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BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu Uygulama Talimatının amacı, ihracat ve döviz kazandırıcı 

hizmetler reeskont finansmanı işlemlerinin uygulama ayrıntılarını düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu Uygulama Talimatı, yabancı para veya Türk lirası üzerinden 

düzenlenen senet ve belgeler karşılığında ihracatçı, imalatçı ihracatçı, ihracata yönelik nihai 

mal üreten imalatçı firmalar ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde bulunan firmalara 

sevk öncesi ve sevk sonrası olarak reeskont finansmanı kullandırılmasına ilişkin işlemleri 

kapsar.  

 (2) İhracat sayılan satış ve teslimler ile bu Uygulama Talimatının 4 üncü maddesinin 

birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan döviz kazandırıcı hizmetler dışındaki döviz kazandırıcı 

hizmetler, transit ticaret, ithal edilmiş malın ihracı, takas ve bağlı muamele kapsamında 

yapılan ihracat, bedelsiz ihracat, sınır ticareti hükümleri çerçevesinde yapılan ihracat ve 

serbest bölgelere yapılan (Türkiye’den serbest bölgelere yapılan ihracatın üçüncü ülkelere 

gönderilen kısmı ile serbest bölgede faaliyette bulunan firmaların tesislerinde makine/teçhizat, 

demirbaşa kayıtlı eşya veya bunların parçası olarak kullanılmak üzere serbest bölgeye satılan 

mallar hariç) ihracat için reeskont finansmanı kullandırılmaz.  

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu Uygulama Talimatı, 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 45 inci maddesine ve Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankası Reeskont ve Avans Yönetmeliğinin 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar ve kısaltmalar 

MADDE 4- (1) Bu Uygulama Talimatında geçen; 

a) Banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde 

tanımlanan ve bu Uygulama Talimatı çerçevesinde finansman kullandırılmasına aracılık eden 

katılım bankalarını, 

b) Döviz kazandırıcı hizmetler:  

1) Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilecek müşavirlik, yazılım ve 

mühendislik hizmetleri gibi döviz kazandırıcı hizmet projeleri,  

2) Yabancı uyruklulara (diplomatik temsilcilikler ve mensupları dâhil), 

turistlere veya yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına ülkemizde bulundukları 

sürede, döviz karşılığı verilecek sağlık hizmetleri,  
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3) Uluslararası yük ve yolcu taşımacılığından döviz olarak kazanılan bedellerin 

yurda getirilmesi kaydıyla kara, deniz veya hava ulaştırma hizmet ve faaliyetleri,  

4) Turizm müesseseleri ile seyahat acentelerinin yurt içindeki ve yurt dışındaki 

turizm faaliyetleri sırasında yaptıkları döviz karşılığı hizmet satışları,  

5) Bedelleri döviz olarak alınmak kaydıyla yurt dışında yerleşik firmalar adına 

gerçekleştirilen bakım ve onarım hizmetiyle, dış sefere çıkan Türk ve yabancı bayraklı 

gemi, uçak veya tırların bakımı ve onarımı, yenileme ve dönüşüm ile bakım, onarım, 

yenileme ve dönüşüm kapsamında gerçekleştirilen mal (yakıt ve madeni yağlar hariç) 

ve hizmet satışları,  

c) EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate): Euro para birimi için bankalararası para 

piyasası borç verme faiz oranını, 

ç) İhracat: Bir malın, yürürlükteki ihracat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun 

şekilde Türkiye gümrük bölgesi dışına veya üçüncü ülkelere ihraç edilmek kaydıyla serbest 

bölgelere çıkarılmasını,  

d) İhracat bedeli: İhracat ya da döviz kazandırıcı hizmetler yoluyla yurt dışı 

yerleşiklerden kazanılan tutarı, 

e) İBKB: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin (İhracat 

Bedelleri Hakkında) 2018-32/48 sayılı Tebliğ’in ekinde yer alan İhracat Bedeli Kabul 

Belgesini, 

f) İstanbul Şubesi: Merkez Bankası İstanbul Şubesini, 

g) Kambiyo Mevzuatı ve Krediler Müdürlüğü: Merkez Bankası Bankacılık ve Finansal 

Kuruluşlar Genel Müdürlüğü Kambiyo Mevzuatı ve Krediler Müdürlüğünü, 

ğ) KOBİ: 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 

konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması 

Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan küçük 

ve orta büyüklükte işletmeyi, 

h) Küçük işletme: Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve 

Sınıflandırılması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde 

tanımlanan işletmeleri, 

ı) LIBOR (London Interbank Offered Rate): Londra bankalararası para piyasası borç 

verme faiz oranını, 

i) Merkez Bankası: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını, 

j) Mikro işletme: Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve 

Sınıflandırılması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde 

tanımlanan işletmeleri, 
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k) Orta büyüklükteki işletme: Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, 

Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının 

(c) bendinde tanımlanan işletmeleri, 

l) Reeskont finansmanı: Sevk öncesi ve sevk sonrası ihracat ile döviz kazandırıcı 

hizmetlere yönelik olarak bankalar aracılığıyla kullandırılan finansmanı, 

m) Senet portföyü: Merkez Bankasının zilyetliğinde bulunan reeskont finansmanı 

kapsamındaki senetlerin tamamını, 

n) RKYS: İhracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont finansmanına ilişkin 

operasyonel işlemlerin yürütüldüğü elektronik sistemi, 

o) Yeni pazar: Merkez Bankasınca her yıl bankalara iletilen, Türkiye İstatistik 

Kurumu tarafından açıklanan en çok ihracat yapılan ilk yirmi ülke dışındaki ülkeleri, 

ö) Yüksek teknolojili sanayi ürünleri: Merkez Bankasınca her yıl bankalara iletilen, 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından kullanılan “Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası 

Standart Sanayi Sınıflaması (ISIC Rev.4)”nda belirtilen ürünleri 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Reeskonta Kabul Edilecek Senetlerin Özellikleri ve Firmaların Kredi Değerliliğine 

İlişkin Ölçütler 

Reeskonta kabul edilecek senetlerin özellikleri, devri ve teslimi 

MADDE 5- (1) Reeskonta kabul edilecek poliçe veya bono şeklinde düzenlenen ticari 

senetlerde; 

a) Son ciranta bir banka olmak üzere en az iki imzayı taşıması, 

b) Merkez Bankasınca alım satım konusu yapılan bir yabancı para veya Türk lirası 

üzerinden emre yazılı düzenlenmiş olması, 

c) Vadelerine en çok 180 gün kalmış olması ya da bu Uygulama Talimatı ile 

belirlenen yeni pazarlara yapılan ihracat ile yüksek teknolojili sanayi ürünleri ihracatının ve 

döviz kazandırıcı hizmetlerin finansmanında kullandırılan finansmanlarda ise vadelerine en 

çok 360 gün kalmış olması, 

ç) Ek madde 1 kapsamında Türk lirası cinsinden düzenlenen senetlerin reeskonta 

kabulü suretiyle kullandırılan finansmanlar için vadelerine en çok 360 gün kalmış olması, ya 

da savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmaların ihracatının finansmanında 

kullandırılan finansmanlarda vadelerine en çok 720 gün kalmış olması; ek madde 2 

kapsamında Türk lirası cinsinden düzenlenen senetlerin reeskonta kabulü suretiyle 

kullandırılan finansmanlar için vadelerine en çok 360 gün kalmış olması; ek madde 3 
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kapsamında Türk lirası cinsinden düzenlenen senetlerin reeskonta kabulü suretiyle 

kullandırılan finansmanlar için vadelerine en çok 1080 gün kalmış olması, 

d) Kabul edildiği veya aval verildiği ülkede ve ülkemizde yürürlükte bulunan 

mevzuatın öngördüğü şekil şartlarını içermesi,  

e) Protesto yasağı ve benzeri kayıtları taşımaması ve ciro zincirinde kopukluk 

olmaması, 

f) Üzerinde imzaları bulunan firmaların kredi değerliliğinin olumlu kabul edilmesi, 

g) Tutarlarının firma ve bankalar için tahsis edilen azami finansman tutarlarını 

aşmaması, 

ğ) Finansman kullanan firmaya rücu edilebilir olarak düzenlenmesi, 

h) Merkez Bankasına temlik cirosu ile devredilmesi, 

ı) Senede bağlı alacağın ihracat işleminden veya döviz kazandırıcı hizmetlerden 

doğmuş veya doğacak olması, 

hususları aranır.  

