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Kanada'dan Çin ve Vietnam'a Mobilyada
Damping ve Sübvansiyon SoruşturmasıL _j

İlgi: Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 21.05.2021 tarihli ve 64086053 sayılı yazı.

İlgi'de kayıtlı ve ekte bir örneği sunulan yazıda, Kanada Sınır Hizmetleri Kurumu (CBSA) tarafından 5 Mayıs
2021 tarihinde yapılan bildirimde Özel İthalat Önlemleri Yasası'nın (Special Import Measures Act-SIMA)
38(1) maddesine göre Çin ve Vietnam'dan ithal edilen oturmaya mahsus içleri doldurulmuş ve kaplanmış
nitelikte olan belirli mobilyalarda, yapılan ilk belirlemelere göre söz konusu yazı ekinde belirtilen firmalar
için belirtilen oranlarda damping ve sübvansiyon tespit edildiği bildirilmektedir.

Soruşturmaya konu ürünler arasında;

- Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar (kamp veya bahçede kullanılanlar hariç) (G.T.P.
9401.40.00.00),

- Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar-içleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar (G.T.P.
9401.61.10.10; G.T.P. 9401.61.10.90),

- Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar-içleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar (G.T.P.
9401.71.10.10; G.T.P.9401.71.10.90) şeklinde verilen G.T.P. numaralarının referans olarak verildiği ifade
edilmektedir.

Yazıda ayrıca, Çin ve Vietnam'dan 5 Mayıs 2021 tarihi ve sonrasında ithal edilecek söz konusu ürünlere
yönelik uygulanacak geçici önlem kapsamında, yazı ekinde belirtilen oranlarda ilave vergi uygulanacağı
belirtilmektedir.

Bilgilerini ve Odanız üyesi ilgili firmalara duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

e-~
Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter

EK:Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazı (9 sayfa)

F022/1/01.07.2003/2/14.11.2018
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T.C.
TicARET BAKANLlGI

İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı E-38548646-434.99-00064086053
Konu Kanada'dan Çin ve Vietnam'a Mobilyada

Damping ve Sübvansiyon Soruşturmas

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİöİNE

Bakanlığımız Ottova Ticaret Müşavirliğinden alınan bir örneği ilişik yazıda; Kanada Sınır
Hizmetleri Kurumu (CBSA) tarafından 5 Mayıs 2021 tarihinde yapılan bildirimde Özel İthalat Önlemleri
Yasası'nın (Special Import Measures Act-SIMA) 38(1) maddesine göre Çin ve Vietnam'dan ithal edilen
oturmaya mahsus içleri doldurulmuş ve kaplanmış nitelikte olan belirli mobilyalarda, yapılan ilk
belirlemelere göre söz konusu yazı ekinde sunulan bilgi notunda belirtilen firmalar için belirtilen
oranlarda damping ve sübvansiyon tespit edildiği; soruşturmaya konu ürünler arasında Yatak haline
getiri/ebi/en oturmaya mahsus mobilyalar (kamp veya bahçede kullanılanlar hariç) (G.TP.
9401.40.00.00); Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar-İçleri doldurulmuş, kap/anmış olanlar
(O.TP. 9401.61.10.10; O.TP. 9401.61.10.90); Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar-İçleri
doldurulmuş, kaplanmış olanlar (O.T.P. 9401.71.10.10; 0.TP.9401.71.10.90) şeklinde verilen G.T.P.
numaralarının referans olarak verildiği; ayrıca Çin ve Vietnam'dan 5 Mayıs 2021 tarihi ve sonrasında
ithal edilecek söz konusu ürünlere yönelik uygulanacak geçici önlem kapsamında, mezkur bilgi notunda
belirtilen oranlarda ilave vergi uygulanacağı ifade edilmektedir.

Bu itibarla; Bakanlığımız Ottova Ticaret Müşavirliği tarafından bildirilen keyfiyetin Birliğiniz
aracılığıyla ilgili ticaret ve/veya sanayi odalarına iletilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim

Hüseyin ALTINDAL
Bakan a.

İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı

Ek: Yazı Örneği ve Eki (8 Sayfa)

BlI belge güvenli elektronik imza ile imzalanmışur.

