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SİRKÜLER (H/2020) 

Sayın Üyemiz, 

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, Beyrut Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir yazıya 

atfen; Lübnan tarafından diğer ülkeler ile birlikte ülkemiz menşeli mısır gevreği, pirinç gevreği ve 

buğday gevreği ithalatına karşı yürütülen anti-damping soruşturmasının sonuçlandığı belirtilmekte 

olup, konuya ilişkin Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı’nın 26.11.2020 tarihli bildirim yazısı ile 

25.06.2020 tarih ve 21 sayılı Kararı ekte iletilmektedir. 

 

Aynı yazıda devamla, bahse konu kararın tercümesi aşağıdaki gibi iletilmiştir: 

"Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı’nın Mısır Gevreği Anti-Damping davasında 25.06.2020 tarih 

ve 21 sayılı Kararı ile uygulanacak olan son prosedürler: 18 Mart 2008 tarihli ve 1204 sayılı “Yerli 

Üretimin Korunması Hakkında Kanunun” 54. Maddesi uyarınca, Damping, Sübvansiyonlar ve İthalat 

Artışları ile ilgili Soruşturma Komisyonu, mısır gevreği dampingi ile yerel üretime verilen zararlar 

arasında nedensellik bağının bulunduğu sonucuna varmıştır. Sonuç olarak, Lübnan'ın lehine aşağıdaki 

önlemler uygulanmasına karar verilmiştir: 

 

1- Lübnan'ın 1904.10 GTİP kodu başlığı kapsamına giren Avrupa Birliği menşeli veya o 

ülkelerden ihraç edilen mısır gevreği ithalatına, aşağıdaki şekilde kademeli olarak 5 yıllık bir süre için 

malın değerinin % 20'si oranında anti-damping vergisi uygulanması: 

- Birinci ve ikinci yıl için % 20 

- Üçüncü yılda % 17 

- Dördüncü ve beşinci yıllarda % 16 

 

2- Lübnan'ın 1904.10 GTİP kodu başlığı kapsamına giren Türkiye menşeli veya o ülkeden 

ihraç edilen mısır gevreği ithalatına, aşağıdaki şekilde kademeli olarak 5 yıllık bir süre için malın 

değerinin % 15'i oranında anti-damping vergisi uygulanması: 

- Birinci ve ikinci yıl için % 15 

- Üçüncü yılda % 12 

- Dördüncü ve beşinci yıllarda % 9 

 

3- 5 yıllık anti damping önlemleri süresince, Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye menşeli veya o 

ülkelerden ihraç edilen 1904.10, 1905.90.90 ve 1905.32 GTİP kodlu ürünlerin ithalat akışlarının 

hacmini izlemek ve incelemek için kırmızı hatta aktarılmasına karar verilmiştir." 

 

 

İlgili firmaların bilgilerini rica ederim. 

 

 Özkan AYDIN 

                                                                                                                         Genel Sekreter 

         Ekler: 1- Bildirim (2 Sayfa) 

                     2- Karar (8 Sayfa) 
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