(2) İhracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont finansmanı kapsamında kabul 

edilecek ticari senetler ve ilgili belgelerin asılları, finansman kullandırılmasına aracılık eden 

banka nezdinde Merkez Bankası adına saklanır. Söz konusu senet ve belgelerin asıllarının 

zayi olması veya zıyaı durumunda derhal Merkez Bankasına bilgi verilir. Senet ve belgelerin 

asıllarının zayi olması veya zıyaı durumunda Merkez Bankasının karşılaşacağı her türlü 

zarardan aracı bankalar sorumludur.  

(3) Senet bedelinin nihai borçludan tahsilinin ardından, reeskont finansmanı ilişkisi 

ortadan kalktıktan sonra mevzuat gereği aslı firmaya iade edilen ticari senetlerin ve ilgili 

belgelerin usulüne göre saklanan bir kopyası talep edilmesi halinde Merkez Bankasına ibraz 

edilir. 

(4) Merkez Bankasınca gerekli görülmesi halinde, ticari senetler ile birlikte ek teminat 

olarak finansman kullanımına aracılık eden banka dışındaki başka bir banka avali veya 

devredilebilir kesin teminat mektubu talep edilebilir. 

Reeskont finansmanı kullandırılma koşulları  

MADDE 6- (1) Sevk öncesi ve sevk sonrası ihracatın finansmanı amacıyla; 

a) Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ile Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine, 

b) İhracatçı, imalatçı-ihracatçı ve ihracatçı sıfatını haiz olmamakla birlikte ihraç 

kaydıyla nihai mal üretimi yapan ve ihracatçı aracılığı ile bu malını ihraç eden imalatçı 

firmalara, 

c) 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununa göre; Serbest bölgelerde 

üretilen malların üçüncü ülkelere satışına yönelik üretim ruhsatına sahip veya serbest 
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bölgeden veya Türkiye’den temin edilen Türkiye menşeli malların serbest bölgeden üçüncü 

ülkelere satışına ilişkin alım–satım ruhsatına sahip firmalara 

 bankalar aracılığıyla reeskont finansmanı kullandırılır. 

(2) Döviz kazandırıcı hizmetlerin finansmanı amacıyla;  

a) Turizm işletme belgesi sahibi turizm işletmeleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı 

tarafından tur operatörü niteliğini haiz olduğu tespit edilen A grubu seyahat acentesi işletme 

belgesi sahibi seyahat acentelerine, 

b) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilen; B1, B2, C2, C3, L2, R2 veya 

Taşıma İşleri Organizatörü (TİO) yetki belgelerine sahip Türkiye’de yerleşik uluslararası 

karayolu nakliyat firmalarına, denize elverişlilik belgesi sahibi olan uluslararası denizyolu 

taşımacılık işi yapan firmalara ve işletme ruhsatı bulunan özel havayolu firmalarına,  

c) Yurt dışına yönelik müşavirlik, yazılım ve mühendislik hizmetleri sağlayan 

firmalara (müşavirlik, mühendislik ve yazılım firmalarından Ticaret Sicil Gazetesinde yer 

alan amaç ve konu başlığında veya oda faaliyet belgesinde ilgili hizmetlerin yer alması ve 

bunun tevsiki istenir),  

ç) Yabancı uyruklulara, turistlere veya yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına 

ülkemizde bulundukları sürede döviz karşılığı verilecek sağlık hizmeti sunan Sağlık Bakanlığı 

tarafından verilen ruhsat/faaliyet izni veya uygunluk belgesi sahibi firmalara,  

d) Bedelleri döviz olarak alınmak kaydıyla yurt dışında yerleşik firmalar adına 

gerçekleştirilen bakım ve onarım hizmetini ve dış sefere çıkan Türk ve yabancı bayraklı gemi, 

uçak veya tırların bakım ve onarım, yenileme ve dönüşüm hizmetini gerçekleştiren ve bakım, 

onarım, yenileme ve dönüşüm kapsamında mal (yakıt ve madeni yağlar hariç) ve hizmet satışı 

yapan firmalara (gemi bakım ve onarımı faaliyetleri için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından 

alınan işletme izni veya bu faaliyetin yürütüldüğüne dair belge, uçak bakım ve onarımı 

faaliyetleri için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan gayrisıhhi işyeri açma ve çalışma 

ruhsatı ibrazı gerekir.) 

e) Bu maddenin ikinci fıkrasında sayılan ilgili yetki belgeleri ile faaliyetine uygun 

ruhsata sahip olması kaydıyla; 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununa 

göre; serbest bölgelerden üçüncü ülkelere hizmet satışı yapan firmalara  

reeskont finansmanı kullandırılır. 

(3) Reeskont finansmanı kullanacak firmaların, bu maddenin dördüncü fıkrasında 

sayılanlar haricinde, son üç mali yıldaki ya da son mali yıldaki ihracat toplamının ithalat 

toplamına oranının en az yüzde 110 olması gereklidir.  

(4) Aşağıda belirtilen firmalar için net ihracatçı olma şartı aranmaz: 

a) Savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmalar. 
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b) Döviz kazandırıcı hizmetlerin finansmanı amacıyla reeskont finansmanı kullanacak 

firmalar. 

c) Son mali yıl net satış hasılatı (cirosu) 5 milyar TL veya üzerinde olan ve son mali 

yıldaki ihracat geliri 500 milyon ABD doları veya üzerinde olan firmalar. 

ç) Yüksek teknolojili ürün ihracatı taahhüdü ile başvuruda bulunan firmalar. 

d) Sevk sonrası ihracatın finansmanı amacıyla reeskont finansmanı kullanacak 

firmalar. 

e) İhracat alacak sigortası yapılmış olması kaydıyla cari yıldaki proforma fatura veya 

sözleşme ibrazı ile reeskont finansmanı kullanacak yeni kurulan firmalar.  

f) 2021/14 sayılı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün 

Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına 

dönüşümü taahhüt eden yabancı para cinsi reeskont kredisi kullanacak firmalar. 

(5) Bu maddenin üçüncü fıkrası kapsamındaki finansman başvurularında finansman 

kullanacak firmaların net ihracatçı olma koşulunu sağladıklarının firmaların son üç mali 

yıldaki ya da son mali yıldaki ihracat ve ithalat verilerinin incelenmesi suretiyle tespiti ile bu 

maddenin dördüncü fıkrası kapsamındaki finansman başvurularında finansman kullanacak 

firmaların söz konusu maddede sayılan net ihracatçılık şartı aranmayacak firmalardan 

olduklarının tespiti hususundaki tüm sorumluluk aracı bankaya aittir. Aracı banka bu kontrol 

için ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgeleri firmadan ister. 

(6) Bu maddenin üçüncü fıkrası kapsamında net ihracatçı olan aracı ihracatçı firmaya 

ihracata yönelik nihai mal sağlayan imalatçı veya imalatçı-ihracatçı firma da net ihracatçı 

olarak değerlendirilir. Bu kapsamdaki imalatçı veya imalatçı-ihracatçı firmalar, aracı 

ihracatçıya kesilen en az finansman tutarı kadar faturayı ve aracı ihracatçı firmanın finansman 

geri ödemesinde kendisi tarafından elde edilen ihracat bedellerinin kullanılmasına muvafakat 

ettiğine ilişkin ”Sevk Öncesi Reeskont Finansmanı Muvafakatname” belgesini aracı bankaya 

ibraz eder.  

(7) Aracı bankalar yıllık hesap dönemini takip eden yılın başından itibaren firmaların 

net ihracatçılık durumlarına ilişkin hesaplamalarını bir önceki yıla ilişkin ihracat ve ithalat 

tutarlarını kullanarak güncelleyebilir. Bu durumda firmaların ihracat ve ithalat tutarlarına bir 

önceki yıl dâhil edilir ve eski ihracat ve ithalat tutarlarından üçüncü yıla ait olanlar dikkate 

alınmaz. Firma tarafından talep edilmesi halinde içinde bulunulan mali yıla ait ihracat ve 

ithalat tutarları hesaplamaya dâhil edilebilir. Bu durumda eski ihracat ve ithalat tutarlarından 

üçüncü mali yıla ait olanlar dikkate alınmaz. Aracı bankalarca en geç her yıl dördüncü ayın 

son iş gününe kadar firmaların net ihracatçılık durumuna ilişkin hesaplamaları güncellenir. Bu 

tarihten sonra yapılacak finansman başvurularında güncel net ihracatçılık bilgileri esas alınır. 

(8) Merkez Bankası kendi yapacağı değerlendirmelere göre finansman taleplerine 

uygunluk vermeyebilir. Uygunluk verilmeyen talepler konusunda aracı bankaya bilgi verilir. 
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Reeskont finansmanının kullandırılma şekilleri 

MADDE 7– (1) Sevk öncesi reeskont finansmanı, akreditifli, vesaik mukabili veya 

mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılması taahhüt edilen ihracata veya döviz kazandırıcı 

hizmetlere dayalı olarak, finansman kullanan firma tarafından borçlu sıfatıyla bankalara 

keşide edilen, finansman ve Merkez Bankasınca uygulanan kâr payı miktarının toplamı 

tutarında olan ve aracı bankaca ciro edilen bonoların reeskonta kabulü suretiyle kullandırılır.  