Belge Doğrulama Kodu: 8BF2DI 26-F74C-4F62-BI C3-AE6 i655D89BC https:lfwww.turkiye.gov.tr/ticaret-bakanligi-ebys
Adres: Dumlupırıar Bulvan No: İSİ B Blok Eskişehir Yolu 9. Km 06800
ANKARA
Telefon No: O (3ı2) 449 48 64 Faks No: O (312) 449 48 86
e-Posta: c.gencoglu@ticaret.gov.tr
İnternet Adresi: www.ticaret.gov.tr
KEP Adresi:

Aynntılı bilgi için:
CİHAN GENÇOOLU

Ticaret Uzmanı
Telefon No: O(312) 449 4864
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T.C.
TİcARET BAKANLIGI

Ottava Ticaret Müşavirliği

Sayı E-53821287-114.01-00063935168 12/05/2021
Konu Kanada'dan Çin ve Vietnam'a Mobilyada

Damping ve Sübvansiyon Soruşturması

DAGITIM YERLERİNE
Kanada Sınır Hizmetleri Kurumu (CBSA) tarafından 5 Mayıs 2021 tarihinde yapılan bildirimde;

• Özel İthalat Önlemleri Yasası'nın (Special Import Measures Act-SIMA) 38(1) maddesine göre Çin ve
Vietnam' dan ithal edilen oturmaya mahsus içleri doldurulmuş ve kaplanmış nitelikte olan belirli
mobilyalarda, yapılan ilk belirlemelere göre ekte sunulan Bilgi Notunda (Ek-ı) belirtilen firmalar için
belirtilen oranlarda damping ve sübvansiyon tespit edildiği;

• Soruşturmaya konu ürünler arasında Yatakhaline getirilebi/en oturmaya mahsus mobilyalar (kamp veya
bahçede kullanılan/ar hariç) (G.T.P. 9401.40.00.00); Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer
mobilya/ar-İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar (G.T.P. 9401.61.10.10; G.T.P. 9401.61.10.90); Metal
iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilya/ar-İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar (G.T.P.
9401.71.10.10; G.T.P.9401.71.10.90) şeklinde verilen G.T.P. numaralarının referans olarak verildiği;

• Çin ve Vietnam'dan 5 Mayıs 2021 tarihi ve sonrasında ithal edilecek söz konusu ürünlere yönelik
uygulanacak geçici önlem kapsamında, ekte sunulan notta belirtilen oranlarda ilave vergi uygulanacağı;

• Tespit edilen damping ve sübvansiyon maıjlarından önemsiz bir değerde olduğu belirlenen ürünlere
yönelik soruşturmaların devam edeceği, ancak bu ürünlere geçici vergilerin uygulanmayacağı
bildirilmiştir.

Öte yandan, Kanada İstatistik Kurumu (StatCan) verileri incelendiğinde, G.T.P. 9401 Oturmaya
Mahsus Mobilyalar kategorisinde;

• Kanada'nın dünyadan ithalatı, 2019 ve 2020 yıllarında sırasıyla, 4 milyar 701 milyon Kanada Doları ve
3 milyar 856 milyon Kanada Dolan,

• Kanada'nın bir numaralı ithalat partneri olan Çin'den ithalatı, 2019 ve 2020 yıllarında sırasıyla 1 milyar
494 milyon Kanada Dolan ve 1 milyar 409 milyon Kanada Doları,

• Kanada'nın dört numaralı ithalat partneri olan Vietnam'dan ithalatı, 2019 ve 2020 yıllarında sırasıyla
159,5 milyon Kanada Doları ve 190,9 milyon Kanada Doları olmuştur.

Türkiye, Kanada'nın anılan ürünlerde ithalatında dünya sıralamasında 19. sırada olup Kanada'ya
bu ürünlerde ihracatımız 2019 ve 2020 yıllarında sırasıyla sadece 6,3 milyon Kanada Doları ve 6,9
milyon Kanada Doları olmuştur.

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmışnr.
Belge DOğrulamaKodu: 70E5F03E-A8FC-4 EE8-9B7F-5 lA9CEB8AA03 https:/Iwww.turkiye.gov.tr/ticaret-bakanligi-ebys
Adres: Turkish Embassy in Otıawa 197 Wurtemburg St. Ottawa ON KIN 8L9 Aynntılı bilgi için:
Telefon No: +1 613 789 20 90 Faks No: +i 613 789 23 06 Mehmet Hakan AKGÜN
e-Posta: akgunh@ekonomLgov.tr
İnternet Adresi: www.ticaret.gov.tr
KEP Adresi:

