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Türk Çelik Sektörü AB’den Muafiyet İstiyor.
(ÇİB / 30.03.2018)
Donald Trump’ın Section 232 imzası dünya ticaretinde dengeleri değiştiriyor. Dünya
genelinde gümrük duvarlarının yükseleceği ve korumacı önlemlerin artacağı tahmini
gerçekleşiyor. Bununla ilgili ilk hamle Avrupa Birliği’nden geldi. AB, Section 232’nin
tetiklemesi ile oluşacak muhtemel arzın kendi iç piyasasına zarar verebileceğine dair isabetsiz
hesaplarıyla 26 Mart 2018’de 26 ayrı çelik ürün grubunda bir Korunma Önlemi Soruşturması
(SafeGuard Investigation) başlattı. AB’nin soruşturma kapsamında ele aldığı 26 ayrı çelik ürün
grubunda geçen yılki ithalatı 29,4 milyon ton olurken, Türkiye’den ithalatı 4,6 milyon ton
oldu. Soruşturma sonucunda Türkiye’ye karşı korunma önlemi uygulanırsa sektörün ağır
darbe alacağını belirten Türk çelik sektörünün temsilcileri, Çelik İhracatçıları Birliği
öncülüğünde bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı. AB ile Türkiye arasındaki
Gümrük Birliği Anlaşması uyarınca AB’ye sıfır gümrükle ihracat yapan Türk çelik sektörü, bu
uygulamanın dışında tutulmak istiyor.
Avrupa Birliği, ABD’nin yürürlüğe koyduğu Section 232 önleminin yaratacağı etkinin iç
pazarına karşı tehdit oluşturacağı gerekçesiyle 26 çelik ürün grubunda Korunma Önlemi
Soruşturması başlattı. Türk çelik sektörü, bölgeler bazlı ihracatında önemli bir yeri olan
AB’deki bu yeni gelişmeyi yakından izliyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin AB’ye yaptığı 5,6 milyon
tonluk çelik ihracatının 4,6 milyon tonunu soruşturma kapsamındaki 26 ürün grubu
oluşturdu. Aynı dönemde AB’den 5 milyon tonluk çelik ithal edildi.
Türk çelik sektörünün önde gelen temsilcileri Çelik İhracatçıları Birliği öncülüğünde bir araya
gelerek durum değerlendirmesi yaptı. Çelik İhracatçıları Birliği, Çelik Boru İmalatçıları
Derneği (ÇEBİD), Çelik Dış Ticaret Derneği, Çelik Federasyonu (ÇELFED) ile Yassı Çelik
İthalat, İhracat ve Sanayicileri Derneği (YİSAD)’nin bir araya geldiği toplantıda sektör
temsilcileri; Türkiye’nin Gümrük Birliği, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) anlaşmaları
dolayısıyla AB’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek bu uygulamanın Türkiye’yi
dışarıda bırakacak şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söylediler. Açıklamada Türkiye ile
AB’nin ortak çıkarları ve ticaret hacmine de vurgu yapılırken, Section 232 sonrası AB
ülkelerinde yaşanan tedirginliğin Türkiye için de geçerli olduğunun altı çizildi. Ayrıca AB’nin,
Türkiye’yi üçüncü bir ülke olarak değil kendi safında bir ülke olarak değerlendirmesi
gerekliliği vurgulandı. Sektör temsilcilerine göre Türkiye de iç pazarını korumak için benzer
koruma önlemlerine başvurmak zorunda kalabilir.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Section 232 ile dünya ticaretinin dengesini bozduğunu ifade
eden Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci, AB’nin iç pazarını
korumak gerekçesi ile başlattığı Korunma Önlemi Soruşturmasının ciddi sonuçlar
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doğuracağına işaret ederek şunları söyledi: “Çelik sektörümüzün önde gelen STK temsilcileri
ile AB’nin başlattığı soruşturmanın Türkiye’ye olası etkilerini ve alınması gereken tedbirleri
enine boyuna değerlendirdik. Ortak kanaatimiz, Avrupa Birliği’nin ayrılmaz bir parçası olan