(2) Akreditifli, vesaik mukabili veya mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılması 

taahhüt edilen ihracata veya döviz kazandırıcı hizmetlere dayalı olarak, bu Uygulama 

Talimatında belirtilen vadeler içinde kalmak kaydıyla, sevk öncesi reeskont finansmanı 

talebinde bulunan firmaların faaliyet döngüsüne uygun bir vade ile reeskont finansmanı 

kullanmaları aracı bankalarca gözetilir. 

(3) Sevk sonrası ihracata veya döviz kazandırıcı hizmetlere ilişkin kabul kredili ve mal 

mukabili işlemlerde; vadeli satışlarından doğan ihracat alacaklarına veya döviz kazandırıcı 

hizmetlerden doğan alacaklarına ilişkin ihracatçı veya hizmet satıcısı tarafından düzenlenen, 

aracı bankaca ciro edilen senetlerin veya bu cironun yanı sıra ithalatçı veya hizmet alıcısı 

firma veya bankası tarafından kabul edilen poliçelerin ya da ithalatçı veya hizmet alıcısı firma 

tarafından düzenlenen bonoların reeskonta kabulü suretiyle reeskont finansmanı kullandırılır. 

(4) Sevk sonrası akreditif alacağına bağlı olarak kullandırılacak reeskont 

finansmanının; 

a) Vadeli akreditifin yurt dışındaki bankalarca "amir banka" sıfatıyla, senet 

düzenlenmesi öngörülmeksizin açılmış, akreditif şartlarına uygun belgelerin ibraz edilmiş ve 

amir bankaca kabul edilmiş olması, 

b) Senetlerinin; akreditif alacağına bağlı olarak ihracatçı veya hizmet ihracı yapan 

firmaca bir banka üzerine keşide edilmesi, ödeme vadeleri ile uygun vadeyi taşıması, 

muhatabı ve lehtarı aynı banka olması, bu bankaca kabul veya ciro edilmesi, ihracatçıya veya 

hizmet ihracı yapan firmaya rücu edilebilir olması, 

şartlarını sağlaması zorunludur. 

(5) Akreditiflerin ihracatçı (lehtar) tarafından imalatçı-ihracatçılara kayıtsız şartsız ve 

geri dönülemez olarak devir ve temlik edilen kısımları için, imalatçı-ihracatçı firmalarca, 

kendilerine temlik edilen yabancı para veya Türk lirası tutarı üzerinden yukarıdaki esaslar 

dahilinde keşide edilen poliçeler karşılığında da reeskont finansmanı kullandırılır. 

(6) Kısmi sevkiyata izin verilen akreditiflerde, ödeme vadelerinin aynı olması 

kaydıyla, birkaç yüklemeyi kapsayan tek bir poliçe düzenlenmesi mümkündür. 

(7) Bankalara ciro edilen bonolarda veya sevk sonrası ihracata veya döviz kazandırıcı 

hizmetlere ilişkin kabul kredili ve mal mukabili işlemler kapsamında düzenlenen poliçelerde, 

senedin vadesi ithalatçının veya hizmet alıcısının beyan ettiği ödeme vadesinden sonraki 

otuzuncu işgünü olabilir. Ancak, aynı ithalatçı veya hizmet alıcısı firmaya gerçekleştirilen ve 
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ödeme vadeleri otuz işgünü içerisinde olan birden fazla sevkiyata ilişkin ihracat veya döviz 

kazandırıcı hizmet alacakları için ilgili firma tarafından tek bir senet düzenlenmesi 

mümkündür. Bu durumda senedin vade tarihi, en son ödeme vadesini takip eden otuzuncu 

işgünü olarak belirlenebilir. 

(8) İthalatçı veya hizmet alıcısı firmanın ödeme taahhütnamesine müşterek ve 

müteselsil borçlu sıfatıyla katıldığı ve ihracat veya döviz kazandırıcı hizmet bedelinin teminat 

mektupları ile ödeme garantisine bağlandığı ihracat veya döviz kazandırıcı hizmet alacakları 

için reeskont olanağı sağlanmaz. Ayrıca, kabul ve aval işleminden sonra yurda getirilmeyen 

veya henüz ilgili aracı bankaya ulaşmayan senetler yerine amir bankanın sevk edilen 

belgelerin kabulü ve senet bedelinin vadesinde ödeneceğine ilişkin teyidine istinaden ilgili 

firmalarca keşide edilen senetlerle, aracı bankalarca tahsil için senet cüzdanında tutulmakta 

olan senetler reeskonta kabul edilmez. 

(9) Bir yıl içerisinde 16 ncı maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde belirtilen 

sürede iki kez ihracat veya döviz kazandırıcı hizmet taahhüdünün tamamını 

gerçekleştirmeyen firmaların finansman kullanım talepleri, taahhüdün ikinci kez 

gerçekleştirilmediği tarihten itibaren bir yıl süreyle kabul edilmez. 

Firmaların kredi değerliliğine ilişkin ölçütler 

MADDE 8- (1) Kredi değerliliği ölçütlerinin kontrol ve takibi aracı banka tarafından 

yapılır.  

(2) Finansman talebinde bulunan firmaların kredi değerliliğinin yeterli kabul 

edilebilmesi için; 

a) Finansmanın kullanım süresince Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca 

yapılan düzenlemelere göre; bankalar, finansal kiralama, finansman şirketlerince Tahsil İmkânı 

Sınırlı Kredi ve Diğer Alacak, Tahsili Şüpheli Kredi ve Diğer Alacak, Tasfiye Olunacak Alacak 

ve Zarar Niteliğindeki Kredi ve Diğer Alacak olarak sınıflandırılan borcunun bulunmaması, 

b) Son üç yıllık dönemde kaldırılmamış protestolarının bulunmaması,  

c) Faaliyetlerini etkileyecek derecede icra takibinin veya haczinin bulunmaması, 

ç) Ödemelerini tatil etmemesi, konkordato talep etmişse bu talebin sonuçlanmasından 

itibaren en az bir yıl geçmiş olması, 

d) İflasının istenmemiş olması veya iflas erteleme durumunun bulunmaması, 

e) Firmanın ve senette imzası bulunan yetkili temsilcilerinin çek düzenleme ve çek 

hesabı açma yasaklarının bulunmaması, 

 gerekir.  

(3) Finansman talebinde bulunan firmanın bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen 

ölçütleri taşıdığının belirlenmesi ve kredibilitesinin değerlendirilmesi hususundaki tüm 

sorumluluk aracı bankanındır. 



 

 10 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Reeskont Finansmanının Kullandırılması  

Finansman limitleri 

MADDE 9- (1) Kullandırılan finansman tutarlarının bankalara tahsis edilen finansman 

limitlerine uygunluğu Kambiyo Mevzuatı ve Krediler Müdürlüğünce izlenir. Banka bazında 

kullanımına aracılık edilen reeskont finansmanı limiti, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 

(Türk Eximbank) dışındaki aracı bankalara tahsis edilen toplam limitin yüzde on beşini 

geçemez. 

(2) Finansman kullandırımlarında günlük, haftalık veya aylık bazda olabilecek toplam 

limit bu limitin bankalar arasındaki dağılımı, vadeye göre dağılımı, para birimine göre 

dağılımı ve/veya finansman kullanacak olan firmaların KOBİ statüsüne sahip olup olmama 

durumuna göre dağılımı Merkez Bankası tarafından belirlenir ve aracı bankalara duyurulur. 

Bu fıkra uyarınca Merkez Bankası tarafından belirlenebilecek limit, vade dağılımı ve diğer 

hususların kontrol ve takibi aracı bankalar tarafından yapılır ve finansman başvuruları bu limit 

ve kurallara uygun olarak iletilir. 

(3) Reeskont finansmanlarında, finansman kullanım limiti;  

a) Döviz kazandırıcı hizmet sunan firmalar, aracı ihracatçı firmalar ve savunma sanayi 

sektöründe faaliyet gösteren firmalar için 4 milyar 500 milyon Türk lirası, 

b) KOBİ’lerde mikro işletmeler için 5 milyon Türk lirası küçük işletmeler için 20 

milyon Türk lirası, orta büyüklükteki işletmeler için 100 milyon Türk lirası, 

c) Diğer firmalar için 2 milyar 500 milyon Türk lirası, 

olarak uygulanır. Son mali yıl net satış hasılatı (cirosu) 5 milyar Türk lirasının 

üzerinde olan firmalar için söz konusu limitler iki kat, 15 milyar Türk lirasının üzerinde olan 

firmalar ile savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmalar için üç kat, 20 milyar Türk 

lirasının üzerinde olan firmalar için ise dört kat olarak uygulanır. KOBİ’ler ve savunma 

sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmaların dışında kalan firmalarca bu tutarların en fazla 

yüzde 60’ı 121 gün ve üzeri vadeli finansman başvurularında kullanılabilir. 

