
 

 

  

 

01.09.2021 tarihli “Uryadovıy Kuryer” Ukrayna resmi gazetesi 

 

 

Menşe ve İhracatçı Ülke Dikkate Alınmaksızın Ukrayna’ya Yapılan PVC Profillerin 

İthalatına Karşı Özel Soruşturmanın Başlatılması ve Yapılmasına dair 

BİLDİRİM 

 

Kurumlararası Dış Ticaret Komisyonu (bundan sonra Komisyon olarak anılacaktır), “Ukrayna’ya 

Yapılan İthalatına Karşı Özel Önlem Alınmasıyla İlgili” Ukrayna Kanunu’na uyarak (bundan sonra – 

Kanun), “MİROPLAST” Limited Şirketinin desteği ile “VİKNALAND”, “MAYADO” ve “OPENTEK” 

Limited Şirketleri tarafından sunulan (bundan sonra – Dilekçe Veren) “Menşe ve İhracatçı Ülke Dikkate 

Alınmaksızın Ukrayna'ya Yapılan PVC profillerin İthalatına Karşı Özel Soruşturmanın Başlatılması ve 

Yapılmasına Dair” Dilekçeyi (bundan sonra –“Dilekçe”) ve konuyla ilgili Ukrayna Ekonomi Bakanlığı 

tarafından hazırlanan bilgileri incelemiş olup, aşağıdaki sonuçlara varmıştır: 

 

- Dilekçe Veren gerçek ulusal üreticisi olarak değerlendirebilir; 

 

- Ukrayna’ya yapılan PVC profillerin ithalatı menşe ve ihracatçı ülkeye bağlı olmadan 2018-

2020 yıllarında artmış göstermiştir; 

 

- Dilekçe’de yer alan bilgilere göre, 2018-2020 yıllarında Ukrayna’ya yapılan PVC profillerin 

ithalatının hacmi ve gerçekleştirildiği koşulları, ulusal üreticilerin gördüğü zararın sebebi 

olabilirdi; 

 

Yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak ve Kanun’un 9 ncu maddesine uyarak, Komisyon, 

“Menşe ve İhracatçı Ülke Dikkate Alınmaksızın Ukrayna'ya Yapılan PVC profillerin İthalatına 

Karşı Özel Soruşturmanın Başlatılması ve Yapılmasına dair” 27.08.2021 tarihli СП-504/2021/4411-

03 sayılı Kararı vermiştir.  

 

Soruşturulan ürünler: Ukrayna Dış Ticaret Mallarının Sınıflandırma Sistemine göre 

ex3916.20.00.90 ve ex3925.90.80.00 G.T.İ.P. altında yer alan pencere, pencere pervazı ve kapılar için  

figürlü dolgulu veya dolgusuz PVC profilleri, PVC pencere pervazları. 

 

 G.T.İ.P. kodları yanındaki “ex” işareti, söz konusu soruşturmanın yalnız/sadece belirtilen 

G.T.İ.P. kodları altındaki ürünler üzerinde yapılacağını anlamına gelmektedir.    
 

Yukarıda belirtilen özel soruşturması Ukrayna Ekonomi Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecektir. 

 

Soruşturmanın herhangi özel ya da tüzel kişilerin ilgisine girdiği durumlarla ilgili özel veya tüzel 

kişiler, soruşturmaya ait bilgileri Ukrayna Ekonomi Bakanlığı’na gönderebilirler. 

 

Ukrayna Ekonomi Bakanlığı’na sunulacak bilgiler asılsız iddia ve tahminlere değil, gerçek 

olgulara daynmalıdırlar. Bu bilgiler, Kanun, Komisyon veya Ukrayna Ekonomi Bakanlığı tarafından 

tespit edilen dönemde ve Ukrayna’nın resmi dilinde sunulduğunda dikkate alınacaktır. 

