
 Söz konusu raporda CITT tarafından;  

 

- İnşaat demiri ve petrol ve gaz boruları ürün gruplarında ithalatta belirgin bir artış olmasına 

rağmen ithalatın yerli sanayi üzerinde ciddi zarara ya da ciddi zarar tehdidine yol açmadığına,  

 

- Sıcak haddelenmiş sac, boyanmış çelik ve filmaşin ürün gruplarında ithalatın ciddi zarara ya 

da ciddi zarar tehdidine yol açacak şekilde artmadığına,  

 

- Kalın levha ve paslanmaz çelik tel ürün gruplarında ise korunma önlemi alınmasının 

şartlarının oluştuğuna karar verilerek, 3 yıl süreyle uygulanmak üzere, kalın levhada ilk yıl 

100.000 ton, ikinci yıl 110.000 ton ve üçüncü yıl 121.000 ton kota ve kotayı aşan miktar için 

yıllar itibarıyla sırasıyla %20, %15 ve %10 oranında ilave gümrük vergisi uygulanması; 

paslanmaz çelik telde ise ilk yıl 2.800 ton, ikinci yıl 3.080 ton ve üçüncü yıl 3.388 ton kota ve 

kotayı aşan miktar için yıllar itibarıyla sırasıyla %25, %15 ve %5 oranında ilave gümrük vergisi 

uygulanması önerilmiştir.  

 

Bu kapsamda, Kanada tarafından;  

 

- Kalın levhada (Kanada gümrük tarife cetveline göre 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 gümrük tarife 

istatistik pozisyonlarında yer alan) 13 Mayıs 2019 – 12 Mayıs 2020 tarihleri arasında 100.000 

ton kota ve kotayı aşan miktar için %20 oranında ilave gümrük vergisi, 13 Mayıs 2020 – 12 

Mayıs 2021 tarihleri arasında 110.000 ton kota ve kotayı aşan miktar için %15 oranında ilave 

gümrük vergisi, 13 Mayıs 2021 – 24 Ekim 2021 tarihleri arasında 54.699 ton kota ve kotayı 

aşan miktar için ilave %10 oranında ilave gümrük vergisi,  

 

- Paslanmaz çelik telde (Kanada gümrük tarife cetveline göre 7223.00.00.10 ve 7223.00.00.20 

gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan) ise 13 Mayıs 2019 – 12 Mayıs 2020 tarihleri 

arasında 2.800 ton kota ve kotayı aşan miktar için %25 oranında ilave gümrük vergisi, 13 Mayıs 

2020 – 12 Mayıs 2021 tarihleri arasında 3.080 ton kota ve kotayı aşan miktar için %15 oranında 

ilave gümrük vergisi, 13 Mayıs 2021 – 24 Ekim 2021 tarihleri arasında 1.532 ton kota ve kotayı 

aşan miktar için %5 oranında ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar verilmiş olup, anılan 

nihai karara ilişkin Dünya Ticaret Örgütü bildirimi ekte iletilmektedir. Bahse konu bildirimin 

incelenmesinden de görüleceği üzere, nihai önlem alınmayan inşaat demiri, petrol ve doğalgaz 

boruları, sıcak haddelenmiş sac, boyanmış çelik ve filmaşin ürün gruplarında 25 Ekim 2018 

tarihinden itibaren uygulanmakta olan geçici önlem 28 Nisan 2019 tarihi itibarıyla 

sonlandırılmıştır. Önleme ilişkin duyuruya ayrıca https://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/cn-

ad/cn19-08-eng.html bağlantısından erişmek mümkün bulunmaktadır.  

 

Diğer taraftan, https://www.international.gc.ca/controls-controles/steel-acier/notices-

avis/945.aspx?lang=eng bağlantısında yer alan ithalatçı bildiriminde kota tahsisine ilişkin 

detaylı bilgiye yer verilmekte olup,  

 

- 13 Mayıs 2019 – 2 Haziran 2019 tarihleri arasında gönderi bazında ilk gelen ilk alır prensibine 

göre ithalat izni düzenleneceği, anılan dönemde kotaların kalın levha için 5.738.000 kg, 

paslanmaz çelik tel için 161.000 kg olarak uygulanacağı,  

- 3 Haziran 2019 – 31 Ocak 2020 tarihleri arasında kotaların kalın levha için 66.666.667 kg, 

paslanmaz çelik tel için 1.866.667 kg olarak uygulanacağı, bahse konu kotaların iki bölüme 

ayrılacağı, ilk bölümde (allocation pool) kotaların geçmiş ithalatları göz önünde bulundurularak  
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belirlenen ithalatçılara tahsis edileceği, ikinci bölümün (residual pool) ise kota tahsis edilmemiş 

ithalatçılarca ilk gelen ilk alır prensibine göre kullanılabileceği,  

- 1 Şubat 2020 – 24 Ekim 2021 tarihleri arasında uygulanacak kotalara ilişkin olarak 2019 yılı 

yazında kamuya açık istişareler düzenleneceği bildirilmektedir.  

 

Anılan bildirimde, 3 Haziran 2019 – 31 Ocak 2020 tarihleri arasında kullanılacak kotaların 

tahsisine ilişkin olarak,  

 

- Başvuruların 10 Mayıs – 24 Mayıs 2019 tarihleri arasında Kanada Küresel İlişkiler (Global 

Affairs Canada) idaresine yapılabileceği, başvuruların 24 Mayıs 2019 tarihine kadar yapılması 

gerektiği, tüm ithalatçıların başvurularının kabul edileceği ancak 1 Temmuz 2017 – 30 Haziran 

2018 tarihleri arasındaki dönemde ithalattaki payı en az %0,5 olan ithalatçılara kota tahsisi 

yapılabileceği,  

- Tahsis yapıldıktan sonra kalan kota miktarı ile 13 Mayıs 2019 – 2 Haziran 2019 tarihleri 

arasında kullanılmayan kotaların ikinci bölümü (residual pool) oluşturacağı, söz konusu 

kotalardan yararlanmak için gerekli izinlerin ilk bölümde (allocation pool) kota tahsis 

edilmemiş ithalatçılara ilk gelen ilk alır prensibine göre düzenleneceği,  

- Kendisine tahsis edilen kotaların tümünü kullanan ithalatçıların 2 Aralık 2019 tarihinden 

itibaren kotaların ikinci bölümünü (residual pool) kullanabileceği,  

- Kotalardan en üst düzeyde faydalanmanın sağlanabilmesi için, kendisine kota tahsis edilen 

ithalatçılarca tahsis edilen kotanın kullanılmayacak kısmının olması halinde, 2 Aralık 2019 

tarihine kadar bu kısım için kendilerine yapılan tahsisin kaldırılmasını talep etmeleri, bu şekilde 

tahsisi kaldırılan kotaların ikinci bölüme (residual pool) ilave edileceği ifade olunmaktadır. 