(4) Döviz kazandırıcı hizmet sunan ve Merkez Bankasınca belirlenecek diğer koşulları 

haiz firmaların reeskont finansmanı kullanım limitleri yabancı para cinsinden belirlenebilir. 

Bu firmalara üçüncü fıkrada belirtilen limitlerin yerine 350 milyon Euro limit tahsis edilebilir. 

Bu limit firma niteliklerine göre dört katına kadar artırılabilir. 

Reeskont finansmanı başvuru süreci 

MADDE 10- (1) Kredi değerliliği yeterli olan firmaların reeskont finansmanı 

başvuruları, bankaların genel müdürlükleri tarafından Kambiyo Mevzuatı ve Krediler 

Müdürlüğüne aşağıda sayılan bilgi ve belgelerin elektronik olarak iletilmesi ve finansman 

başvurusuna ilişkin bilgilerin aracı bankaca RKYS’ye girilmesi ile yapılır: 
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a) Ek-1/A, Ek-1/B, Ek-1/C veya Ek-1/D’de yer alan başvuru belgelerindeki bilgiler, 

b) Senet ve ilgili diğer belgelerin birer kopyası,  

c) Yabancı para cinsi finansmanlar için son üç mali yıla ait döviz gelirleri bilgisi,  

ç) Firmanın son üç mali yıla veya son mali yıla ait ihracat ile ithalat bilgisi incelenmek 

suretiyle bu Talimatın 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında finansmana başvuran 

firmanın net ihracatçı olduğuna veya aynı maddenin dördüncü fıkrasına göre net ihracatçı 

olma şartı aranmayan firmalardan olduğuna, finansman başvurusunun bu Talimatta yer alan 

koşulları sağladığına ve bu konudaki tüm sorumluluğun bankalarında olduğuna ilişkin Ek-4’te 

yer alan örneğe göre hazırlanan aracı bankanın yazılı taahhütnamesi, 

d) KOBİ’ler için firmanın bu Talimatın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) 

bendindeki tanıma göre finansman kullanım tarihinde KOBİ statüsünde olduğuna ve hangi 

KOBİ sınıfında (mikro işletme, küçük işletme veya orta büyüklükte işletme) yer aldığına 

ilişkin aracı banka yazılı beyanı,  

e) Aracı ihracatçı kullanan imalatçı veya imalatçı-ithalatçı firmaların bu Talimatın 6 

ncı maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen şekilde düzenlenen Sevk Öncesi Reeskont 

Finansman Muvafakatnamesi. 

Finansman onayları RKYS’ye girilen bilgiler esas alınarak sonuçlandırılır. 

(2) İmalatçı-ihracatçı firmalara temlik edilmiş akreditiflerle ilgili reeskont uygunluk 

taleplerinde ihracatçı ve imalatçı-ihracatçı firmalar ile temlik durumu belirtilir. 

(3) Vadeli akreditife bağlı işlemlerde, işleme dayanak oluşturan akreditifin vade ve 

tutarını belirten banka teyit yazısının örneği, akreditifin devredilebilir olması halinde ilk 

lehtarın devir talimatı ile bankanın ikinci lehtara muhatap devir yazısı, talep konusu 

finansman tutarının imalatçı firmalara temlik edilmiş olması halinde ise temlik yazısı aracı 

bankaca onaylanır ve aracı banka nezdinde saklanır. 

(4) İlgili mevzuata göre; finansman talebinde bulunan firmaların döviz kazandırıcı 

hizmetler arasında sayılan işlemleri yapmaya yetkili olduklarına ilişkin belgelerin finansman 

kullanımına aracılık eden bankalara tevdi edilmesi gerekir. Finansmanın, VRHİB kapsamında 

kullanılması halinde 6 ncı maddenin ikinci fıkrasındaki yetki belgeleri aranmaz. 

(5) İmalatçı veya imalatçı ihracatçı firmanın sevk öncesi reeskont finansmanı 

talebinde bulunması halinde, aracı ihracatçı firmanın, finansman kullanımını uygun 

gördüğünü belirten imzalı ve kaşeli “Sevk Öncesi Reeskont Finansmanı Muvafakatname” 

belgesi finansman kullanımına aracılık eden banka nezdinde Merkez Bankası adına muhafaza 

edilir.   

(6) Finansman başvurusu aşamasında serbest bölge firmalarınca; üretim, alım-satım 

veya bakım-onarım konulu faaliyet ruhsatının Serbest Bölge Müdürlüğünce onaylı örneği, 

üretici firmalar için kapasite raporu, vergi mükellefi olduğuna ilişkin belge ve ticaret sicili 

gazetesi aracı bankaya ibraz edilir.  
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(7) Senede ödeme garantisi veren banka dâhil diğer imzaların sıhhati ve akdin 

geçerliliği gibi konularda doğabilecek anlaşmazlıkların takip, sonuç ve sorumluluğu aracı 

bankalara aittir. Bu nedenle senet borçlularının imzaları, ehliyetleri, temsil yetkileri ve kredi 

değerliliklerine ilişkin hususlar İstanbul Şubesince ayrıca incelenmez. İstanbul Şubesince 

firmaların kredi değerliliğinin araştırması ve izlemesi yapılmaz. 

(8) Tahsis edilen kullanım limitlerine uygun olarak Banka genel müdürlüklerinden 

yabancı para üzerinden düzenlenen senetler karşılığında kullandırılacak reeskont 

finansmanları için ABD doları üzerinden, Türk lirası üzerinden düzenlenen senetler 

karşılığında kullandırılacak reeskont finansmanları için Türk lirası üzerinden düzenlenmiş 

süresiz bir “İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Finansmanı Senet 

Taahhütnamesi” (ek-2) (Taahhütname) alınır. Taahhütnamede, Merkez Bankasınca gerekli 

görülecek hallerde finansmanların veya hesapların kullanılmasının kısmen veya tamamen 

sınırlandırılabileceği, reeskonta kabul edilecek ticari senetlerdeki imzaların sıhhati ve akdin 

geçerliliği gibi konularda doğabilecek anlaşmazlıkların takip, sonuç ve sorumluluklarının da 

aracı bankalara ait olacağı belirtilir.  

(9) Aracı bankalarca önceden uygun görecekleri belli bir tutarda Taahhütname verilir 

ve bu tutarın aşılması halinde aşan kısım için ek taahhütname düzenlenir. 

(10) Bu taahhütnamelerin noterce onaylanmış olmasına gerek bulunmamaktadır. 

Ancak, taahhütnamelerdeki imzaların ilgili aracı bankaların imza örneklerine uygunluğu 

İstanbul Şubesince kontrol edilir. 

(11) Yabancı para üzerinden düzenlenen senetler karşılığında kullandırılan reeskont 

finansmanlarında ABD dolarından farklı bir yabancı para cinsinden düzenlenen senet tutarının 

Taahhütnamede belirtilen azami tutarı aşıp aşmadığının kontrolünde, senedin reeskonta kabul 

edildiği tarihteki Merkez Bankası çapraz kuru üzerinden ABD doları karşılığı dikkate alınır. 

(12) Finansman başvuru süreçlerine ilişkin diğer ayrıntılar Kambiyo Mevzuatı ve 

Krediler Müdürlüğünce belirlenir. 

Senetlerin incelenmesi ve ciroları 

MADDE 11- (1) Reeskonta kabul edilen senetlerin bu maddeye ve bu Uygulama 

Talimatının diğer hükümlerine uygun olup olmadığı aracı bankalar tarafından incelenir ve 

kontrol edilir. Reeskonta kabul edilen senetlerin herhangi bir nedenle hükümsüz veya geçersiz 

olmasından ya da bu Uygulama Talimatında düzenlenen hükümlere uygun olmamasından 

doğacak her türlü sorumluluk aracı bankalara aittir.  