Ticaret Başmüşaviri
Telefon No: +i 613 789 20 90 ~Di~
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T.C. TiCARET BAKANLIGI TİCARETBAXANLIGI
Tarih: 121051'2021
Sayı: &53821287-114.01-00063935168

2019 ve 2020 yıllannda dünyaya ihracatımız sırasıyla 1 milyar 293 milyon ABD Dolan ve 1
milyar 163 milyon ABD Doları olan söz konusu ürün grubuna yönelik olarak, CBSA tarafından Çin ve
Vietnam'a karşı açılan damping ve sübvansiyon soruşturmasının, ilıracatçılanmız açısından Kanada
pazarında önemli fırsat oluşturabileceği değerlendirilmektedir. Burada oluşabilecek fıyat avantajının
yanısıra, özellikle tasarım, kalite ve ürün standartları bakımından Kanadalı alıcı firmaların talep ve
beklentilerinin karşılanması hususu Kanada pazarına giriş açısından büyük önem arz etmektedir.

Kanada pazarında Çin'den sonra i milyar 99 milyon Kanada Doları ihracat ile ikinci sırada yer
alan ABD ile 725 milyon Kanada Dolan ihracat tutarı ile üçüncü sırada bulunan Meksika'nın, USMCA
kapsamında avantajlı biçimde Kanada pazanna tedarik sağladığı dikkate alındığında, bahse konu
soruşturmalardan en fazla avantaj sağlama potansiyeli olan ülkeler olarak öne çıkma ihtimalleri
mevcuttur.

CBSA tarafından yapılan
https:llwww.cbsa~asfc.gc.calsima-Imsili-e/ud82020/uds2020-np-eng.htm1
sağlanabilmektedir.

Bilgileri ile bahsekonu gelişmenin ilgili İhracatçı Birlikleri, Ticaret Odalan ile ihracatçı firmalara
iletilmesi hususunda gereğini arz ederim.

bildirime
linkinden erişim

Mehmet Hakan AKGÜN
Ticaret Başmüşaviri

Ek: Bilgi Notu (68.)

Dağıtım:
Gereği:
İhracat Genel Müdürlüğüne
İç Ticaret Genel Müdürlüğüne

Bilgi:
İthalat Genel Müdürlüğüne
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği
Genel Müdürlüğüne
Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler
Genel Müdürlüğüne

Bu belge güvenli elektronik imza ile imza lanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 70E5F03E-A8FC-4EE8-9B7F-51A9CEB8AA03 https:/ /www.turkiye.gov.tr/ticaret -bakanligi -ebys
Aynntılı bilgi için:

Mehmet Hakan AKGÜN
Ticaret Başmüşaviri

Telefon No: +16137892090

Adres: Turkish Embassy in Ottawa 197 Wurtemburg St. Ottawa ON KIN 8L9
Telefon No: +16137892090 Faks No: +16137892306
e-Posta: akgunh@ekonomi.gov.tr
internet Adresi: www.ticaret.gov.tr
KEP Adresi:
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KANADA, ÇİN VE VİETNAM'DAN İTHAL EDİLEN BELİRLİ MOBİLYA
ÜRÜNLERİNDE DAMPING VE SÜBVANSİYON MARJLARı TESPİT ETTİ

Ottava Ticaret Müşavirliği, ıo Mayıs 2021

Kanada Sınır Hizmetleri Kurumu (CBSA) tarafmdan 5 Mayıs 2021 tarihinde yapılan
bildirimde;

• Özel İthalat Önlemleri Yasası'nın (Special Import Measures Act-SIMA) 38(1) maddesine
göre Çin ve Vietnam'dan ithal edilen oturmaya mahsus içleri doldurulmuş ve kaplanmış
nitelikte olan belirli mobilyalarda, yapılan ilk belirlemelere göre aşağıda belirtilen firmalar
için belirtilen oranlarda damping ve sübvansiyon tespit edildiği;
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Vietnam Hang Phong Furniture i 45.60% i 0.00%2 i 45.60% i
, '!Company Limited '; i

i '" ". .,,--,,'.. ,.. ,,-....- ..".-"._--""".._.-----"_._--"--_.~.__ ._------_ .._--+------------- _._-".__.- --- ----~--- --_.._----------- ---!
Wendelbo InteriorsAlS :11 69.37% i N/A ! 69.37% i

, i i ii i ! l

17.44% -l--~·oo%;-----j·- 17.44%---·1
i , ;

