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Türkiye bazı
uygulayacak

çelik

ürünlerine

kota

aşımı

halinde

%25

vergi

(SteelOrbis)
Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, Türkiye bazı çelik ürünlerinin ithalatına tarife
kontenjanı uygulayacak. Ürün bazında belirlenen kota aşıldığı takdirde %25 ithalat vergisi
uygulanacak. Söz konusu uygulamanın 200 gün süreyle geçerli olacağı bildirildi.
Geçici korunma önlemi yassı mamul, uzun mamul, boru ve içi boş profil, paslanmaz çelik ve
demir yolu ile tramvay hattı malzemelerini kapsıyor.
Öte yandan, Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşması gereğince gelişmekte
olan ülkelere muafiyet tanınmasına oy birliği ile karar verildi.
Türkiye’nin bazı çelik ürünlerine getirdiği tarife kontenjanı uygulamasını yorumlayan ÇEBİD
Genel Sekreteri Mehmet Zeren, yassı çelik ürünlerine halihazırda uygulanan gümrük
vergileri nedeniyle iç piyasada fiyatların dünya piyasa fiyatlarına göre daha yüksek
olduğunu belirterek bu uygulama sonucunda yassı çelik ürünlerine erişimde yaşanan
sıkıntının daha da artabileceğini ifade etti. Söz konusu tarife kontenjanı uygulamasından
dahilde işleme rejiminin muaf olmasının olumlu olarak düşünülebileceğini ancak, dahilde
işleme rejiminden yararlanmayan küçük ölçekli firmaların bu uygulamadan olumsuz
etkileneceklerini düşündüğünü aktardı.
Paslanmaz ürünlere getirilen kotaya bakıldığında ise, piyasa kaynakları mevcut ithalat
tonajları düşünüldüğünde, getirilen kotanın bir sıkıntı yaratmayacağını ifade ediyor.
Geçici korunma önlemine tabi olan ürünleri ve kotaları aşağıdaki tabloda görebilirsiniz:
Ürün Grubu

GTİP

Tarife Kontenjanı (ton) Ek Vergi
72.08

Yassı Mamuller

72.09
72.10
72.11
72.12

3.117.670

72.25
72.26
Uzun Mamuller
(Çubuklar, teller, profiller)

72.13
72.14
72.15

3

72.16
72.27
72.28
Boru ve İçi Boş Profiller

558.534

73.03

%25

73.04
73.05

273.901

73.06
Paslanmaz Çelik*

72.19

139.934

72.20
Demir Yolu ve Tramvay
Hattı Malzemeleri

73.02

27.044

*7219.11, 7219.12, 7219.13, 7219.14, 7219.21, 7219.22, 7219.23, 7219.24, 7220.11 ve
7212.20 hariç.

ABD’de yerli sıcak sac fiyatları halen gevşek
(Steelorbis)
Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, ABD yerel sıcak sac piyasasında fiyatlar üst
sınırdan 11$/mt arttı ve 915-948$/mt fabrika çıkışı aralığında yer almaya başladı. Bazı
piyasa kaynakları yüksek tonajlı bağlantıların bu aralığın biraz altından
gerçekleşebildiğini belirtiyor.
Piyasa kaynaklarından biri, teslim sürelerinin yaklaşık dört hafta olduğunu ve çelik
üreticilerinin pazarlıklara açık olduğunu, fakat fiyatlar düşerken kimsenin yüksek tonajlı
alım yapmak için acele etmediğini ifade etti.
Yıllık bazda incelendiğinde ise, fiyatların halen 2017 yılı eylül ayının ortalarına kıyasla
daha yüksek olduğu gözleniyor. 15 Eylül 2017 tarihinde ABD’de yerli sıcak sac fiyatları
672-694$/mt fabrika çıkışı aralığında seyrediyordu.
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ABD hat borusu fiyatları düştü
(Steelorbis )
ABD’de yerli ve ithal API X-52 hat borusuna talebin az olması en sonunda fiyatların
gevşemesine neden oldu.
Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, ülkede yerli hat borusu fiyatları alt sınırdan 22$/mt
düştü ve 1.411-1.477$/mt fabrika çıkışı aralığında yer almaya başladı. Teksas’ta faaliyet
gösteren bazı piyasa kaynakları bu aralığın biraz altında da bağlantıların olduğunu
belirtti.
İthal fiyatların da haftalık bazda gerilediği gözlendi. ABD iç piyasasında Tayvan’dan ithal
hat borusu fiyatları 44$/mt düşerek Körfez limanlarında teslim 1.411-1.455$/mt DDP
aralığına yükseldi. Koreli üreticilerin ise ilk çeyrek sevkiyatları için siparişlerini şimdiden
doldurdukları için teklif vermedikleri ifade ediliyor.

