
 İhracat Genel Müdürlüğü 
 Pazara Giriş ve Uluslararası İlişkiler Dairesi 

 
 

İhracatçıların Anti-Damping Anlaşması Çerçevesinde Hak ve Yükümlülükleri 
 
 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması 1994’ün VI. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin 
Anlaşma’nın (Anti-Damping Anlaşması) hükümlerine göre, ihracatları damping soruşturmalarına konu 
olan ihracatçıların genel olarak, 
 

 Damping soruşturmasını yürüten otoriteler tarafından talep edilen bilgileri süresi 
içerisinde sağlamaları, 

 Sağladıkları gizli bilgilerinin gizli olmayan özetini vermeleri 
 Sağlanan bilgilerin doğruluğunun saptanması ve ek bilgiler sağlanması amacıyla 

düzenlenen yerel incelemelere izin vererek, gerekli işbirliğini sağlamaları 
 
beklenmektedir. Sözü edilen beklentilerin karşılanması ya da karşılanma düzeyi, ihracatçıların 
soruşturma kapsamındaki pozisyonlarını doğrudan etkilemekte, ihracatçıların gerekli bilgiyi 
zamanında sağlamaması durumunda ise soruşturmayı yürüten otoritelerce eldeki veriler 
kullanılmaktadır. 
 
 Bununla birlikte, ihracatçıların anti-damping soruşturmaları çerçevesinde, 
 

 Soruşturmanın açılmasından sonra gönderilen soru formlarını cevaplandırmak üzere en 
az 30 günlük bir süreye sahip olmaya, bu süreyi 30 güne kadar uzatmayı talep etmeye ve 
soru formları hakkında bilgi edinmek üzere soruşturmayı yürüten otoriteleri davet 
etmeye, 

 Başvuruda yer alan ve soruşturma süresince diğer ilgili taraflardan sağlanan gizli 
olmayan bilgiler ile gizli bilgilerin gizli olmayan özetlerini talep etmeye, 

 Soruşturma süresince otoritelere görüşlerini sözlü ve yazılı olarak bildirmeye, 
 Sağladıkları gizli bilgilerin korunmasını talep etmeye, 
 Farklı görüşlere sahip diğer ilgili taraflarla görüşmeyi kabul etmeye, 
 Dahil edilmedikleri sınırlı soruşturmalara katılmayı talep etmeye, 
 Soruşturma sonucunda nihai karara baz oluşturacak temel bulgulara ilişkin bilgi talep 

etmeye, 
 Soruşturmayı yürüten otoritelerce yapılan fiyat taahhüdü tekliflerini kabul veya red 

etmeye, 
 Yaptıkları fiyat taahhüdü teklifinin otoritelerce reddi durumunda bu konuda bilgi talep 

etmeye, 
 Yaptıkları fiyat taahhüdü teklifinin otoritelerce kabulü durumunda, damping ve zarar 

ilişkin incelemelere devam edilmesi yönünde talepte bulunmaya, 
 İhracatın önemli bir bölümünü gerçekleştiren ihracatçılar olarak geçici önlemlerin 

uygulanma süresinin uzatımını talep etmeye, 
 
hakları bulunmaktadır. 
 
 Soruşturmaya taraf olan ihracatçıların, soruşturma çerçevesinde yukarıda sözü edilen 
haklarını nasıl ve ne ölçüde kullanacaklarını ve yükümlülüklerini nasıl ve ne ölçüde yerine 
getireceklerini belirlerken bilinçli ve tutarlı olmaları, soruşturmaların kendileri açısından en 
uygun şekilde sonuçlanması için gereklidir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus; 
soruşturma öncesinde, soruşturma sırasında ve sonrasında izlenecek doğru stratejinin ihracatçı 
firma, ithalatçı ülke pazarı, ihraç konusu ürün, soruşturmayı yürüten otoritelerin yetkilerini nasıl 
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kullandıkları gibi pek çok değişkene bağlı olarak değişebileceğidir. Diğer bir deyişle, damping 
soruşturmaları ile karşılaşmamak için ya da karşılaşıldığı durumda yapılacakları içeren yeknesak 
çözümler bulunmamaktadır. Firmaların yapması gereken, anti-damping kurallarına ilişkin yeterli 
bilgiyle donanmak ve ellerindeki verileri azami ölçüde verimli değerlendirecek şekilde kararlar 
almaktır. 
 