Türkiye’nin bugüne kadar AKÇT ve Gümrük Birliği kapsamında üzerine düşeni yapması sebebi
ile bu uygulamanın dışında tutulmasıdır. ABD’nin NAFTA kapsamında Kanada ve Meksika’yı
Section 232’den muaf tutması gibi, AB’nin de Türkiye’yi muaf tutması beklenmektedir. Hatta
Gümrük Birliği ülkesi olarak AB, bizi de kendi yanında değerlendirerek 3. ülkelere karşı
birlikte hareket etmemize imkân tanımalıdır. Türk çelik sektörü, AB için tehdit değil yakın bir
ticari ortaktır. AB ile Türkiye arasında ciddi bir ticaret hacmi bulunmaktadır. Gümrük Birliği
çerçevesinde karşılıklı ticaretimize baktığımızda; AB’den 85,4 milyar dolarlık ithalata karşın
ihracatımız 73,9 milyar dolar seviyesinde. Türkiye’nin aleyhine, AB’nin ise lehine bir
ticaretten bahsediyoruz. Çelik dış ticaretinde AB ile Türkiye arasında bugüne kadar dengeli
bir dış ticaretin olduğunu görüyoruz. Geçen yıl AB ülkelerine 4 milyar dolar değerinde toplam
5,6 milyon tonluk çelik ihraç ederken, aynı dönemde AB’den 4,5 milyar dolar değerinde 5
milyon ton seviyesinde çelik ithal ettik. Bundan sonra da çelik dış ticaretindeki bu dengenin
sürmesi gerektiğine inanıyoruz”.
Namık Ekinci: “Türkiye, AB gibi Section 232’den muaf tutulsun”
Avrupa Birliği ve Türkiye’nin ortak çıkarları etrafında birlikte hareket etmesi gerektiğinin
altını çizen Namık Ekinci, “Türkiye, AB’nin siyasi ve ekonomik olarak önemli bir partneridir.
Avrupa’nın vazgeçilmez bir parçasıdır. AB ülkeleri nasıl ki Section 232 yasasından muaf
tutulduysa Gümrük Birliği’nin bir parçası olarak Türkiye’nin de kapsam dışında bırakılmasını
istiyoruz. Türkiye zaten ABD’nin öne sürdüğü tüm muafiyet kriterlerini karşılamaktadır”
dedi.
ÇİB Başkanı Ekinci, AB’nin Türk çelik sektörüne engel koyarak devre dışı bırakması halinde
gerek AB gerekse Türkiye açısından telafisi olmayan sonuçlar doğuracağına işaret etti.
Türkiye, AB ile ortak hareket etmeli
Türk çelik sektörü, Avrupa Birliği’nde yaşanan Section 232 tedirginliğinin aynısının Türkiye
için de geçerli olduğu konusunda hem fikir. Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Namık Ekinci,
bu konuyla ilgili olarak, “AB ülkelerinin çekinceleri Türkiye için de geçerlidir. AB’nin korunma
önlemine Türkiye de dâhil olmalı ve 3. ülkelere karşı ortak hareket etmelidir. Bu konuda
hükümetimizin başarılı bir politika izleyeceğini düşünüyoruz. AB nezdinde temasların
başlatıldığını biliyoruz. Beklentimiz en kısa sürede sonuç alınması ve Türkiye’nin bu
uygulama dışında tutulmasıdır. Önümüzdeki günlerde sektör temsilcilerimizle birlikte
Ekonomi Bakanlığımızla bir araya gelerek bu gelişmeleri değerlendireceğiz” diye konuştu.
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Trump, Güney Kore İle Ticaret Anlaşmasını Bir Süreliğine Askıya Alabilir.
(Dünya Gazetesi/29.03.2018 )
ABD Başkanı Trump, "Güney Kore ile ticaret anlaşmasını, Kuzey Kore ile uzlaşmaya varana kadar
bekletebilirim." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Güney Kore ile ticaret anlaşmasını, Kuzey Kore ile uzlaşmaya varana
kadar bekletebilirim." dedi.
Trump, Ohio'da yaptığı konuşmada, bu hafta içinde imzalanacağı açıklanan yeni ABD-Güney Kore
Ticaret Anlaşması'nın Amerikan çelik ve otomotiv sektörlerine büyük faydası olacağına işaret
ederek, "Bu hafta, Güney Kore ile mükemmel bir anlaşmayı güvenceye aldık." ifadesini kullandı.
