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31 Aralık 2021 CUMA Resmî Gazete Sayı : 31706 (3. Mükerrer)

TEBLİĞ

T�caret Bakanlığından:

GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(İTHALAT: 2022/6)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebl�ğ, 31/12/2020 tar�hl� ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı �le yürürlüğe konulan

İthalat Rej�m� Kararında, Genelleşt�r�lm�ş Terc�hler S�stem�ne (GTS) �l�şk�n tar�fe tav�zler�nden yararlanan eşya �le
ülkeler�n bel�rlenmes�ne esas teşk�l eden hususları düzenler.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebl�ğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n

445 �nc� maddes� �le 31/12/2020 tar�hl� ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı �le yürürlüğe konulan İthalat Rej�m�
Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebl�ğde geçen;
a) AB: Avrupa B�rl�ğ�n�,
b) AKÇT: Avrupa Kömür ve Çel�k Topluluğunu,
c) DTÖ: Dünya T�caret Örgütünü,
ç) GB: Gümrük B�rl�ğ�n�,
d) GTS: Genelleşt�r�lm�ş Terc�hler S�stem�n�,
e) GYÜ: Gel�şme yolundak� ülkey�,
f) ÖTDÜ: Özel teşv�k düzenlemes� ülkes�n�,
g) EAGÜ: En az gel�şm�ş ülkey�,
ğ) DÜ: D�ğer ülkey�,
�fade eder.
Temel �lkeler
MADDE 4 – (1) GTS, ülkem�z�n başta DTÖ olmak üzere uluslararası yükümlülükler�ne uygun olarak, İthalat

Rej�m� Kararı ek�nde yer alan II sayılı [93 üncü fasıl ve AKÇT ürünler� har�ç] ve III sayılı l�stelerde yer alan eşya �ç�n
tatb�k ed�lmekte olup;

a) Gümrük verg�s� tav�zler�n�n tek taraflı olması,
b) Tav�zler�n ver�l�şler�n�n bağlayıcı olmaması,
c) Terc�hler�n kısmen veya tümüyle kaldırılab�lmes�,
ç) Tek taraflı veya uluslararası müzakereler sonucunda yapılacak en çok kayrılan ülke esasına dayalı tar�fe

�nd�r�mler�n� engelley�c� olmaması,
temel �lkeler�ne dayanmaktadır.
(2) GTS kapsamında tanınan tav�zl� tar�feler, İthalat Rej�m� Kararı ek�nde yer alan II ve III sayılı l�stelerde

GTS ülkeler� sütununa derced�lerek yürürlüğe konulmuştur. GTS’den yararlanacak GYÜ, ÖTDÜ ve EAGÜ’ler
sırasıyla İthalat Rej�m� Kararı Ek-1A, Ek-1B ve Ek-1C’dek� l�stelerde yer almaktadır. GTS kapsamında terc�hl�
tar�feler, bu l�stelerde bel�rt�len ülkeler menşel� eşyanın �thalatında uygulanır.

(3) GTS kapsamındak� ürün grubu l�steler� GYÜ �ç�n İthalat Rej�m� Kararı Ek-2’de, ÖTDÜ �ç�n Ek-3’te ve
EAGÜ �ç�n �se Ek-4’te yer almaktadır.

Terc�hl� tar�fe kapsamı eşya ve �nd�r�m oranları
MADDE 5 – (1) Tav�z tanınan eşyalar hassaslık dereces�ne göre, İthalat Rej�m� Kararı Ek-2’de yer alan l�stede

hassas ve hassas olmayan olarak �k� gruba ayrılır. Eşyanın a�t olduğu hassaslık grubu değ�şt�r�leb�l�r.
(2) GYÜ grubunda yer alan ülkeler menşel� hassas ürünlerde, maktu gümrük verg�ler� %30 oranında

azaltılmış, n�sp� gümrük verg�ler� �se İthalat Rej�m� Kararı ek�nde yer alan II ve III sayılı l�stelerde DÜ sütununda
bel�rt�len gümrük verg�s� hadler� üzer�nden 3,5 puan �nd�r�lm�şt�r. Ancak 50 �la 63 üncü fasıllar (bu fasıllar dah�l)
arasında yer alan hassas ürünlerde, İthalat Rej�m� Kararı ek�nde yer alan II sayılı l�stede DÜ sütununda bel�rt�len
gümrük verg�s� hadler� üzer�nden %20 oranında �nd�r�m yapılmıştır. GTS kapsamında tanınan terc�hl� tar�fen�n n�ha�
oranı 1 �nc� ondalık sayıya yuvarlanmıştır.

