
 
 

 
 

GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ (GTS) 
GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES (GSP) 

TİM GÖRÜŞÜ 
 

 

 Başkan Trump’ın Türkiye’nin ve Hindistan’ın artık gelişmiş ülkeler 

sınıfında değerlendirerek, GTS sisteminden çıkarmak istemesi, 

ülkemizin küresel ticaretteki konumunun geldiği yer anlamında 

önemli bir göstergedir. Ancak, ülkemizin GTS kapsamında ABD’ye 

2018’in ilk 11 ayında 1,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiği göz 

önüne alındığında, bu durumun ihracatımıza yansımaları olacağı 

muhtemeldir. 

 Mevcut gelişmeler, ABD ile ticari ilişkiler ve düzenlemeler göz önüne 

alındığında, ülkemiz ile ABD arasında bir Serbest Ticaret Anlaşması 

imzalanması, STA müzakereleri sürecinde ise bir Tercihli Ticaret 

Anlaşması imzalanması, bu anlamda her iki ülkenin ihracatçıları 

açısından da çok önemli bir adım olabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ (GTS) / GENERALIZED SYSTEM OF 
PREFERENCES (GSP) NEDİR 

 1968 yılında toplanan II. UNCTAD Konferansı sonucunda, gelişmekte olan 
ülkelerin sanayi malları ihracatlarını arttırabilmek amacıyla, gelişmiş ülkelerin bu 
ülkelerden yaptıkları ithalatta belirli bir taviz marjı tanımalarını öngören bir sistem 
olan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nin (GTS) yürürlüğe konulması kararı alındı. 
Böylece, gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelerden ithal ettikleri sanayi malları 
üzerindeki vergilerini “karşılıklılık” esası dışında tek taraflı olarak sıfırlayacak veya 
indireceklerdir. 

 ABD’de GSP 1976’da yürürlüğe girdi. GSP ile 129 ülke ve bölgeden 4.800 kadar 
ürüne taviz tanınıyor. 

ABD’NİN TÜRKİYE’Yİ GSP DIŞINDA BIRAKMA KARARI 

 Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Türkiye ekonomisinin artık 
geliştiğini belirterek, bazı ürünlerin ABD'ye gümrüksüz girişine imkan sağlayan ve 
gelişmekte olan ülkelere sunulan "Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) 
Programından Türkiye'yi çıkarmak istediğini açıkladı. 

 Beyaz Saray, Başkan Trump'ın konuyla ilgili Kongre'ye gönderdiği mektubu 
kamuoyu ile paylaştı. Mektupta ilgili kısım şu şekilde: 

"Türkiye'yi gelişmekte olan ülkelere sunulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) 
Programından çıkarmak niyetimi size bildiriyorum. Türkiye'nin ekonomik durumu göz 
önünde bulundurularak artık GTS'den yararlanan gelişmekte olan ülkeler listesinde 
olmaması gerektiğini düşündüğüm için bu adımı atıyorum. Türkiye, güçlü ekonomisi 
sayesinde ve yaptığı karşılıklı anlaşmalarla gelişmiş ülkelerin seviyesine gelerek diğer 
ülkelerin GTS programlarından da geçmiştir." 

 Trump'ın mektubunda ayrıca, ABD'nin Türkiye ile adil ve mütekabiliyet esasına 
dayalı ticari ilişkilerini sürdüreceğine vurgu yapıldı.  

 Söz konusu uygulama, Kongre'nin yanı sıra Ankara'nın resmen 
bilgilendirilmesinden 60 gün sonra yürürlüğe girebilecek. Uygulamanın hayata 
geçirilebilmesi için ise Başkanlık ilanı gerekiyor. 

 ABD Ağustos ayında Türkiye’nin GSP programı kriterlerine uygunluğuyla ilgili 
kaygılarının olduğunu, Türkiye’nin durumunun tekrar incelenmesi gerektiğini 
açıklamıştı. 

 Öte yandan Trump, yine Kongre'ye gönderdiği ayrı bir mektupta Hindistan'ın da 
söz konusu GTS Programından çıkarılması niyetini ifade etti. Trump yönetimi 
Hindistan’ı ticaret engelleri yaratarak ABD’nin ticaretine ciddi olumsuz etkiler 
yaratmakla suçluyor. GSP programı sayesinde 5,6 milyar dolar değerinde Hint 
ürünü ABD’ye gümrük vergisiz girebiliyor, ABD-Hindistan ticaretinde ABD’nin 
ticaret açığı ise 27,3 milyar dolar. 