Türkiye’de ithal yassı mamul talebi zayıf
(Steelorbis)
Geçtiğimiz bir haftalık dönemde Türkiye’de ithal mamul alıcılarının ülkedeki ekonomik
tablodan duydukları endişe nedeniyle ihtiyaç dışı alımlardan kaçınmaya devam ettikleri
ve talebin zayıf seyrini sürdürdüğü gözlendi. Ayrıca ülkede yerel yassı mamul
fiyatlarının gevşemeye devam etmesi Türk alıcıların fiyat sorgularında öncelikle yerel
üreticilere yönelmelerini sağladı. Piyasa kaynakları dün alınan faiz artırımı kararının
ticareti yavaşlatacağını düşündüklerini ve alıcıların temkinli tavrını korumasını
beklediklerini ifade ediyor. Ayrıca Türk alıcıların ithal yassı mamul tedarikçilerine fiyat
baskısı yaptıkları, ancak geçtiğimiz hafta verilen indirimlerin yanı sıra üretim
maliyetlerindeki artışların henüz fiyatlara yansıtılamaması nedeniyle BDT’li sıcak sac
tedarikçilerin yeni indirimlere sıcak bakmadıkları gözleniyor.
Bu tablo neticesinde geçtiğimiz bir haftalık dönemde BDT’den Türkiye’ye verilen yassı
mamul tekliflerinde fiyatlar değişmeyerek, sıcak saclar için 560-580$/mt CFR, soğuk
saclar için 620-630$/mt CFR aralığında seyrine devam ediyor.

Türkiye yerel kaynaklı boru satışlarında hala canlanma yok
(Steelorbis )
Geride kalan bir haftalık sürede Türk üreticilerin iç piyasaya verdikleri EN10219
standardına uygun S235 kalite sıcak sacdan üretilmiş, 2-4 mm et kalınlığına sahip ERW
boru ve kutu profil fiyatları alt sınırdan 30$/mt ve üst sınırdan 20$/mt düşüşle 600-
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630$/mt fabrika çıkışı aralığında yer almaya başladı. İç piyasada alıcıların tedirginliğinin
devam ettiği ve alımlarda ciddi bir toparlanma olmadığı görülüyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın dünkü Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası
faiz oranını 645 baz puan artırarak %24’e yükseltmesi, piyasaların ateşini bir nebze
olsun dindirdi. ABD doları/Türk lirası paritesi de 6,01 seviyesine kadar geriledi. Türk
lirasındaki değer kazanımını iç piyasada hem üreticilerin hem de alıcıların beklemeyi
tercih etmesine ve dolardaki düşüşün devam edip etmeyeceğini ve paritenin hangi
seviyeye geleceğini görmek istemelerine neden oluyor. Bu nedenle piyasanın stabil
olduğu ve ekonomideki gelişmeleri takip ettiği görülüyor.
Öte yandan, dün Resmi Gazete’de yayınlanan 32 sayılı “Türk parasının kıymetini
koruma” hakkındaki karardaki değişiklik, piyasada belirsizliğin artmasına neden oldu.
Özellikle leasing ile iş sözleşmelerinde ödemelerin dövize endeksli yapılamayacak
olması geriye dönük döviz borçlarının nasıl ödeneceğine ve sözleşmelerin nasıl
güncelleneceğine dair sektörde soru işaretlerinin artmasına neden oldu. Ayrıca dolar ile
iş yapan bazı üreticilerin yakın zamanda Türk lirası ile iç piyasaya satış yapmaya
başlamayı dillendirdikleri, ancak öncesinde kararın nasıl uygulanacağına dair
prosedürlerin netleşmesini bekledikleri belirtiliyor.

