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Dış ticaret açığı yüzde 52 arttı
(29.12.2017/ Dünya Gazetesi)
Kasım ayında dış ticaret açığı yüzde 52,4 büyüdü. Bu dönemde ihracatın ithalatı
karşılama oranı yüzde 69,2'ye geriledi.

TÜİK, kasım ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini yayımladı.
TÜİK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine
göre; ihracat kasımda, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 11,2 artarak 14 milyar 217
milyon dolar, ithalat ise yüzde 21,3 artarak 20 milyar 537 milyon dolar olarak
gerçekleşti.
Söz konusu ayda dış ticaret açığı yüzde 52,4 artarak 6 milyar 320 milyon dolara
yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Kasım ayında yüzde 75,5 iken, 2017
Kasım ayında yüzde 69,2'ye düştü.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 Kasım ayında bir
önceki aya göre ihracat yüzde 1,6 arttı, ithalat yüzde 2,4 azaldı. Takvim etkilerinden
arındırılmış seriye göre ise; 2017 yılı Kasım ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat
yüzde 11,1, ithalat yüzde 21,4 arttı.
Avrupa Birliği'ne ihracat arttı
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Avrupa Birliği'nin ihracattaki payı 2016 Kasım ayında yüzde 46,7 iken, 2017 Kasım
ayında yüzde 49,1 oldu. AB'ye yapılan ihracat, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 17
artarak 6 milyar 983 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Dış ticarette lider ülke değişmedi
Kasımda, Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 376 milyon dolar olurken, bu ülkeyi
sırasıyla 908 milyon dolar ile İngiltere, 839 milyon dolar ile İtalya ve 733 milyon dolar ile
ABD takip etti.
Bu dönemde Almanya'dan yapılan ithalat, 1 milyar 982 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi
sırasıyla 1 milyar 981 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 906 milyon dolar ile Rusya ve 1
milyar 16 milyon dolar ile İtalya izledi.
Yüksek teknolojili ürünlerin ihracattaki payı
Kasımda, imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 92,8 olurken; yüksek
teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,9 ve orta
yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 36,3 olarak gerçekleşti.
İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı ise yüzde 81,1 oldu. Bu ayda yüksek
teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 15,7, orta yüksek
teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 42,7 oldu.

Almanya Hem İhracatta Hem De İthalatta İlk Sırada
( 29.12.2017/ Gümrük TV )

Almanya Hem İhracatta Hem De İthalatta İlk Sırada
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Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici
dış ticaret verilerine göre;
Almanya'ya yapılan ihracat 2017 Kasım ayında 1 milyar 376 milyon dolar olurken, bu
ülkeyi sırasıyla 908 milyon dolar ile İngiltere, 839 milyon dolar ile İtalya ve 733 milyon
dolar ile ABD takip etti.
Almanya'dan yapılan ithalat, 2017 yılı Kasım ayında 1 milyar 982 milyon dolar oldu. Bu
ülkeyi sırasıyla 1 milyar 981 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 906 milyon dolar ile Rusya ve
1 milyar 16 milyon dolar ile İtalya izledi.
TÜİK

Küresel Ham Çelik Üretimi, 2017 Yılının Kasım Ayında Bir Önceki Yılın
Aynı Ayına Göre Yüzde 3,7 Arttı
(28.12.2017/ Gümrük TV )

Küresel Ham Çelik Üretimi, 2017 Yılının Kasım Ayında Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre
Yüzde 3,7 Arttı
Dünya Çelik Birliği’nin kayıtlarını tuttuğu 66 ülkenin toplam ham çelik üretimi bir önceki
yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 artarak 136,3 milyon ton olarak gerçekleşti.
2017 yılının Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, Çin’in ham çelik üretimi
yüzde 2,2 artışla 66,2 milyon ton, Japonya’nın ham çelik üretimi yüzde 1 artışla 8,7
milyon ton olarak gerçekleşti.
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Avrupa Birliği’nde ise, İtalya’nın üretimi yüzde 3,3 artışla, 2,2 milyon ton, İspanya’nın
üretimi yüzde 18 artışla 1,3 milyon ton seviyesine yükseldi. Diğer taraftan, Fransa’nın
üretimi yüzde 8,7 azalışla 1,2 milyon ton seviyesine geriledi.
[61019
Türkiye’nin ham çelik üretimi yüzde 7 artışla 3,1 milyon ton seviyesine, ABD’nin üretimi
yüzde 8,5 artışla 6,7 milyon ton düzeyine ve Brezilya’nın üretimi de yüzde 15,3 artışla 3
milyon ton seviyesine yükseldi..
2017 yılı Kasım ayında söz konusu 66 ülkenin kapasite kullanım oranı, 2016 yılının
Kasım ayına göre yüzde 1,5 puan artışla, 2017 yılının Ekim ayına göre ise yüzde 2,2
puan azalışla yüzde 70,7 seviyesinde gerçekleşti.
Kaynak: https://www.worldsteel.org/media-centre/press-releases/2017/november-2017crude-steel-production.html