-~ıi~~~;-e-xp~-~~~~-V-ietn~---r·--8-9 .-77-%'i---~-~.73-~-------ı 101.50% i
- _,__. ...__ ,, ._,______ i i ~

1. ıExpressed as a percentage of export price ı
2. 2Whereamounts of dumping and/or subsidy are considered insignificant, the investigation :

will continue but provisional duties will not be payable i
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• Soruşturmaya konu ürünler arasında yatak haline getiri/ebi/en oturmaya mahsus mobilya/ar
(kamp veya bahçede kullanılan/ar hariç) (G.T.P. 9401.40.00.00);Ahşap iskeletli oturmaya
mahsus diğer mobilya/ar-İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar (G.T.P. 9401.61.10.10;
G.T.P. 9401.61.10.90);Metal iskeleıli oturmaya mahsus diğer mobilya/ar İç/eri doldurulmuş,
kaplanmış olanlar (G.T.P. 9401.71.10.10; G.T.P.9401.71. 10.90) şeklinde OT.P.
numaralarının referans olarak verildiği;

• Çin ve Vietnam'dan 5 Mayıs 2021 tarihi ve sonrasında ithal edilecek söz konusu ürünlere
yönelik uygulanacak geçici önlem kapsamında, yukarıda belirtilen oranlarda ilave vergi
uygulanacağı;

• Tespit edilen damping ve sübvansiyon marjlarından önemsiz bir değerde olduğu belirlenen
ürünlere yönelik soruşturmaların devam edeceği, ancak bu ürünlere geçici vergilerin
uygulanmayacağı bildiriImiştir.

Öte yandan, Kanada İstatistik Kurumu (StatCan) verileri incelendiğinde,G.T.P. 9401 Oturmaya
Mahsus Mobilyalar kategorisinde;

• Kanada'nın dünyadan ithalatı, 2019 ve 2020 yıllannda sırasıyla, 4 milyar 701 milyon Kanada
Doları ve 3 milyar 856 milyon Kanada Doları,

• Kanada'nın bir numaralı ithalat partneri olan Çin'den ithalatı, 2019ve 2020 yıllarında sırasıyla
i milyar 494 milyon Kanada Doları ve 1 milyar 409 milyon Kanada Doları,
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DiGER 78,454,137 81,655,726 88,606,631 85,511,819 69,736,095
GENEL
TOPLAM 4,710,496,506 4,746,116,273 4,665,061,149 4,701,809,650 3,856,061,894

Türkiye, Kanada'mn anılan ürünlerde ithalatında dünya sıralamasında 19. sırada olup Kanada'ya
bu ürünlerde ihracatımız 2019 ve 2020 yıllarında sırasıyla sadece 6,3 milyon Kanada Doları ve 6,9
milyon Kanada Doları olmuştur.

2019 ve 2020 yıllarında dünyaya ihracatırnız sırasıyla 1 milyar 293 milyon ABD Doları ve 1 milyar
163 milyon ABD Doları olan söz konusu ürün grubuna yönelik olarak, CBSA tarafından Çin ve
Vietnam'a karşı açılan damping ve sübvansiyon soruşturmasının, ihracatçılarımız açısından
Kanada pazarında önemli fırsat oluşturabileceği değerlendirilmektedir. Burada oluşabilecek fıyat
avantajının yanısıra, özellikle tasarım, kalite ve ürün standartları bakımından Kanadah alıcı
fımıaların talep ve beklentilerinin karşılanması hususu Kanada pazarına giriş açısından büyük
önem arz etmektedir.

Kanada pazarında Çin' den sonra ımilyar 99 milyon Kanada Doları ihracat ile ikinci sırada yer
alan ABD ile 725 milyon Kanada Doları ihracat tutarı ile üçüncü sırada bulunan Meksika'nın,
USMCA kapsamında avantajlı biçimde Kanada pazarına tedarik sağladığı dikkate alındığında,
bahse konu soruşturmalardan en fazla avantaj sağlama potansiyeli olan ülkeler olarak öne çıkma
ihtimalleri mevcuttur.

CBSA tarafından yapılan bildirime https://www.cbsa-as/c.gc.ca/sima-lmsili-e/uds2020/uds2020-
np-eng.htmllinkinden erişim sağlanabilmektedir.

Bilgileri ile bahsekonu gelişmenin ilgili İhracatçı Birlikleri, Ticaret Odaları ile ihracatçı firmalara
iletilmesi hususunda gereğini arz ederim.
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