ABD Çin’den ithal sıcak yassı ürünlere yönelik idari incelemenin
sonuçlarını açıkladı
(Steelorbis )
ABD Ticaret Bakanlığı, Çinli şirketler Baosteel Group Corporation, Shanghai Baosteel
International Economic & Trading Co., Ltd., Baoshan Iron and Steel Co., Ltd., Shanghai
Meishan Iron & Steel ve Union Steel China tarafından ABD’ye ihraç edilen bazı sıcak
haddelenmiş yassı karbon çelik ürünlerine yönelik başlattığı idari incelemenin nihai
sonuçlarını açıkladı.
Bakanlık, inceleme sonuçlarına göre, söz konusu şirketlerin Çin’den bağımsız kuruluşlar
olmadığı kararını koruduğunu ve bu sebeple daha önce Çin’den ithal aynı ürünlere
getirdiği %90,83 oranındaki antidamping vergisini 1 Kasım 2016-31 Ekim 2017 inceleme
döneminde yapılan bahsi geçen ithalata uygulamaya devam edeceğini açıkladı.
İncelemeye tabi olan ürünler ABD Gümrük İstatistik Tarife Pozisyon Cetveli’nde
7208.10.1500, 7208.10.3000, 7208.10.6000, 7208.25.3000, 7208.25.6000,
7208.26.0030, 7208.26.0060, 7208.27.0030, 7208.27.0060, 7208.36.0030,
7208.36.0060, 7208.37.0030, 7208.37.0060, 7208.38.0015, 7208.38.0030,
7208.38.0090, 7208.39.0015, 7208.39.0030, 7208.39.0090, 7208.40.6030,
7208.40.6060, 7208.53.0000, 7208.54.0000, 7208.90.0000, 7211.14.0090,
7211.19.1500, 7211.19.2000, 7211.19.3000, 7211.19.4500, 7211.19.6000 ve
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7211.19.7530 kodları altında yer alıyor. Ürünlerin 7225.11.0000, 7225.19.0000,
7225.30.3050, 7225.30.7000, 7225.40.7000, 7225.99.0090, 7226.11.1000,
7226.11.9030, 7226.11.9060, 7226.19.1000, 7226.19.9000, 7226.91.5000,
7226.91.7000, 7226.91.8000 ve 7226.99.0000 kodları altında da yer alabileceği
belirtildi.

Türkiye ithal çeliğe yönelik korunma önlemi soruşturmasına ilişkin ara
rapor yayımladı
(Steelorbis )
Türkiye Ticaret Bakanlığı, bazı çelik ürünlerinin ithalatına yönelik 27 Nisan 2018
tarihinde başlattığı korunma önlemi soruşturmasına ilişkin ara inceleme raporunu
yayımladı.
Ara inceleme raporuna göre, bazı yassı ve uzun çelik ürünleri, boru ve profil, demir yolu
ve tramvay hattı malzemeleri ile paslanmaz yassı çelik ürünleri dahil soruşturma konusu
ürünlerin ithalatı 2014 yılında ciddi oranda düşüşle 8,3 milyon mt’a gerilemiş olup ithalat
izleyen yıllarda artarak 2017 yılında 10,6 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.
Bununla birlikte, raporda, dünya genelinde çelik ürünlerinde uygulamaya giren korumacı
tedbirlerdeki artış eğiliminin, yerli çelik sanayisinin ithalat artışından zarar görmesi
tehdidini artırdığı belirtildi.
Soruşturma kapsamında ilgili taraflardan gelen bilgiler doğrultusunda paslanmaz
çeliklerin sıcak haddelenmiş olanlarının Türkiye’de üretiminin yapılmadığının tespit
edildiği ve bu sebeple sadece soğuk paslanmaz çeliklerin incelendiği bildirildi.
Korunma önlemi soruşturmasına tabi olan ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu
Cetveli’nde 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7225, 7226, 7213, 7214, 7215, 7216, 7217,
7227, 7228, 7303, 7304, 7305, 7306, 7219, 7220 ve 7302 kodları altında kayıtlı
bulunuyor.
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ABD’nin standart boru ithalatı temmuz ayında %9,5 arttı
(Steelorbis )
ABD Ticaret Bakanlığı tarafından (DOC) İstatistik Kurumu ön verilerine dayanarak
açıklanan verilere göre, bu yılın temmuz ayında ABD’nin standart boru ithalatı haziran
ayına göre %9,5 artışla ve 2017 yılının temmuz ayına kıyasla %41,9 düşüşle 67.900 mt
seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, haziran ayında kaydedilen 59,4 milyon $ ve
önceki yılın aynı ayında kaydedilen 100,3 milyon $’a kıyasla 65,6 milyon $ oldu.
Temmuz ayında, ABD’nin en fazla standart boru ithalatı yaptığı ülke, haziran ayında
yapılan 15.729 mt’a ve 2017 yılının temmuz ayında yapılan 10.604 mt’a kıyasla 13.207
mt ithalat yapılan Tayland oldu. Tayland’ı 12.383 mt ile Kanada, 9.727 mt ile Vietnam,
7.900 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve 5.029 mt ile İtalya takip etti.
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