 2021 tarihinde AB’nin 26 çelik ürün 

kategorisini kapsayan çelik koruma önlemlerini 

üç yıl daha uzatmıştır. Komisyon ayrıca kota 

hacimlerini %3 oranında artırmış ve kotaların 

aşılması durumunda ürünlere %25 vergi 

uygulanmasına, söz konusu uzatmadan iki yıl 

sonra, koruma önlemlerinin 30 Haziran 2023 

tarihinde sonlandırılıp sonlandırılmayacağını 

belirlemek için bir inceleme yapılmasına karar 

vermiştir. Komisyon’un bu kararı alırken 

ABD’de süregelen ticaret kısıtlamalarını dikkate 

aldığı görülmektedir.10 Söz konusu önlemler 

kapsamında uygulanan kota ve tarife sistemi AB 

çelik üreticilerini potansiyel bir ithalat artışından 

korumayı amaçlamaktadır. 

AB’ye çelik ihracatı yapan başlıca ülkeler 

arasında Çin, Hindistan, Rusya, Güney Kore, 

Türkiye ve Ukrayna bulunmaktadır. Bununla 

beraber AB ile ABD karşılıklı olarak koruma 

has implemented temporary anti-dumping taxes 

ranging from 4.8% to 7.6, despite the necessary 

objections by the relevant institutions. In this 

context, temporary anti-dumping taxes were 

applied to Habas, one of the Turkish steel 

exporters, at a rate of 4.8%, for Erdemir at a rate 

of 5.4%, for Borcelik and Agır Haddecilik at a 

rate of 5.9% and for Colakoglu Metalurji and 

other companies at a rate of 7.6%. These 

temporary anti-dumping taxes, which entered 

into force in the next day of their publication in 

the Official Gazette of the European Union, were 

expected to be valid for a period of six months.  

 

In addition, Turkish steel producers were faced a 

quota application on their exports to the EU, even 

before the temporary anti-dumping taxes. Upon 

these practices, the authorities have repeatedly 

expressed their concerns that Turkish steel 

producers will be in a more difficult situation 

with anti-dumping duties. However, at the 

beginning of this year, the European Commission 

initiated the process of reviewing the EU’s steel 

import protection measures implemented since 

February 2019. At the end of the process, on June 

17, 2021, the European Commission extended the 

EU's steel protection measures covering 26 steel 

product categories for three more years, claiming 

that the sales of major steel exporter countries to 

the EU, using any margins to increase their 

market presence, with an aggressive and 

opportunistic trading behavior model, put too 

high import pressure on the EU's steel market. 

The Commission also increased quota volumes 

by 3% and decided to impose a 25% tax on 

products if quotas are exceeded, and to conduct a 

review two years after the extension to determine 

whether the protection measures would be 

terminated on June 30, 2023. As seen, the 

Commission have considered the ongoing trade 

restrictions in the USA while making this 

decision. The quota and tariff system 

implemented within the scope of these measures 

aims to protect EU steel producers from a 

potential increase in imports. 

 

 

The main countries exporting steel to the EU 

include China, India, Russia, South Korea, 

Turkey, and Ukraine. However, the EU and the 

USA are discussing mutually removing the 

 
9 “EU Imposes Provisional Anti-Dumping Duty On Turkish HRC” 
10 Regulation (EU) 2021/1029, (56) 



 

tedbirlerini kaldırmayı görüşmektedir. AB’nin 

üçüncü ülkelerle koruma tedbirlerini 

kaldırmasının Türk ekonomisine bir tehdit 

oluşturduğu kabul edilmektedir.11 Nitekim 

AB’nin üçüncü ülkelerle imzaladığı Serbest 

Ticaret Anlaşmaları Türkiye’yi 

kapsamamaktadır.12 Ayrıca AB’nin taraf olduğu 

bu anlaşmalar sonucunda üçüncü ülkelerde devlet 

yardımlarının yasaklanmamış olması da Türk 

çelik ihracatçıları açısından önemli bir sorun 

teşkil etmektedir.13 

 

5. Sonuç: Mütekabiliyet Gerekliliği ve 

AB’nin Uluslararası Anlaşmalara Uymaya 

Davet Edilmesi 

T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın On Birinci 

Kalkınma Planı’nda Türkiye’nin çelik 

sektöründeki hedeflerine ulaşması için rakipleri 

ile eşit koşullarda rekabet edebilmesinin mümkün 

kılınmasının gerekliliğine vurgu yapılmıştır. 

Ancak son dönemde özellikle yoğun koruma 

tedbirleri uygulayan AB ülkelerine yönelik çelik 

ihracatımızdaki gerileme dikkat çekmektedir. 

Nitekim AB’nin söz konusu uygulamaları 

nedeniyle Avrupa’ya olan çelik ihracatımızda son 

10 yıl içinde sürekli bir azalma söz konusudur. 

