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Anti-Damping Soruşturmalarına İlişkin Olarak İhracatçılarca Alınacak 
Kararlar 

 
 İhracatçıların herhangi bir damping soruşturması ile karşılaşmaları öncesinde, ihracat 
yaptıkları pazarlarda ihraç ettikleri ürünün yerli üretimini ve gerçekleştirdikleri ihracatın yerli 
üretim üzerindeki etkilerini değerlendirmeleri ve ihraç fiyatlarını yurt içi satış fiyatları ile (yurt 
içi satışların düşük olması durumunda diğer ülkelere ihraç fiyatlarıyla) devamlı olarak 
karşılaştırmaları, ihraç pazarlarında damping soruşturmaları ve dampinge karşı önlemler ile 
karşılaşma potansiyelleri hakkında bilgi sahibi olmaları açısından faydalıdır. Bu potansiyelin 
yüksek olduğunun tesbiti durumunda ise söz konusu soruşturmalarla karşılaşılması riskini 
azaltmak yada açılacak bir soruşturmanın en az zarar verecek şekilde sonuçlanmasını sağlamak 
amacıyla, ihracatçılar aşağıda belirtilen uygulamaları tek tek ya da tüm olarak 
gerçekleştirebilirler. 
 

 İhraç fiyatlarının yükseltilmesi, 
 Yurt içi satış (üçüncü ülkelere ihraç) fiyatlarının düşürülmesi, 
 Yurt içinde satılan ürünlerin maliyetlerini arttırıcı (yurt içi satış fiyatlarını geçmemek ve 

makul bir kar marjının oluşmasına imkan vermek kaydıyla) ve ihraç ürünlerinin 
maliyetlerini azaltıcı yönde maliyet dağılımlarının gerçekleştirilmesi. 

 
İhracatçıların, herhangi bir soruşturma açılması ihtimalinin artmasıyla birlikte, ithalatçı 

ülkenin yerli üretimi üzerinde olumsuz etkileri olan diğer faktörleri araştırma yönündeki 
çalışmalarını hızlandırmaları da olası bir damping soruşturmasında gerek duyulabilecek 
savunmayı güçlendirmek açısından faydalı olacaktır. 

 
Damping soruşturmasının açılması durumunda, ihracatçıların soruşturma süresince 

vermeleri gereken başlıca kararlar ise, 
 

 Soruşturmayı yürüten otoritelerle işbirliğine gidip gitmeyecekleri, işbirliğine gidilmesi 
durumunda bunu ne ölçüde gerçekleştirecekleri, 

 Dahil edilmedikleri sınırlı soruşturmalara katılmayı talep edip etmeyecekleri, 
 Soruşturma sırasında ithalatçı ülkeye ne kadar ve hangi fiyatlarla ihracat yapacakları, 
 Soruşturmayı yürüten otoritelerce yapılan fiyat taahhüdü tekliflerini kabul edip 

etmeyecekleri, 
 Fiyat taahhüdü teklifi yapıp yapmayacakları, yaptıkları fiyat taahhüdü teklifinin 

otoritelerce kabulü durumunda ise damping ve zarar ilişkin incelemelere devam edilmesi 
yönünde talepte bulunup bulunmayacakları 
 

olarak sıralanabilir. 
 
 Anti-damping soruşturmalarının dampinge karşı önlemlerle sonuçlanması durumunda ise 
söz konusu önleme konu ihracatı gerçekleştiren ihracatçılar, 
 

 Dampinge karşı önlemlerin uygulanması öncesinde, soruşturmaya konu ürünü ihraç 
etmemeleri durumunda, kendileri için ayrı bir damping marjı hesaplanmanın talep edip 
etmemeye, 
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 İhracatın önemli bir bölümünü gerçekleştiren ihracatçılar olarak geçici önlemlerin 
uygulanma süresinin uzatımını talep edip etmemeye, 

 Dampinge karşı önlemlerin gözden geçirilmesi için başvuru yapıp yapmamaya, 
 Dampinge karşı önlemleri dava konusu edip etmemeye, 
 Dampinge karşı önlemlerin DTÖ platformunda ele alınmasının sağlanması amacıyla 

hükümete başvuruda bulunup bulunmamaya, 
 
karar verebilirler. 

 
 