(2) Reeskonta kabul edilen senetlerin;  

a) Poliçe ve bono ile yapılan borçlanmaların şeklinin, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı 

Türk Ticaret Kanununun 767 nci ve 778 inci maddeleri gereğince bu borçlanmaların 

imzalandığı ülke kanunlarına uygun olmasının yanı sıra, bu senetlerdeki keşideci ve ciranta 

imzalarının Türk hukukuna göre de geçerli olması, bu çerçevede el yazısı ile imzalanması, 
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cironun kayıtsız ve şartsız olması, şirketlerde temsil yetkilerine uygun olarak imza ve isim 

kaşelerinin kullanılmış bulunulması,  

b) İhracat veya döviz kazandırıcı hizmetlere dayalı olarak kullandırılan reeskont 

finansmanlarına ilişkin poliçeler ve bonoların 6102 sayılı Kanunun 671 inci ve 776 ncı 

maddelerinde yazılı şekil şartlarını içermesi,   

c) 6102 sayılı Kanunun 672 nci ve 777 nci maddeleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla 

poliçe ve bonoların, poliçe veya bono (emre yazılı senet) sözcüğünü, ödenecek tutarı, vadeyi, 

ödeme yerini, lehtarın adı ve soyadını, keşide (düzenlenme) tarihi ve yeri ile keşidecinin 

imzasını içermesi, ayrıca poliçede muhatabın adı ve soyadının da bulunması,  

ç) Muhatabı ithalatçı, döviz kazandırıcı hizmet alıcısı veya yurt dışındaki banka olan 

doğrudan ihracat veya döviz kazandırıcı hizmet işleminden doğmuş veya doğacak senetlerde 

ise, senetlerin muhatap veya aval verenden tahsil edilebilmesi için, senet şeklinin muhatap 

veya aval verenin senedi imzaladıkları yerdeki ülke kanunlarına uygun olması,  

zorunludur.  

(3) İkinci fıkrada düzenlenen hususların yanı sıra reeskonta kabul edilecek senetlerde;  

a) Ödemenin kayıt ve şarta bağlanmamış olması, senetlerde "emrine değildir" veya 

"ciro edilemez" kayıtlarının bulunmaması, 

b) Taksitle ödeme kaydının yer almaması,  

c) Ayrı tarihli birden fazla vadenin olmaması,  

ç) 6102 sayılı Kanunun 703 üncü maddesinde öngörülen dört tür vadenin dışında bir 

vadenin belirlenmemiş olması,  

d) Aval şerhinde, avalin, ithalatçı veya ihracatçı veya döviz kazandırıcı hizmet satıcısı 

ya da döviz kazandırıcı hizmet alıcısı firmalardan kimin lehine verilmiş olduğuna dair açık bir 

kaydın bulunması, 

e) Yabancı para üzerinden düzenlenen senetlerde, üzerinde yazılı yabancı para 

cinsinin, aval veren veya kabul eden bankanın ülkesinin para birimi cinsinden olmaması 

halinde "effective" ibaresinin senet üzerinde yer alması, 

hususları da aranır.  

(4) Emrine düzenlenen veya temlik edilen senet aracı banka tarafından beyaz ciro veya 

kesin temlik ifade edecek ciro ile Merkez Bankasına devredilir ve senet aslı aracı banka 

nezdinde saklanır.  

(5) Cirolar; satış sözleşmeleri gereği bir ödeme ve teslim şartı olarak doğrudan ihracat 

veya döviz kazandırıcı hizmet işleminden doğmuş senetlerde "Pay to the order of Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası" şeklinde; firmalarca, senet düzenlenmesi öngörülmeyen vadeli 

akreditiflere/sigorta poliçesine dayalı olarak Türkçe düzenlenen, muhatabı ve lehtarı bankalar 

olan poliçeler ile ihracat veya döviz kazandırıcı hizmet taahhüdüne veya gerçekleştirilen 
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ihracat ya da hizmetten doğan alacaklarına dayalı olarak kullandırılan reeskont 

finansmanlarına ilişkin bonolarda, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası veya emrü 

havalesine ödeyiniz. Bedeli nakden/hesaben alınmıştır." biçiminde yazılır. 

 (6) Başvuru bilgileri ile senet bilgileri arasında bir farklılık tespit edilmesi halinde 

finansman kullanımı Merkez Bankasınca iptal edilir. 

Senet tutarları ve finansman değeri 

MADDE 12- (1) Yabancı para cinsinden düzenlenen senetlerin yabancı para değerleri 

üzerinden Merkez Bankasınca uygulanan kâr payı tutarı düşülür ve finansman değeri 

hesaplanır. Senet tutarlarının finansmanın sağlandığı gün saat 11:00’de Merkez Bankasınca 

hesaplanacak döviz alış kuru üzerinden belirlenen Türk lirası karşılıkları, kâr payı tutarı 

düşüldükten sonra aracı bankaların hesaplarına aktarılır. Yarım gün mesai yapılan günlerde de 

saat 11:00’de Merkez Bankasınca hesaplanacak döviz alış kurları kullanılır. Ancak, aracı 

bankaların ticari işlemler için uygulayacakları kurları serbestçe belirlemeleri nedeniyle, 

finansmanı kullanan firma ile aracı banka arasındaki finansman ilişkisinde Merkez Bankası 

döviz alış kurunun uygulanması zorunluluğu bulunmamaktadır. 

(2) Türk lirası cinsinden düzenlenen senetlerin yazılı değerleri üzerinden Merkez 

Bankasınca uygulanan kâr payı tutarı düşüldükten sonra kalan tutar aracı bankaların 

hesaplarına aktarılır. Türk lirası üzerinden düzenlenen senetler karşılığında kullandırılan 

reeskont finansmanlarına ilişkin senet tutarlarının döviz karşılığının hesaplanmasında yarım 

gün mesai yapılan günler de dahil olmak üzere finansmanın kullandırıldığı gün saat 11:00’de 

Merkez Bankasınca hesaplanacak döviz satış kuru kullanılır.  

(3) Yabancı para üzerinden düzenlenen senetlerin finansman süresinin 

hesaplanmasında, senet vadesinin, senedin ödeneceği ve Merkez Bankası muhabir hesabına 

alacak kaydedileceği ülkede tatil gününe rastlayıp rastlamadığı dikkate alınır. Türkiye'de tatil 

olup olmadığına bakılmaksızın, ödemenin yapılacağı Merkez Bankası muhabir hesabının 

bulunduğu ülkede senet vadesinin tatile rastlaması durumunda bu ülkedeki tatili izleyen ilk iş 

günü ödeme günü olarak kabul edilir.  

(4) Türk lirası üzerinden düzenlenen senetlerin finansman süresinin hesaplanmasında, 

senet vadesinin Türkiye’de hafta sonu veya diğer bir resmî tatil gününe rastlayıp rastlamadığı 

dikkate alınır. Senet vadesinin tatile rastlaması durumunda tatili izleyen ilk iş günü ödeme 

günü olarak kabul edilir. 

Reeskont işlemlerinde uygulanan kâr payı oranı ve komisyonlar 

MADDE 13- (1) Yabancı para üzerinden düzenlenen senetler karşılığında 

kullandırılan reeskont finansmanı işlemlerinde uygulanan kâr payı oranları Euro dışındaki 

yabancı para cinsinden finansmanlar için finansman işleminin gerçekleştiği gün geçerli olan 

LIBOR, Euro cinsi finansmanlar için finansman işleminin gerçekleştiği gün geçerli olan 

EURIBOR referans oranlarına eş olacak şekilde belirlenir. Finansman işleminin yapıldığı 

tarihte yurt dışı piyasaların tatil olması durumunda bu tarihten 2 gün önce, tatilin iki günden 
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uzun olduğu durumlarda en son ilan edilen LIBOR/EURIBOR oranları dikkate alınır. 

Reeskonta getirilen 0-120 gün vadeli senetlere 1 aylık LIBOR/EURIBOR, 121-360 gün vadeli 

senetlere 6 aylık LIBOR/EURIBOR oranları esas alınarak belirlenen kâr payı oranı uygulanır. 

İlan edilen LIBOR/EURIBOR oranlarının eksi olması halinde kâr payı oranı sıfır olarak 

uygulanır.   

 (2) Senet bedelleri vadelerinde, senet vadelerinin tatile rastlaması halinde ise tatili 

izleyen ilk iş gününde tahsil edileceğinden, kâr payı tutarının hesaplanmasında dikkate 

alınacak gün sayısı, senedin vade tarihi, senet vadesinin tatile rastlaması halinde ise tatili 

izleyen ilk iş günü ile iskonto gününden bir gün önceki tarih arasındaki fark hesaplanarak 

bulunur. Kâr payı tutarlarının hesaplanmasında sabit tam bölende yıl 360 gün olarak esas 

alınır. 

(3) Türk lirası reeskont finansmanlarında aracı bankalarca finansmana uygulanacak 

yıllık komisyon oranı KOBİ statüsündeki firmalara kullandırılacak finansmanlar için azami 

200 baz puan, diğer firmalara kullandırılacak finansmanlar için azami 100 baz puanı geçemez. 