(3) GYÜ grubunda yer alan ülkeler menşel� hassas olmayan bazı ürünler har�c�nde kalan ürünlerde gümrük
verg�s� %0 olarak uygulanmaktadır.

(4) EAGÜ grubunda yer alan ülkeler menşel� İthalat Rej�m� Kararı ek�nde yer alan II ve III sayılı l�stelerde
bulunan sanay� ve tarım ürünler�n�n (AKÇT ürünler� ve 93 üncü fasılda bulunan eşya har�ç olmak üzere) �thalatında
gümrük verg�s� %0 olarak uygulanmaktadır.
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(5) AB’n�n yürürlüktek� mevzuat hükümler� d�kkate alınarak, bazı eşya �ç�n �k�nc� fıkrada bel�rt�len tav�zlerden
daha düşük olan gümrük tar�feler� uygulanmıştır.

(6) Terc�hl� tar�fe uygulaması sonucunda n�sp� verg� oranlarının %1 veya daha az olması, maktu verg�ler�n 2
avro veya daha az olması durumunda, GYÜ �ç�n gümrük verg�ler� askıya alınmıştır.

Har�ç sektörler
MADDE 6 – (1) GTS kapsamı sektörler İthalat Rej�m� Kararının Ek-2, Ek-3 ve Ek-4’ünde yer almaktadır.

GTS’den sağlanan terc�hl� tar�feler, İthalat Rej�m� Kararı Ek-1A, Ek-1B ve Ek-1C’de bel�rt�len �lg�l� ülkeler �t�barıyla
har�ç tutulan sektörler �ç�n uygulanmaz.

Tav�zler�n askıya alınması
MADDE 7 – (1) GTS kapsamında sağlanan tav�zler;
a) Temel �nsan ve �şç� hakları �le çevreye �l�şk�n uluslararası sözleşmelerde bel�rlenen prens�pler�n c�dd� ve

s�stemat�k b�r şek�lde �hlal ed�lmes�,
b) Türk�ye sanay�s� üzer�nde olumsuz etk� yapan haksız t�car� uygulamalar,
c) Menşe kurallarının s�stemat�k b�r b�ç�mde �hlal ed�lmes�,
ç) DTÖ tarafından haksız t�car� uygulamaların tesp�t ed�lmes�,
d) GB’n�n etk�n �şley�ş�ne zarar verecek şek�lde traf�k sapmasına neden olması,
e) Uluslararası Çalışma Örgütü Konvans�yonlarında bel�rt�len kölel�k ya da angaryanın herhang� b�r türünün

uygulanması,
f) Uyuşturucu t�caret�ne �l�şk�n gümrük kontroller�n�n yeters�z olması,
g) Mahkumlara yaptırılan ürünler�n �hraç ed�lmes�,
ğ) Dünya Bankası tarafından b�r ülken�n yüksek gel�r grubunda sınıflandırılması,
hal�nde �lg�l� ülkeler menşel� eşya �ç�n bel�rl� veya bel�rs�z süreyle geç�c� veya da�m� olarak askıya alınab�l�r.
Tav�zler�n �ncelenmes� ve yen�den düzenlenmes�
MADDE 8 – (1) T�caret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü, GTS kapsamı b�r eşya veya GTS kapsamı ülke

menşel� eşya �thalatı neden�yle c�dd� zarar veya zarar tehd�d�ne �l�şk�n başvuru üzer�ne ya da resen �nceleme kararı
alab�l�r.

