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Abstract
The taxation authority was granted by the 1982 Constitution to the Grand National Assembly
of Turkey, the legislative body. According to the third paragraph of 73th Article of the
Constitution by the legislative body, taxes, due, fee et. financial obligations may be put into
law, changed or abolished. In addition to this situation, the Council of Ministers, which is the
executive body has been given the authority to set and remove additional financial obligations
except for such as taxes financial obligations in accordance with 167th Article of the
Constitution. This authority includes import, export and other foreign trade transactions,
provided that foreign trade is in the interest of the country’s economy. The anti-dumping duty
imposed by the Council of Ministers on imports is the best example of this practice in order to
prevent cheaper sale of imported goods against goods produced in the domestic market. The
aim of anti-dumping is to protect the domestic producers against cheap imported products.
When each country approaches its situation in terms of its own interests, anti-dumping
practices will prevent the unjustified profits that results from unfair competition between
countries. With this application, the productions of the countries in the internal market will be
protected from material damages and will not be devoid of potential assets such as
employment, growth, public revenues in the national economy. This study will give
information about the anti-dumping practice in 167th Article of the Constitution and will try
to be concrete with the help of examples which are valid in many countries of the world.
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Anayasanın 167. Maddesi Kapsamında Anti-Damping
Uygulaması: Güncel Uygulama Örnekleri

Öz
1982 Anayasası ile vergilendirme yetkisi yasama organı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi
(TBMM)’ne verilmiştir. Yasama organı tarafından, Anayasanın 73. maddenin 3. fıkrası
gereğince vergi, resim, harç vb. mali yükümlülükler kanunla konulabilir, değiştirilebilir veya
kaldırılabilir. Bu durumun yanı sıra yürütme organı olan Bakanlar Kuruluna ise Anayasanın
167. maddesi gereğince vergi vb. mali yükümlülükler dışında ek mali yükümlülük koyma ve
bunları kaldırma yetkisi verilmiştir. Bu yetki, dış ticaretin ülke ekonomisinin yararına olması
kaydıyla ithalat, ihracat ve diğer dış ticaret işlemlerini kapsamaktadır. İthal malların iç
piyasada üretilen mallar karşısında daha ucuza satılmasını önlemek amacıyla, Bakanlar
Kurulu’nun ithalat üzerinden aldığı anti-damping yükümlülüğü bu uygulamaya en güzel
örnektir. Anti-damping uygulamasının amacı yerli üreticiyi ucuz ithal ürüne karşı korumaktır.
Her ülke duruma kendi çıkarları açısından yaklaştığında anti-damping uygulaması ile ülkeler
arasındaki haksız rekabet sonucu elde edilen haksız kazancın da önüne geçilmiş olacaktır. Bu
uygulama sayesinde ülkelerin iç piyasadaki üretimleri maddi zararlardan korunmuş olacak ve
milli ekonomi içerisinde istihdam, büyüme, kamu gelirleri gibi potansiyel varlıklardan
mahrum kalınmayacaktır. Bu çalışma ile Anayasanın 167. maddesinde yer alan anti-damping
uygulaması hakkında bilgi verilecek ve birçok dünya ülkesinde de geçerli olan bu uygulama,
örnekler yardımıyla somutlaştırılmaya çalışılacaktır.
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