Yabancı para reeskont finansmanlarında aracı bankalarca finansmana uygulanacak yıllık 

komisyon oranı 50 baz puanı geçemez. 

Reeskont finansmanın harcanabileceği alanlar 

MADDE 13/A- (1) Yabancı para üzerinden düzenlenen ticari senetler karşılığında 

kullandırılan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont finansman tutarlarının 

harcanabileceği alanlar; çalışanlara ücret ödemeleri, hammadde ve ara mal tedarikçilerine 

olan borçlar, ithalat ödemelerine ilişkin transferler, nakliyat, sigorta ve navlun gibi ihracata 

ilişkin hizmet alımları ile yatırım malı ve makine alımları kapsamında firmalara yapılan 

ödemeler, kira ödemeleri, elektrik, su ve doğalgaz faturası ödemeleri, vergi ödemeleri, SGK 

prim ödemeleri ile bu fıkradaki harcama alanlarına benzer ödemelerdir. Bu fıkra kapsamında 

ithalat ödemelerine ilişkin transferler hariç olmak üzere sadece Türk lirası cinsinden borçlara 

ve harcamalara ilişkin belgeler kabul edilir.  

(2) Yabancı para üzerinden düzenlenen ticari senetler karşılığında kullandırılan ihracat 

ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont finansman tutarları aracı bankaca firma adına bir 

bloke hesaba aktarılır. Aracı banka kendisine ibraz edilen belgenin söz konusu harcama 

alanları kapsamında olup olmadığını doğrudan veya Kambiyo Mevzuatı ve Krediler 

Müdürlüğü görüşünü alarak tespit eder. Ayrıca, aracı banka firmaca ibraz edilen belgedeki 

borç ve harcama tutarının Türk lirası cinsinden olup olmadığını kontrol eder. 

(3) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen harcama alanlarına ilişkin olduğu tespit 

edilen belgelere istinaden aracı bankaca doğrudan belge konusu ödemenin yapılacağı gerçek 

kişi, firma veya kamu kurumunun hesabına belgede belirtilen tutar transfer edilir. Ödemenin 

doğrudan transferinin mümkün bulunmadığı hallerde, ödeme işlemi ilgili tutarın başka bir 

bankaya gönderilmesi ve bu banka aracılığı ile alıcı hesabına aktarılması suretiyle 

gerçekleştirilebilir. Ödemenin yapılacağı hesap bilgileri firma tarafından aracı bankaya 



 

 16 
 

bildirilir. Reeskont finansman tutarlarının bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen harcama 

alanlarına yönelik ödemelerde kullanılmasının kontrol ve tespitine ilişkin tüm sorumluluk 

aracı bankalardadır. 

İhracat bedeli dövizin Merkez Bankasına satılması 

MADDE 13/B- (1) Aracı banka kanalıyla Merkez Bankasına satışı taahhüt edilen 

dövizlere ilişkin işlemler bu madde ile birlikte bu Uygulama Talimatının geçici 3 üncü 

maddesi hükümlerine göre gerçekleştirilir. 

(2) Satılacak dövizlerin ihracat bedeli olduğu mal ihracatçısı firmalar için Türk Parası 

Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2018/32-48 Sayılı Tebliğ ile 16 Ocak 

2020 tarihli İhracat Genelgesi hükümlerine istinaden düzenlenen İBKB ile, döviz kazandırıcı 

hizmet sunan firmalar için ise yurt dışı yerleşiklerden elde edilen dövize ilişkin satış ve/veya 

teslimat bedeli dövizin ilgili firmanın hesabına alacak kaydedildiğine dair banka dekontu ile 

firmalarca aracı bankaya tevsik edilir. Bu kapsamda, firmalarca birden fazla İBKB ibrazı 

mümkündür. 

(3) İhracat bedeli olduğu tespit edilen dövizler işlem tarihinde saat 11:00’de Merkez 

Bankasınca hesaplanacak döviz alış kuru kullanılarak aracı banka tarafından satın alınır ve bir 

gün valörlü olarak aynı kur üzerinden Merkez Bankasına satılmak üzere transfer edilir. 

Ayrıca, söz konusu işlem ile ilgili olarak Kambiyo Mevzuatı ve Krediler Müdürlüğüne 

elektronik ortamda bildirimde bulunulur.  

(4) İhracat bedeli dövizlerin satışı işlemlerinde aracı bankanın kendi muhabirine 

göndereceği döviz transferlerinde; MT202’nin 72. alanına “/BNF/………(Firma unvanı) 

EXPORT PROCEEDS SALE TO CBRT-REDISCOUNT REF:………….. 

IBAN:……………(Merkez Bankası nezdinde açılacak hesaba ilişkin IBAN bilgisi)” ve 

MT202’nin 58. alanına “TCMBTR2A” açıklamaları yazılır.  

(5) Merkez Bankasınca döviz alış işlemleri saat 17:00’ye kadar gerçekleştirilir. Döviz 

karşılığı TL tutarı aracı bankanın EFT merkezine masrafsız olarak gönderilir. Saat 17:00 

sonrasına sarkan işlemlerde döviz alışı ertesi gün gerçekleştirilir. 

(6) Aracı banka tarafından yapılan transferlere ilişkin masraflar takip eden ayın ilk 

haftasında aylık olarak toplu bir şekilde aracı banka tarafından gönderilen MT291 mesajına 

istinaden ödeme gününde saat 11:00’de Merkez Bankasınca hesaplanacak döviz alış kuru 

üzerinden Merkez Bankasınca TL olarak ödenir.  

(7) Bu madde kapsamında kullandırılan finansmanlarda ihracat bedeli dövizin satışı 

taahhüdünün yerine getirilmemesi halinde bu Talimatın 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına 

göre finansmanın kullandırıldığı tarihte geçerli olan kar payı oranının 1,5 katı oranında 

yaptırım uygulanır. 

(8) Bu maddenin uygulamasına ilişkin diğer ayrıntılar Kambiyo Mevzuatı ve Krediler 

Müdürlüğünce belirlenir. 



 

 17 
 

Senet bedellerinin tahsili 

MADDE 14- (1) Senet bedelleri, üzerlerinde yazılı para cinsinden ödenir. Ancak, 

Kambiyo Mevzuatı ve Krediler Müdürlüğünce uygun görülmesi durumunda, ödemenin, 

ödeme günündeki Merkez Bankası çapraz kurundan Merkez Bankasınca alım satım konusu 

yapılan bir başka yabancı para cinsi ile de yapılması mümkündür.  

(2) Muhatabı yurt dışındaki bankalar olan veya bu bankalarca aval verilen senetlerin 

tahsili senetleri reeskonta getiren aracı bankalarca yapılır.  

(3) Tahsil işlemini yapan aracı bankalar, senetleri ödeme için ibraza, bedeli ödenen 

senetleri borçluya iade etmeye, ödenen tutarlar için makbuz vermeye, ödememe halinde 

protesto çekmeye, icra veya dava yoluyla takibe yetkilidir. 

(4) Tahsil işlemleri dolayısıyla aracı bankalara herhangi bir ücret, masraf ve komisyon 

(muhabir ücreti, masraf ve komisyonları dâhil) ödenmez.  

(5) Aracı bankalar, senet bedelinin, herhangi bir ücret, masraf ve komisyon 

düşülmeksizin vade günü, vadenin tatile rastlaması halinde ise tatili izleyen ilk iş günü valörü 

ile yabancı para üzerinden düzenlenen senetler karşılığında kullandırılan finansmanlar için ek-

3’te belirtilen Merkez Bankası muhabir hesaplarına, Türk lirası üzerinden düzenlenen senetler 

karşılığında kullandırılan finansmanlar için ilgili Merkez Bankası hesaplarına alacak 

kaydettirilmesini sağlar ve gerçekleştirilen geri ödeme işlemlerini aynı gün RKYS üzerinden 

Merkez Bankasına bildirir. Bu tip işlemlerde geri valör uygulaması yapılmaz. Vadesinde 

ödenen ancak, RKYS üzerinden vade gününden sonra bildirilen senet bedelleri için gecikme 

cezası uygulanmaz. 

(6) Senet bedellerinin ödenmemesi halinde Merkez Bankası senet bedellerini re’sen 

tahsil edebileceği gibi, protesto ve takip yoluna da başvurabilir. Bu husus aracı bankaların 

sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Senet bedellerinin Merkez Bankasınca tahsili halinde tüm 

giderler, tahsil komisyonuyla birlikte ilgili aracı bankadan tahsil edilir. Senet bedelinin 

ödenmemesi halinde protesto ve takip giderleri ilgili aracı banka tarafından karşılanır. 