 

 

 



 
 
VERİLER 

 2018 Ocak-Kasım döneminde önde gelen GTS ürünleri ve bu ürünlerde ABD’nin 
dünyadan ithalatı: 

 

1 7113.19 Diğer kıymetli metal-kaplamalarından mücevherci 
eşyası 591 milyon $ 

2 7202.41 Ferro krom (C > %4) 353 milyon $ 
3 8708.99 Kara taşıtları için diğer aksam, parçaları 310 milyon $ 

4 4202.92 Yüzleri plastik, mensucattan diğer muhafaza 
eşyaları 284 milyon $ 

5 4015.19 
Ev işlerinde ve diğer yerde kullanılan eldivenler 
(Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan) (cerrahide 
kullanılan hariç) 

262 milyon $ 

6 2202.99 Başka yerde belirtilmeyen alkolsüz içecekler (süt-
bazlı içecekler dahil) 258 milyon $ 

7 2106.90 Diğer gıda müstahzarları 238 milyon $ 

8 8708.94 Kara taşıtları için direksiyon simitleri, kolonları, 
kutuları; aksam, parçaları 231 milyon $ 

9 1509.10 Zeytinyağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak 
değiştirilmemiş) 219 milyon $ 

10 4202.21 El çantaları; dış yüzleri tabii/terkip yoluyla elde 
edilen deri, kösele/rugandan 216 milyon $ 

 

 

 

 Ülkemiz ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’nden faydalanan ülkeler arasında 
Hindistan, Tayland, Brezilya ve Endonezya’nın ardından 5. Sırada yer almaktadır. 
ABD’ye anılan dönemde GTS kapsamında ihracat yapan ilk 20 ülke: 

 

Sıra Ülke ABD’nin ithalatı 
($) Sıra Ülke ABD’nin ithalatı 

($) 
1 Hindistan 5.7 milyar $ 11 Pakistan 294 milyon $ 
2 Tayland 3.9 milyar $ 12 Tunus 220 milyon $ 
3 Brezilya 2.3 milyar $ 13 Sri Lanka 175 milyon $ 
4 Endonezya 1.9 milyar $ 14 Gürcistan 145 milyon $ 
5 Türkiye 1.7 milyar $ 15 Kazakistan 138 milyon $ 
6 Filipinler 1.4 milyar $ 16 Sırbistan 86 milyon $ 
7 G. Afrika 794 milyon $ 17 Mısır 79 milyon $ 
8 Kamboçya 523 milyon $ 18 Bolivya 69 milyon $ 
9 Ekvator 405 milyon $ 19 Burma 69 milyon $ 

10 Arjantin 346 milyon $ 20 Lübnan 57 milyon $ 
 
 

 

 



 
 
 2018 Ocak-Kasım döneminde ABD’nin ülkemizden GTS kapsamında ithal ettiği 

başlıca ürün grupları: 
 

Sıra 4’lü GTİP Ürün açıklaması 2018 Ocak-Kasım 
ABD ithalatı ($) 

1 7113.19 Diğer kıymetli metal-kaplamalarından 
mücevherci eşyası 187.6 milyon $ 

2 6802.91 Mermer, traverten ve su mermeri 
(işlenmiş/yontulmamış) 117 milyon $ 

3 8708.29 Kara taşıtlarının diğer aksam-parçaları 75.4 milyon $ 
4 3907.61 Polietilen teraftalat – viskozitesi >=78 ml 72.5 milyon $ 
5 1704.90 Kakao içermeyen diğer şeker mamulleri 72.2 milyon $ 
6 9303.20 Spor, avcılık, hedef atışı için av tüfeği 58 milyon $ 

7 1509.90 Zeytinyağı ve fraksiyonları- rafine (kimyasal 
olarak değiştirilmemiş) 48.6 milyon $ 

8 1509.10 Zeytinyağı ve fraksiyonları – saf (kimyasal 
olarak değiştirilmemiş) 44.3 milyon $ 

9 8708.50 Kara taşıtları için diferansiyelli aksları vb. 
aksam, parçaları 40.6 milyon $ 

10 4009.41 Boru/hortum; vulkanize kauçuktan; (diğer 
maddelerle takviyeli) donanımsız 39.9 milyon $ 

 

 2018 Ocak-Kasım döneminde ABD’nin ülkemizden GTS kapsamında ithal ettiği 
ürünlerde ilk 10 sektör: 

 

 Sektör 

1 Otomotiv Endüstrisi 
2 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 
3 Mücevher 
4 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 
5 Madencilik Ürünleri 
6 Zeytin ve Zeytinyağı 
7 Meyve Sebze Mamulleri 
8 Demir ve Demir Dışı Metaller 
9 Savunma ve Havacılık Sanayii 
10 Makine ve Aksamları 

 