Buna karşın söz konusu anlaşmayı askıda tutabileceğini belirten Trump, şunları söyledi:
"Güney Kore ile ticaret anlaşmasını, Kuzey Kore ile uzlaşmaya varana kadar bekletebilirim. Bunu
herkes anlıyor mu? Bunu neden yaptığımı biliyorsunuz, değil mi? Çünkü bu anlaşma çok güçlü bir
kart ve ben herkesin adil muamele görmesini garantilemek istiyorum. Kuzey Kore ile gayet güzel
şekilde ilerliyoruz. Neler olacağını göreceğiz."
Trump yönetiminden kıdemli yetkililer, hafta başında yaptıkları açıklamada, Güney Kore ile
müzakere edilen yeni ticaret anlaşmasının bu hafta içinde imzalanabileceğini belirtmişti.
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Yeni anlaşma kapsamında Güney Kore'nin Amerikalı otomobil üreticilerine uyguladığı mevcut kotayı
25 binden 50 bine çıkararak, Ford ve General Motors marka araçların ülkeye ithal edilmesini
kolaylaştıracağı bildirilmişti.
Güney Kore'nin ABD'ye yönelik çelik ithalatını yaklaşık yüzde 30 azaltmasını öngören
anlaşmanın, ülkenin Trump yönetiminin bir süre önce hayata geçirdiği çelik ve alüminyum
tarifelerinden süresiz olarak muaf tutulmasını sağlayacağı kaydedilmişti.
Trump'ın son açıklamaları anlaşmanın ne zaman imzalanacağı konusunda büyük belirsizlik yarattı.

Rus Üreticiler, ABD’nin Çelik İthalat Vergisine Karşı Yasal
Yollara Başvurdu.
(Metal Expert / 28.03.2018)
23 Mart tarihinde ABD’nin, çelik ithalatına yönelik vergi uygulamasının yürürlüğe girmesinin
ardından Rus firmaların konumlarını yasal olarak savunmaya karar verdikleri haber veriliyor.
NLMK USA’in önlemlerin kapsamına giren ürün listesinden slabın muaf tutulması için
başvuruda bulunduğu, aynı zamanda Severstal’in daha sıkı önlemler uygulamaya karar
verdiği ifade ediliyor. Severstal’in bağlı kuruluşlarının, firmanın söz konusu vergilerden muaf
tutulması gerektiğini öne sürerek ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nde dava açtıkları
bildiriliyor.

NLMK’nın, Başkan Trump’ın ABD’de yerleşik çelik ithalatçılarının bazı çelik ürün türlerinde
vergiden muaf tutulacağını ima eden açıklamasından destek aldığı ifade ediliyor. NLMK’nın,
ABD’deki tesislerine yılda 1.6-1.7 milyon ton seviyesinde slab sevkiyatı gerçekleştirdiği ve
söz konusu miktarı ikame etmenin sorun teşkil ettiği açıklanıyor. Başvuruların 30 gün içinde
alındığı ve daha sonra ABD’li tedarikçilerin itirazlarının değerlendirildiği, nihai kararın ise 90
gün içinde açıklanacağı belirtiliyor.
Severstal’in bağlı kuruluşları Severstal Export Miami Corp ve Severstal Export GmbH’nin,
ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nde % 25 ithalat vergisine itiraz etmeye çalıştıkları
vurgulanıyor.
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İran Bazı Yassı Çelik Ürünlerine Uygulanan Gümrük Vergilerini Düşürdü.
(SteelOrbis 29.03.2018)
İran Çelik Üreticileri Derneği’nin (ISPA) yayın organı olan Chilan Magazine’de yaptığı
açıklamaya göre, İran hükümeti, sıcak rulo, soğuk rulo ve kaplamalı sac dahil bazı yassı çelik
ürünlerine uygulanan gümrük vergisi oranlarını düşürdü.
Buna göre, kalınlığı 4,75 mm’ye kadar olan sıcak rulo ürünlerine ve petrol, doğal gaz ve
petrokimya sektörlerinde kullanılan API kalite sac ürünlerine uygulanan gümrük vergisi
%10’dan %5’e düşürüldü. Kalınlığı 0,5 mm ve 1,0 mm arasında olan soğuk rulo ürünlerine
uygulanan gümrük vergisi ise %30’dan %10’a düşürüldü. Buna ek olarak, kaplamalı saca
uygulanan gümrük vergisi %26’dan %20’ye, teneke levhaya uygulanan vergi ise %26’dan
%15’e düşürüldü.