(2) C�dd� zarar ya da zarar tehd�d�ne �l�şk�n �ncelemede yerl� üret�m�n; üret�m, üret�m kapas�tes�, kapas�te
kullanımı, satışlar, stok, mal�yet, kârlılık, �st�hdam, pazar payı, �thalatın mutlak ve n�sp� gel�ş�m� ve �thal f�yatları �le
yurt �ç� f�yatlar, �flas faktörler�nden b�r� veya b�rkaçı göz önünde bulundurulur.

(3) İnceleme altı ay �ç�nde tamamlanır. Gerek görülen hallerde bu süre uzatılab�l�r.
(4) İnceleme sonunda, GTS kapsamı eşyadan kaynaklanan c�dd� zarar veya zarar tehd�d�n�n tesp�t ed�lmes�

hal�nde, �nceleme konusu eşya veya ülke menşel� eşya �ç�n tav�zler�n kaldırılmasına karar ver�leb�l�r.
Tav�zler�n kaldırılması ve yen�den düzenlenmes�
MADDE 9 – (1) T�caret Bakanlığınca dış t�caret�m�zdek� gel�şmeler göz önüne alınarak ülke/ürün bazında

tav�zler kaldırılab�l�r.
(2) GTS kapsamında b�r eşyanın �thal� yurt �ç� pazarda c�dd� zarar ya da zarar tehd�d� yaratır �se bu eşya �ç�n

ülke ayrımı gözetmeks�z�n İthalat Rej�m� Kararı ek�nde yer alan II ve III sayılı l�stelerde DÜ sütununda bel�rt�len
gümrük verg�s� oranı yen�den yürürlüğe konulab�l�r.

(3) GTS kapsamında tav�zden faydalanan ülke menşel� eşyanın �thal� benzer ya da doğrudan rak�p b�r mal
üreten yerl� üret�c�s� �ç�n c�dd� zarar veya zarar tehd�d� yaratır �se �lg�l� ülke menşel� bu eşya �ç�n İthalat Rej�m�
Kararının ek�nde yer alan II ve III sayılı l�stelerde ‘DÜ’ sütununda bel�rt�len gümrük verg�s� oranı yen�den yürürlüğe
konulab�l�r.

(4) Sektörlerde bel�rt�len ürünlere GTS kapsamında sağlanan tav�zler;
a) GTS kapsamında tav�zden faydalanan b�r ülkeden, b�r sektör kapsamında gerçekleşt�r�len �thalatın, aynı

sektörde b�r öncek� yıl gerçekleşt�r�len �thalata oranla m�ktar bazında %13,5 ve daha fazla oranda artması veya,
b) Sektörde bel�rt�len ürünler�n GTS kapsamında tav�zden yararlanan herhang� b�r ülkeden �thalatının, GTS

kapsamında yer alan ülkeler�n tamamından herhang� b�r on �k� aylık dönem süres�nce gerçekleşt�r�len �thalatın değer
bazında %14,5’�n� aşması hal�nde,

kaldırılab�l�r.
Uyumlaştırma
MADDE 10 – (1) Türk�ye, GB’n�n etk�n �şley�ş�n� tem�nen, GTS kapsamında gerekl� düzenlemeler� yapma

hakkını saklı tutmak kaydıyla, AB’n�n konu hakkındak� düzenlemeler�n� esas alır ve bu çerçevede mevzuatında
gerekl� uyumlaştırmayı yapar.

Yürürlükten kaldırılan tebl�ğ
MADDE 11 – (1) 31/12/2020 tar�hl� ve 31351 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Genelleşt�r�lm�ş Terc�hler S�stem�ne İl�şk�n Tebl�ğ (İthalat: 2021/6) yürürlükten kaldırılmıştır.
Atıflar
MADDE 12 – (1) 31/12/2020 tar�hl� ve 31351 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Genelleşt�r�lm�ş Terc�hler S�stem�ne İl�şk�n Tebl�ğ (İthalat: 2021/6)’e yapılan atıflar bu Tebl�ğe yapılmış sayılır.
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Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tebl�ğ 1/1/2022 tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� T�caret Bakanı yürütür.

 
 