(7) Bedelleri vadelerinde Merkez Bankası muhabir hesaplarına veya ilgili Merkez 

Bankası hesaplarına alacak kaydedilen ve geri ödeme işlemi RKYS üzerinden bildirilen 

senetler senet portföyünden çıkarılır.  

 (8) Senedin reeskonta kabul edilmesinden sonra aracı banka tarafından, firma kredi 

değerliliğinin kaybedildiğinin tespit edilerek Kambiyo Mevzuatı ve Krediler Müdürlüğüne 

bildirilmesi veya istenen bilgi ve belgelerin Merkez Bankasına süresi içinde verilmemesi 

durumunda, finansmana aracılık eden bankanın senet bedelini Merkez Bankasınca talep 

edilme tarihinden itibaren en geç iki iş günü içerisinde ödemesi gerekir. Ödemenin zamanında 

yapılmaması durumunda talep tarihinden itibaren yabancı para üzerinden düzenlenen senetler 

için bu Talimatın 15 inci maddesinin ikinci fıkrası, Türk lirası üzerinden düzenlenen senetler 

için aynı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen oranda gecikme cezası uygulanır ve Merkez 
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Bankası söz konusu senet bedelleri ile gecikme cezalarını aracı bankanın Merkez Bankası 

nezdindeki hesaplarından re’sen tahsile yetkilidir.  

(9) Senedin reeskonta kabul edilmesinden sonra; senetlerin üzerinde imzaları bulunan 

firmaların iflas etmesi, konkordato talep etmesi, ticareti bırakması, bir ilamla ispatlanmamış 

olsa da sadece ödemelerini tatil etmesi, faaliyetlerini etkileyecek derecede icra takibinin veya 

haczinin bulunması, hakkında çek hesabı açma ve çek düzenleme yasağı veya kaldırılmamış 

protestolu senedi ya da donuk alacak olarak sınıflandırılan kredi tutarının olması gibi 

nedenlerle firma kredi değerliliğinin kaybedildiğinin aracı bankaca tespit edilmesi halinde, 

Kambiyo Mevzuatı ve Krediler Müdürlüğüne yazılı olarak bilgi verilir. Merkez Bankası senet 

bedelinin tahsili için aracı bankaya talimat gönderir. Talimatın aracı bankaya ulaştığı tarihten 

itibaren 2 iş günü içinde aracı bankaca senet tutarı ödenir ve geri ödeme işlemi aynı gün 

RKYS üzerinden bildirilir. Ödeme ve RKYS bildiriminin ardından senet vadesinden önce 

senet portföyünden çıkarılır.  

(10) Dokuzuncu fıkrada belirtilen durumlarda, senedin portföyden çıkarıldığı tarihten 

vade tarihine kadar olan süre içindeki işlememiş günlere ait peşin olarak tahsil edilen kâr payı 

tutarı talep üzerine geri ödenir. Ancak, İstanbul Şubesi bu işlemler dolayısıyla masraf ve 

komisyon talep etmeye yetkilidir. 

(11) Aracı banka veya firmanın talebi üzerine senet bedelinin vadesinden önce 

ödenmesi halinde, senet portföyden çıkarılır, ancak peşin olarak tahsil edilmiş kâr payı tutarı 

iade edilmez.  

(12) Merkez Bankası kullandırdığı finansmanları, gerek gördüğünde, herhangi bir 

şarta bağlı olmaksızın vadesinden önce geri çağırma hakkına sahiptir. 

Yabancı para reeskont finansmanlarının ihracat veya döviz kazandırıcı hizmet 

bedelleri ile geri ödenmesi 

MADDE 14/A- (1) Firmaların reeskont finansmanı geri ödemeleri, finansman 

kullanım tarihinden azami iki ay öncesi ile geri ödeme tarihi arasında yurda getirilen ihracat 

veya döviz kazandırıcı hizmet bedelleri ile yapılır. 

(2) Mal ihracatçısı firmalar reeskont finansmanı geri ödemesini ihracat bedelleri ile 

yaptıklarını Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2018/32-48 

Sayılı Tebliğ ile 16 Ocak 2020 tarihli İhracat Genelgesi hükümlerine istinaden düzenlenen 

İBKB ile tevsik eder. İhracat bedelinin yurda getirilme tarihi olarak İBKB’nin düzenlendiği 

tarih esas alınır. 

 (3) Döviz kazandırıcı hizmet sunan firmalar ile işlemleri için İBKB düzenlenmeyen 

mal ihracatçısı firmalar reeskont finansmanı geri ödemesini döviz kazandırıcı hizmet bedeli 

ile yaptıklarını yurt dışı yerleşiklerden elde edilen dövize ilişkin satış ve/veya teslimat bedeli 

dövizin ilgili firmanın hesabına alacak kaydedildiğine dair banka dekontu ile tevsik eder. 

Bedelin yurda getiriliş tarihi olarak banka dekontunun düzenlendiği tarih esas alınır. 
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(4) İBKB ya da banka dekontunu düzenleyen banka, belge ya da dekont ile birlikte 

firmaya ilgili belgenin ya da dekontun firmaca tutar ve vade bilgileri beyan edilen reeskont 

finansmanı geri ödemesinin belge ya da dekonta ilişkin ihracat veya döviz kazandırıcı hizmet 

bedeli ile yapıldığını tevsik etmek üzere verildiğini belirten bir yazı verir. Aynı belge ya da 

dekont ile ilgili olarak aynı amaçla ikinci bir yazı düzenlenemez. 

(5) Bu Talimatın 10 uncu maddesinin beşinci fıkrası kapsamında “Sevk Öncesi 

Reeskont Finansmanı Muvafakatname” belgesine istinaden reeskont finansmanı kullanan 

imalatçı veya imalatçı ihracatçı firmanın reeskont finansmanı geri ödemesi için 

muvafakatname veren ihracatçı firmanın elde ettiği ihracat bedeline ilişkin İBKB ibraz 

edilebilir. 

(6) İhracat veya döviz kazandırıcı hizmet bedellerinin döviz cinsi ile reeskont 

finansmanı geri ödemesinin döviz cinsinin farklı olması halinde bedele ilişkin İBKB’nin ya da 

banka dekontunun düzenlendiği tarihteki Merkez Bankası çapraz kuru kullanılarak geri 

ödeme kaynağının finansmanı tutarını karşılama oranı tespit edilir. 

 (7) Reeskont finansmanı geri ödemesinin bu maddede belirtilen kurallara uygun 

olarak gerçekleştirilmemesi halinde, finansman vade tarihinde aracı banka Kambiyo Mevzuatı 

ve Krediler Müdürlüğüne bildirimde bulunur. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Reeskont Finansmanı Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmemesi Halinde Uygulanacak 

Yaptırımlar 

Senet bedellerinin tahsil edilememesi ve yaptırım uygulanması  

MADDE 15- (1) Reeskonta kabul edilmiş olan senet bedelleri en geç vadelerinin 

sonunda tahsil edilir. Vadenin bitiminde senet bedellerinin tahsili hiçbir sebep ve suretle 

geciktirilemez ve bu senetler yenilenemez. 

(2) Reeskonta kabul edilen yabancı para üzerinden düzenlenen senet bedellerinin 

vadesinde ödenmemesi halinde, bu Uygulama Talimatının 13 üncü maddesinin birinci fıkrası 

çerçevesinde finansmana uygulanan kâr payı oranına 300 baz puan ilave edilerek 

hesaplanacak oran üzerinden, yabancı para cinsi ve tutarları baz alınarak vade tarihinden 

itibaren gecikme cezası uygulanır. Ayrıca, hesaplanan bu tutara BSMV uygulanır.  

(3) Reeskonta kabul edilen Türk lirası üzerinden düzenlenen senet bedellerinin 

vadesinde ödenmemesi halinde, vade tarihinden itibaren ödeme tarihine kadar her gün için 

Merkez Bankasının ilan ettiği en yüksek gecelik borç verme faiz oranının 1,5 katsayı ile 

çarpımı sonucu hesaplanan kâr payı oranı üzerinden gecikme cezası uygulanır. Ayrıca, 

hesaplanan bu tutara BSMV uygulanır. 

(4) Senet bedellerinin vadesinde Merkez Bankası muhabir hesabına veya ilgili 

Merkez Bankası hesabına alacak kaydedilmemesi halinde, 13 üncü maddede belirtilen 
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hususlar çerçevesinde, İstanbul Şubesi senet bedellerini ve gecikme cezasını aracı bankaların 

Merkez Bankası nezdindeki serbest her türlü yabancı para ve Türk lirası hesaplarından ya da 

herhangi bir hak ve alacağından re'sen tahsile yetkilidir. Tahsil edilecek tutarın Türk lirası 

karşılığının hesaplanmasında tahsil tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru uygulanır. 

