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ABD’ YE GENELLEŞTĐRĐLMĐŞ TERCĐHLER SĐSTEMĐ (GTS) KAPSAMINDA
ĐHRACAT OLANAKLARI
Genelleşmiş Tercihler Sistemi (GTS), gelişmiş ülkelerin belli ürünlerde gelişmekte olan
ülkeler lehine tek taraflı olarak uyguladığı tercihli gümrük vergileri sistemidir. Böylelikle
gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkeler belli ürünlerde gelişmiş ülkelere gümrük vergisinden
muaf veya daha düşük gümrük vergileriyle ihraç olanağına sahip olmaktadır.

ABD, 1974’de 10 yıl geçerli olacak şekilde düzenlenen ve günümüze kadar periyodik olarak
her yıl yenilenen Ticaret Kanunu’nda yer alan GTS ile gelişmekte olan ve az gelişmiş
ülkelerin ürünlerinin tek taraflı olarak belli şartlar altında kendi pazarına gümrük vergisiz ya
da düşük gümrük vergisiyle girmelerine olanak sağlamaktadır. Türkiye de ABD’nin GTS
kapsamı içinde yer almaktadır.

Ayrıca ABD Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl yenilenen GTS’ye yeni ürünler eklemek
veya listeden çıkarılan ürünleri yeniden programa sokmak için başvuru yapmak da
mümkündür.1

ABD'ye ihracat yapacak üyelerimizin GTS programından faydalanmak için dikkat
etmesi gereken noktalar2
a- Ürünün GTS kapsamı ürünler listesinde bulunması.
b- Đhracatçı/ithalatçı ithal edilen malı tanımlayan Gümrük Giriş Formu 7501’de tarife satırının
başına bir “A”, “A+” veya “A*”işareti koyarak GTS kapsamında gümrüksüz rejimden
faydalanmayı talep etmelidir. “A” işareti GTS’den tüm faydalanıcı ülkelerin faydalanacağı
ürünleri, A+ GTS’den sadece en az gelişmiş faydalanıcıların faydalanacağı ürünleri, A* ise
GTS kapsamında o üründe bir ülkenin GTS programından çıkarıldığı anlamına gelir.
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ABD pazarına gümrük vergisiz girebilecek ürün ve GTS’den yararlanan ülkelere ABD Ticaret Bakanlığı’nın
http://dataweb.usitc.gov/scripts/gsp/gsp_tariff.asp adresinden ulaşılabilmektedir.
2
Kaynak:ABD Ticaret Bakanlığı
http://www.ustr.gov/sites/default/files/uploads/gsp/asset_upload_file814_14844.pdf
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c- Türkiye’den ABD’ye doğrudan veya mühürlenmiş bir konteynır içinde başka ülkeden
geçerek ithal edilmesi.
d- Türkiye’de yetiştirilmiş, üretilmiş ya da imal edilmiş olması.
e- Eğer girdiler Türkiye’ye ithal edilmişse, ürünün elde edilmesinde kullanılan Türk
girdilerinin maliyet veya değerinin toplamının -artı doğrudan işleme maliyetleri-söz konusu
ürün, ABD’ye satıldığındaki fiyatında en az % 35’e tekabül etmesi. Sadece “yeterince
işlenmiş” ve sonrasında ihraç edilen ürün üretimi veya imalatında kullanılan ithal materyaller
ürünün fiyatının oluşumunda % 35 Türk değeri ve işleminin hesaplanmasında kullanılabilir.
“Yeterince işlenmiş” ifadesi ABD gümrüklerinin ithal maddeleri ilk ithal edildikleri durumla
karşılaştırıldığında yeterince farklılaşmış olarak sınıflandırmaları anlamını taşır.

2009 yılında Türkiye’nin ABD GTS kapsamında yararlanabileceği ürünler

1-Tekstil Ürünleri
http://www.itkib.org.tr/ihracat/disiliskiler/abd-gsp/gsp_tekstil2009.doc
2-Hazır Giyim Ürünleri
http://www.itkib.org.tr/ihracat/disiliskiler/abd-gsp/gsp_hazirgiyim2009.doc
3-Deri Ürünleri
http://www.itkib.org.tr/ihracat/disiliskiler/abd-gsp/gsp_deri2009.doc
4-Halı Ürünleri
http://www.itkib.org.tr/ihracat/disiliskiler/abd-gsp/gsp_hali2009.doc
5-Ayakkabı Ürünleri
http://www.itkib.org.tr/ihracat/disiliskiler/abd-gsp/gsp_ayakkabi2009.doc

2

