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SİRKÜLER ( D/2020) 

 

Sayın Üyemiz, 

 

Bilindiği üzere, Kanada tarafından, 25/10/2018 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 no.lu “ağır saclar” ve “7223.00.00.10; 7223.00.00.20” GTİP no.lu “paslanmaz çelik tel” 

ürünlerinin ithalatında korunma önlemi uygulanmaktadır.  

 

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

Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesi (CITT) tarafından, önlem uygulanan “ağır saclar” ve 

“paslanmaz çelik tel” ürünlerinin tedariki için yurt içinde bir kaynak yahut söz konusu 

ürünlerin yurt içinde üretilmesi için makul ve ticari olarak uygulanabilir bir plan olup 

olmadığına karar vermek üzere başlatılan soruşturma (exclusions inquiry) kapsamında, 

muafiyet talepleri ile yerli üretici cevaplarının belirtilen süre kısıtları çerçevesinde 

alınacağının ifade edildiği ve CITT’nin web sayfasında yayımlanan bildirimin bir örneği ekte 

iletilmektedir.  

 

Bilgileri rica olunur. 

 

         Özkan AYDIN 

         Genel Sekreter 

 

 

 

 

 

Ek: CITT Bildirimi (10 Sayfa) 

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:52123346202092111319. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:52123346202092111319. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:52123346202092111319. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:52123346202092111319. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:52123346202092111319. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:52123346202092111319. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:52123346202092111319. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:52123346202092111319. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:52123346202092111319. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:52123346202092111319. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:52123346202092111319. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.


		2020-09-21T15:23:44+0300
	ESRA ARPINAR
	Pdf İmzalama


	



