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Yasal Mevzuat   :  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2020/3) 
         

Resmi Gazete Tarih & Sayı : 26.03.2020 tarihinde Ticaret Bakanlığı tarafından İTHALATTA HAKSIZ 
REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/3) yayınlanmıştır. 
           

 

KONU ÖZET   :   
        
Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8208.30.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı ürünün 
“yalnız 8509.40 gümrük tarife pozisyonlu, gıda maddelerini öğütücülere, karıştırıcılara ve meyve veya 
sebze preslerine mahsus bıçak ve kesici ağızlar” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı 
kesin önleme ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve 
esaslarının belirlenmesidir. 
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Açıklama 
 
1. ÇHC menşeli soruşturma konusu ürüne 

yönelik olarak uygulanan dampinge karşı 
önlemin yürürlükten kalkması halinde 
dampingin ve zararın devam etmesi veya 
yeniden meydana gelmesinin muhtemel 
olduğuna ilişkin olarak bir NGGS açılmasını 
haklı kılacak bilgi, belge ve delillerin mevcut 
olduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız 
Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ile 
ÇHC menşeli 8208.30.00.00.00 GTİP’i altında 
kayıtlı “yalnız 8509.40 gümrük tarife 
pozisyonlu, gıda maddelerini öğütücülere, 
karıştırıcılara ve meyve veya sebze preslerine 
mahsus bıçak ve kesici ağızlar” ürününe 
yönelik olarak Yönetmeliğin 35 inci maddesi 
çerçevesinde bir NGGS açılmasına karar 
verilmiştir. 

 
2. Soruşturma konusu ürünün ihracatçısı, 

yabancı üreticisi, ithalatçısı, üye çoğunluğu 
bunlardan oluşan meslek kuruluşları, 
ihracatçı ülke hükümeti, benzer malın 
Türkiye’deki üreticisi, üye çoğunluğu benzer 
malın Türkiye’deki üreticilerinden oluşan 
meslek kuruluşları ilgili taraflar olarak kabul 
edilir. 

 
 

 
3. Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma 

konusu ülkelerde yerleşik bilinen 
üretici/ihracatçılara, soruşturmaya konu 
ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliklerine ve 
Bakanlıkça tespit edilen soruşturmaya konu 
ürünün bilinen ithalatçılarına soruşturmanın 
açılışına ilişkin bildirimde bulunulur. 
 

4. İlgili taraflar için soru formunu cevaplandırma     
süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin 
gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 
37 gündür. 
 

5. Meri önlem soruşturma sonuçlanıncaya kadar 
yürürlükte kalmaya devam eder. 
 

6. İş bu (2020/3) sayılı tebliğin yürürlülük tarihi 
26/03/2020 dir. 
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