ISPA, yaptığı açıklama, hükümetin gümrük vergilerinin azaltılması yönündeki kararına karşı çıktığını,
bu kapsamda ISPA başkanı Mahmoud Eslamian’ın, hükümet yetkililerine, İran’da yerel çelik
fiyatlarının küresel oranlara kıyasla düşük olduğunu, bu sebeple vergilerin düşürülmesinin ülke
yararına olmayacağını söylediğini bildirdi.

Dış Ticaret Açığı Yüzde 54 Arttı.
( Dünya Gazetesi / 30.03.2018 )
Şubatta dış ticaret açığı yüzde 54,2 artışla 5.7 milyar dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama
oranı yüzde 69,6'ya düştü.
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Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret
verilerine göre; ihracat şubatta, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 9 artarak 13 milyar 176 milyon
dolar, ithalat yüzde 19,7 artarak 18 milyar 936 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Şubat ayında dış ticaret açığı yüzde 54,2 artışla 5 milyar 761 milyon dolara yükseldi.
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Şubatta yüzde 76,4 iken, 2018 Şubat ayında yüzde 69,6'ya
düştü.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Şubat ayında bir önceki aya göre
ihracat yüzde 2,7 arttı, ithalat yüzde 9,8 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018
yılı Şubat ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 8,9, ithalat yüzde 19,6 arttı.

Avrupa Birliği'ne ihracat yükseldi
Avrupa Birliği'ne yapılan ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 23,8 artarak 6 milyar 844 milyon
dolar olarak gerçekleşti. AB'nin ihracattaki payı 2017 Şubat ayında yüzde 45,7 iken, 2018 Şubat
ayında yüzde 51,9 oldu.
Almanya liderliği korudu
Almanya'ya yapılan ihracat 2018 Şubat ayında 1 milyar 359 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla
864 milyon dolar ile İtalya, 840 milyon dolar ile İngiltere ve 666 milyon dolar ile ABD takip etti.
İthalatta ilk sırayı Çin aldı
Çin'den yapılan ithalat, 2018 yılı Şubat ayında 1 milyar 863 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1
milyar 812 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 663 milyon dolar ile Almanya ve 875 milyon dolar ile
Fransa izledi.
Yüksek teknolojinin ihracattaki payı yüzde 3,4
Söz konusu dönemde sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,7 oldu. Yüksek teknoloji
ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,4, orta yüksek teknolojili ürünlerin
payı ise yüzde 38,4 seviyesinde gerçekleşti.
İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 79,2 oldu. Şubatta yüksek teknoloji
ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 14,9, orta yüksek teknolojili ürünlerin
payı ise yüzde 41,9 olarak gerçekleşti.
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ABD Vergi Muafiyeti Karşılığında Brezilya’nın Etanol İthalat Vergisini
Gözden Geçirmesini İstiyor:
(SteelOrbis / 29.03.2018)
Reuters tarafından yayınlanan bir habere göre, ABD’nin çelik ithalatına getirdiği %25
vergiden muaf tutulmak için yürütülen müzakerelerde, ismi verilmeyen ABD’li yetkililer
Brezilya’dan “ön koşul” olarak etanol ithalatına uygulanan gümrük vergisini tekrar gözden
geçirilmesini talep etti. ABD’li lobiciler ayrıca Çinli ihracatçıların ABD’deki vergilerden
kaçabilmek için Brezilya’yı geçiş kapısı olarak kullanmamaları için önlem alınması gerektiğini
belirtti.
Geçtiğimiz yılın eylül ayında Brezilya etanol ithalatı 150 milyon mt’u geçtiğinde %20 vergi
uygulamaya başlamıştı. ABD ise bu kotanın tekrar gözden geçirilmesini istiyor. Reuters’a
göre, bu talep Brezilya’nın çelik ithalatına getirilen vergiden muaf tutulması için atılan “son
adım”.
ABD, Brezilya’nın vergilerden geçici olarak muaf tutulmasını onaylamıştı. Muafiyet süresi
ise1 Mayıs tarihinde sona eriyor. Brezilya ABD’ye çoğunlukla yarı mamul ihraç ediyor.
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