Hatta AB ülkelerine yönelik ihracatımız son iki 

yılda kümülatif olarak %34 oranında, 2021 

yılının ilk 2 ayında ise %20,2 oranında 

gerilemiştir. 2015-2018 yılları arasında 2.5M Ton 

mertebesinden 8.5 M ton mertebesine ulaşan 

çelik ihracatımız yaptırımlar, soruşturmalar ve 

dolaylı vergiler nedeniyle 5 M Ton mertebesine 

gerilemiş olup daha da geriye gitme ihtimali 

mevcuttur. Sektör temsilcilerinin belirttiği üzere 

Türkiye bu uygulamalara karşı sessiz 

kalmaktadır.14   

 

Söz konusu kota ve anti-damping 

uygulamalarının Türk çelik sektörüne bir tehdit 

oluşturduğu aşikardır.15 Bu sebeple özellikle 

AB’nin ülkemizin çelik ihracatı önünde büyük 

engel oluşturan ve tarafı olduğumuz anlaşmalara 

muhalif şekilde tek taraflı alınan ve uzatılan kota 

protection measures on each other. The EU's 

removal of protection measures with third 

countries also poses a threat to the Turkish 

economy. As a matter of fact, the free trade 

agreements the EU signs with third countries do 

not include Turkey. In addition, the fact that state 

aids are not prohibited in third countries as a 

result of these agreements to which the EU is a 

party constitutes a significant problem for 

Turkish steel exporters. 

 

 

 

 

5. Conclusion: Reciprocity Requirement and 

Inviting the EU to comply with 

International Agreements 

 

The necessity of enabling Turkey to compete on 

equal terms with its competitors so that it can 

reach its goals in the steel industry has been 

emphasized in the Eleventh Development Plan of 

the Ministry of Development of the Republic of 

Turkey. However, it draws attention that there 

has been a recent decline in Turkey’s steel 

exports to EU countries, which have 

implemented intense protection measures. As a 

matter of fact, there has been a continuous 

decrease in our steel exports to Europe in the last 

10 years due to the aforementioned practices of 

the EU. In fact, Turkey’s steel exports to EU 

countries have decreased by 34% cumulatively in 

the last two years and by 20.2% in the first 2 

months of 2021. The Turkish steel exports, which 

have reached to 8.5 M Tons from 2.5 M Tons 

between 2015 and 2018, have decreased to 5 M 

Tons due to the EU’s sanctions, investigations 

and indirect taxes, and there is a possibility of 

going back even further. As emphasized by the 

sector representatives, Turkey remains silent 

against these practices. 

 

 

It is obvious that the quota and anti-dumping 

practices in question pose a threat to Turkey’s 

steel industry. For this reason, it is crucial that 

the EU’s unilateral and extended quota 

applications and anti-dumping investigations, 

 
11 On Birinci Kalkınma Planı, s.52-53. 
12 On Birinci Kalkınma Planı, s.69. 
13 On Birinci Kalkınma Planı, s.79. 
14 “Çelikte, Türkiye ile AB arasındaki kaos büyüyor” 
15 On Birinci Kalkınma Planı, s.52-53. 



 

uygulamaları ve anti-damping soruşturmaları, 

hukuki olmadığı gibi serbest ve adil ticareti 

baltalayıcı nitelikte olup kaldırılması önem arz 

etmektedir.  

 

Türk çelik sektörünün geleceği dikkate 

alındığında milletlerarası hukuk prensipleri göz 

önünde bulundurularak AB’nin bu haksız ve 

hukuksuz uygulamalarına bir karşılık verilmesi 

gerektiği açıktır. Bu noktada karşımıza çıkan 

ilkelerden biri de milletlerarası hukukun temel 

prensiplerinden biri olan mütekabiliyet 

ilkesidir.16 Türkiye’nin maruz kaldığı bu 

uygulamalara karşılık olarak mütekabiliyet ilkesi 

çerçevesinde ticari ve hukuki açıdan benzer 

önlemlerin alınması, bu kapsamda kendi iç 

piyasamızı koruyucu yaklaşımların 

benimsenmesi ve özellikle AB’den yapılan 

ithalatın kontrol altına alınmasına yönelik 

tedbirlerin uygulamaya aktarılması 

gerekmektedir. 

which constitute a major obstacle to our steel 

exports and are contrary to the agreements we are 

party to, are not legal since they are undermining 

free and fair trade, and therefore they should be 

abolished immediately.  

 

 

Considering the future of Turkey’s steel industry, 

it is obvious that a response should be given to 

these unfair and unlawful practices of the EU, 

taking the principles of international law into 

account. One of the principles we encounter at 

this point is the principle of reciprocity, which is 

one of the fundamental doctrines of international 

law. In response to these practices that Turkey is 

exposed to, it is necessary to take similar 

commercial and legal measures within the 

framework of the principle of reciprocity, to 

adopt relevant approaches to protect our own 

domestic steel market, and to put proper 

measures aiming to control imports from the EU 

into practice.  
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