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Firma Destek Miktarı 
Madde 6 – Genel Sekreterlik tarafından kabul 
edilen başvuru kapsamında, firmanın 
soruşturma başına yaptığı avukatlık ve/veya 
danışmanlık hizmeti harcamalarının % 50'si 
üyesi olduğu Birlik bütçesinden karşılanabilir. 
Yapılan destek ödemesi miktarı 100.000 ABD 
Dolarını aşamaz. 
 
Firmaya yönelik destek ödemesine ilişkin nihai 
değerlendirmede Birlik bütçe imkânları göz 
önünde bulundurulur.  
 
Destek, Birlik tarafından soruşturma bazında 
verilir. Aynı ülkede aynı ürün ile ilgili açılan her 
bir Soruşturma Birlik tarafından ayrı ayrı 
desteklenebilir. 
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Sübvansiyon Önlemlerine Yönelik Gözden 
Geçirme Soruşturmaları 
Madde 7- Firmanın talebiyle açılan, yürürlükteki 
sübvansiyon önlemlerine yönelik idari gözden 
geçirme soruşturmalarında firma; soruşturmayı 
yürütecek olan kuruma başvurusunu yapmadan 
önce, hizmet alacağı avukatlık/danışmanlık 
firmasına yaptırdığı ve soruşturmanın 
muhtemel sonuçlarını gösterir çalışmayla 
birlikte Genel Sekreterliğe başvurur. Genel 
Sekreterlik çalışmayı TİM’in uygun görüşü ile 
Bakanlığa bildirir.  
 
Bu Uygulama Usul ve Esasları kapsamında 
Bakanlığın olumlu görüşünü almadan yürürlükte 
olan sübvansiyon önlemlerine ilişkin gözden 
geçirme soruşturması açılması için ilgili ülke 
makamlarına başvuru yapan firma, başvuru 
yaptığı bu soruşturma ile bu soruşturmanın 
başlangıç tarihinden itibaren 2 yıl boyunca 
başlatılacak diğer tüm soruşturmalar için bu 
Uygulama Usul ve Esasları kapsamındaki 
desteklerden faydalanamaz. 
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