 

İşbu Bildirimin yayımlanmasından sonra 30 takvim günü içerisinde Ukrayna Ekonomi Bakanlığı 

ilgili tarafların kaydedilmesi işlemlerini gerçekleştirmektedir. İlgili Taraf kayıt olma formunun örneği 

ekte yar almaktadır.  

 

İşbu bildirim yayımlandıktan sonra 45 takvim günü içerisinde Ukrayna Ekonomi Bakanlığı 

anılan soruşturmaya ait yazılı başvuruları ve bilgileri inceleyecektir. 

 



 

   

Kurumlararası Dış Ticaret Komisyonu’nun 27.08.2021 tarihli ve СП-504/2021/4411-03 sayılı  

Kararı işbu Bildirimin yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girmektedir. 

 

Bilgi için irtibat bilgileri: +38 044 596-68-04, 596-67-37; e-mail: tradedefence@me.gov.ua 

 

Ukrayna Ekonomi Bakanlığının irtibat bilgileri: 

Adres: 01008, Kiev şehri, M.Gruşevskogo Cad., 12/2. 

e-mail: meconomy@me.gov.ua 

Tel: +38 (044) 200-47-53 

      

 Kurumlararası Dış Ticaret Komisyonu 

 

 

EK 

 

SORUŞTURMA KAPSAMINDA İLGİLİ TARAF KAYIT OLMA FORMU 

 

{firmanın antetli kağıdında düzenlenir} 

 

“Ukrayna’ya Yapılan İthalatına Karşı Özel Önlem Alınmasıyla İlgili” Ukrayna Kanunu’nun 9. Maddesi 

uyarınca, aşağıdaki bilgilere dayanarak, firmamızı, Menşe ve İhracatçı Ülke Dikkate Alınmaksızın 

Ukrayna'ya Yapılan PVC Profillerin İthalatına Karşı Özel Soruşturması kapsamında İlgili Taraf olarak 

kaydetmenizi rica ederiz.  

 

І. İlgili Tarafa İlişkin Bilgiler: 

 

Firmanın kısa ve tam adı:  

 

Anılan soruşturmada firmanın statüsü (ithalatçı, ihracatçı, üretici, tüketici, birlik/dernek, diğer): 

 

Firmanın ana faaliyet alanı:  

 

İlgili kişiye ait bilgiler:  

 

Hukuki temcilciye ait bilgiler (var ise): 

 

Soruşturma kapsamnda iletilecek yazılar için adres:  

 

Soruşturma kapsamnda iletilecek yazılar için adres E-mail adresi:  

 

ІІ. Firmanın faaliyetine ilişkin bilgiler: 

 

{aşağıdaki bilgiler soruşturma konusu olan ürünlere ilişkin olup, soruşturmanın başlatıldığı yıldan önceki 

takvim yılına ait olacaktır} 

 

Ürünlerin toplam üretim hacmi (ton, m
2
 ve ABD Doları olarak): 

 

Ürünlere göre üretim hacmi (GTİP kodlarına veya ürünlerin ana gruplarına göre): 

 

Ürünlerin alımına ilişkin bilgiler (ton, m
2
 ve ABD Doları olarak): 

 

Ürünlerin ana tedarikçilerine ilişikin bilgiler (ton, ABD Doları, tüm tedarikçiler arasındaki pay): 

 

mailto:meconomy@me.gov.ua


 

   

Ürünlerin toplma satış hacmi (ton, m
2
 ve ABD Doları olarak): 

 

Ürünlere göre satış hacmi (GTİP kodlarına veya ürünlerin ana gruplarına göre): 

 

Ürünlerin ana alıcılarına ilişkin bilgiler (hacim, satış fiyatları, pay):  

 

{firma müdürü/yetkili kişinin imzası} 

 

{gizli bilgilerin sunulduğu zaman sözkonusu bilgilerin neden gizli olduğuna dair açıklama ve söz konusu 

bilgilerin gizli olmayan versiyonu da sunmanız gerekmektedir} 

 

 

 

 