İthalat İşlemleri 01.01.2018 Tarihinden İtibaren e-İmza Kullanılarak
Yapılabilecek
( 27.12.2017 / Gümrük TV/ Ekonomi Bakanlığı)

İthalat
İşlemleri 01.01.2018 Tarihinden İtibaren e-İmza Kullanılarak Yapılabilecek
Bilindiği üzere, Bakanlığımız İthalat Genel Müdürlüğünce verilen ithal izinleri, ithal
lisansları ve gözetim belgeleri hâlihazırda başvuru sahiplerinin yazılı başvurusu üzerine
elektronik ortamda düzenlenerek gümrüklere Tek Pencere Sistemi (TPS) üzerinden
iletiliyor.
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27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İthalat İşlemlerinde
Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3)” ile firmalar tarafından söz konusu
belgeler için kağıt ortamında yapılan başvuruların da elektronik ortama alınmasıyla
sürecin hızlandırılması ve kolaylaştırılması amaçlanıyor.
Söz konusu Tebliğ ile, Genel Müdürlüğe yapılan belge başvurularının, 1/1/2018
tarihinden itibaren, firmalar tarafından Noter kanalıyla yetkilendirilmiş şahıslar
aracılığıyla elektronik imza kullanılarak yapılmaya başlanacağı, 1/4/2018 tarihinden
itibaren ise yalnızca elektronik imza ile yapılan başvuruların kabul edileceği,
kullanıcıların yetkilendirilmesine dair usul ve esasların duyuruldu.
Ekonomi Bakanlığı

Türkiye, ABD’de gümrüğe takılabilir
( 26.12.2017/ Sözcü Gazetesi )
Türkiye’nin aralarında olduğu 120 civarında ülkeden 3 bin 500’den fazla çeşit
malın ABD’ye Gümrük Vergisi olmadan girmesini sağlayan Genelleştirilmiş
Tercihler Sistemi’nin (GTS) süresinin yılbaşında dolmasına rağmen, ABD
Kongresi’nde süre uzatma için anlaşma sağlanamadı.

Düzenleme yenilenmezse, Türk ihracatçılar senede en az 40 milyon dolar fazla vergi
ödeyecek. ABD Başkanı Donald Trump yanlısı milletvekili ve senatörler, 1976'dan beri
uygulanan GTS'nin kaldırılmasını istiyor. Trump'ın ticaret danışmanı ve çelik üreticisi
Nucor CEO'su Dan DiMicco, “Artık Hindistan veya Çin'in gelişmekte olmakla ilgisi yok;
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Hindistan'da 600 milyon kişi orta sınıfta ve bu muhtemelen bizim orta sınıfımızın 3-4
katı. Buralarda gerçek yoksulluk alanları varsa ki bundan şüphe yoktur, bununla
uğraşmak onların kendi hükümetinin işidir, bizimkinin değil” dedi
2 SENE SÜRMÜŞTÜ
ABD Senatosu Finans Komitesi'ndeki Demokrat Partili Ron Wyden, Cumhuriyetçilerin
vergi reformuyla uğraşırken GTS'yi unutturduğunu öne sürdü. Komitenin Cumhuriyet
Partili Başkanı Orrin Hatch ise Kongre'nin ocak ayı içinde toplanmasının ardından,
GTS'nin en kısa sürede yenilenmesine çalışacaklarını söyledi. Ancak Trump'ın
programdan sorumlu yetkilisi Robert Lighthizer, GTS'nin uzatılıp uzatılmayacağı
konusundaki soruları yanıtsız bıraktı. Benzer şekilde 31 Temmuz 2013'te kesintiye
uğrayan uygulama 29 Temmuz 2015'te, 2017'nin son gününe kadar tekrar yürürlüğe
konmuştu. GTS sayesinde Türkiye'den ABD'ye 2012 yılında yapılan ihracatta yaklaşık
41.7 milyon dolarlık Gümrük Vergisi'nden kurtulmak mümkün olmuştu.
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