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SİRKÜLER (D-2021) 

 

Sayın Üyemiz, 

 

Bilindiği üzere, Kanada tarafından 25 Ekim 2018 tarihinden bu yana “7208.51.00.10; 

7208.51.00.93; 7208.51.00.94; 7208.51.00.95; 7208.52.00.10; 7208.52.00.93; 7208.52.00.96” 

GTİP nolu “ağır saclar” ve “7223.00.00.10; 7223.00.00.20” GTİP nolu “paslanmaz çelik tel” 

ürünlerinin ithalatında korunma önlemi uygulanmakta olup, söz konusu önlemler 24 Ekim 

2021 tarihinde sona erecektir. 

 

Söz konusu önlemler kapsamında, Kanada Maliye Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda, 

Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesi (CITT) tarafından önlemlere ilişkin muafiyet 

talepleri kapsamında yürütülen periyodik soruşturmaların (exclusions inquiry) 4’üncüsü 

sonucunda, “paslanmaz çelik tel” ürününe yönelik bir firmadan alınan muafiyet talebinin 

kabul edildiğinin belirtildiği ve CITT’nin web sayfasında yayımlanan raporun bir örneği ekte 

iletilmektedir.     

 

 

 

    e-imzalıdır 

 Özkan AYDIN 

 Genel Sekreter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek:Rapor 
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