(5) 6102 sayılı Kanunun 768 inci maddesinde, muhatabı yurt dışındaki banka olan 

senetlerde, tahsil işlemleri ve protesto çekilmesinin şekli, bu işlemlerin yapılacağı ülke 

kanununa tabi olduğundan, işlemlerin ilgili kanuna uygun olarak yerine getirilmesinden aracı 

bankalar sorumludur.  

(6) Aracı banka, herhangi bir nedenle aracılık ettiği reeskont finansmanı geri 

ödemelerini gerçekleştirememesi durumunda, geri ödemesini gerçekleştiremediği ve Merkez 

Bankası adına nezdinde muhafaza ettiği senetleri ve ilgili belgeleri ivedilikle İstanbul 

Şubesine teslim eder. Bu işlemin yapılmaması halinde aracı banka, Merkez Bankasının 

doğmuş doğacak, doğrudan ve dolaylı tüm zararlarından sorumludur.  

(7) Merkez Bankası aracı banka nezdinde saklanan senetlerin ve ilgili belgelerin her 

zaman için fiziksel olarak teslim edilmesini talep edebilir. Bu durumda teslim edilmesi talep 

edilen senetler ve ilgili belgeler aracı bankalarca ivedilikle İstanbul Şubesine teslim edilir. 

(8) İstanbul Şubesi, bu maddenin altıncı ve yedinci fıkraları kapsamında fiziksel 

olarak getirilen senetler ile ilgili olarak Kambiyo Mevzuatı ve Krediler Müdürlüğü 

talimatlarına göre işlem yapar.  

(9) Vadeli akreditife dayalı işlemlerde, reeskonta tevdi edilen senet bedelinin en geç 

senet vadesini izleyen ilk iş gününde Merkez Bankası muhabir hesabına veya ilgili Merkez 

Bankası hesabına alacak kaydedilmemesi halinde, Kambiyo Mevzuatı ve Krediler 

Müdürlüğünden teyit alınmak kaydıyla vadeyi izleyen ikinci iş gününde muhatap banka 

protesto edilir.  

(10) Aracı bankalarca reeskonta tevdi edilen reeskont finansmanlarına ilişkin 

bonolarda imzası bulunan borçlu firma, senet bedelinin tahsil edilememesi halinde aynı 

usulde protesto edilir ve Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirimde bulunulur.  

(11) 6102 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince ihbarlar noter 

kanalıyla, iadeli taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak 

kayıtlı elektronik posta yoluyla yapılır.  

İhracat veya döviz kazandırıcı hizmet taahhüdünün gerçekleştirilmesi, 

gerçekleştirilmemesi durumunda yaptırım uygulanması  

MADDE 16- (1) Finansman konusu ihracat veya döviz kazandırıcı hizmet 

taahhüdünün finansmanın kullanım tarihinden itibaren yirmi dört (24) ay içerisinde 

gerçekleştirilen ve bu Uygulama Talimatının 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen 

ihracat türleri dışındaki ihracatla veya döviz kazandırıcı hizmet gelirleriyle kapatılması 

esastır. Finansman kullanım tarihi, finansmanın aracı banka hesabına Merkez Bankası 
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tarafından alacak kaydedildiği tarihtir. VRHİB kapsamında kullandırılacak finansmanlarda 

belge süresinin 24 aydan uzun olması durumunda da reeskont finansmanı taahhüdünün 24 ay 

içinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

(2) İhracat taahhüdünün kapatılmasında, gümrük beyannamelerinin üzerine ihracat 

finansmanı taahhüdüne sayıldığına ilişkin aracı bankalarca şerh düşülmesi gerekmektedir.  

(3) Merkez Bankasının onayı ile stratejik sektörlerde faaliyet gösteren firmaların yurt 

içinde yaptıkları bazı mal ve hizmet satışları, firmaların kullanmış oldukları ihracat ve döviz 

kazandırıcı hizmetler reeskont finansmanlarına ilişkin ihracat taahhütlerine sayılabilir. Bunun 

için ilgili firmanın yurt içinde yaptığı satışların ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont 

finansmanlarına ilişkin ihracat taahhütlerine sayılmasına yönelik talebi ve bu talebin 

gerekçesinin aracı banka tarafından Kambiyo Mevzuatı ve Krediler Müdürlüğüne iletilmesi 

ve talebin Merkez Bankasınca uygun görülmesi gerekmektedir. 

(4) 18/5/2017 tarihli ve 30070 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat, Transit 

Ticaret, İhracat sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde 

Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’de yer alan “Grup firması” 

tanımı kapsamındaki grup firmalarınca gerçekleştirilen ihracat, grup ilişkisinin gerek 

finansman kullandırılması ve gerekse finansman konusu ihracat taahhüdünün kapatılması 

sırasında mevcut olması şartıyla, finansmanı kullanan firmaların ihracat taahhüdünün 

kapatılmasında kullanılabilir.  

(5) Yüksek teknolojili sanayi ürünleri ihracatının finansmanı kapsamında kullandırılan 

finansman konusu ihracat taahhüdünün kapatılmasında gümrük beyannamesi üzerindeki mal 

cinsinin yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasında yer aldığı; yeni pazarlara yapılan ihracat 

kapsamında kullandırılan finansman konusu ihracat taahhüdünün kapatılmasında ise gümrük 

beyannamesi üzerindeki ihracat yapılan ülkenin, finansmanın sağlandığı tarih veya gümrük 

beyannamesi tarihi itibarıyla yeni pazar olduğu aracı bankalar tarafından ayrıca tespit edilir ve 

gümrük beyannamesine şerh düşülür; aksi halde bu maddenin on ikinci fıkrası hükmüne göre 

müeyyide uygulanır. 

 (6) Döviz kazandırıcı hizmet taahhüdü, hizmet faturaları veya bu faturaların adedinin 

çok fazla olması durumunda Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirler tarafından onaylanan dökümleri ile Döviz Alım Belgesi veya satış ve/veya 

teslimat bedeli yabancı paranın ilgilinin hesabına alacak kaydedildiğine dair banka 

dekontunun veya iş bitirme belgesinin ibrazına istinaden ve bu belgelerin üzerine finansman 

taahhüdüne sayıldıklarına ilişkin şerh düşülmesi suretiyle aracı bankalarca kapatılır. Söz 

konusu hizmet taahhüdünün kapatılmasında, 24 ay içerisinde gerçekleştirilen hizmet ihracına 

dair faturalar kullanılır. Tereddüde düşülmesi halinde onaylı listelerde yer alan faturalar 

istenebilir. 

(7) VRHİB kapsamında kullandırılan reeskont finansmanlarında, finansmana ilişkin 

taahhüdün gerçekleştirildiğinin tespiti aracı banka tarafından bu Uygulama Talimatında 
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belirtilen taahhüt kapatma süresi sonunda yapılır. VRHİB taahhüt kapatma işlemi ise ilgili 

teşvik mevzuatı hükümleri çerçevesinde belge süresi sonunda ilgili Merkez Bankası Şubesi 

tarafından yapılır.  

(8) Serbest bölgeye ihraç edilen malın serbest bölgeden Türkiye dışındaki ülkelere 

gönderildiğinin, Serbest Bölge Müdürlüklerince onaylı “Serbest Bölge İşlem Formu” 

kayıtlarının “Gümrük Beyannameleri” ve ilgili diğer belgelerle ilişkilendirilerek onaylanması 

suretiyle tespiti halinde, serbest bölgelere gerçekleştirilen ihracat, finansmanı kullanan 

firmaların ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılabilir. Serbest Bölge İşlem Formu 

kullanıcı nüshası aslı (çıkış nüshası) ile gümrük beyannameleri üzerine ihracat taahhüdüne 

sayıldığına dair aracı bankalarca şerh düşülür. 

(9) Serbest bölgede faaliyette bulunan firmaların tesislerinde makine/teçhizat, 

demirbaşa kayıtlı eşya veya bunların parçası olarak kullanılmak üzere serbest bölgeye satılan 

malın (eşyanın), serbest bölge müdürlüklerince onaylı Serbest Bölge İşlem Formu, Ön Statü 

Belgesi ve Gümrük Beyannamesine ek olarak serbest bölge gümrük müdürlüğü ile serbest 

bölge müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği tutanağın ibraz edilmesi kaydıyla, finansmanı 

kullanan firmaların ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılması mümkündür. 

(10) Serbest bölgelerde yerleşik firmalara kullandırılan reeskont finansmanlarına 

ilişkin ihracat taahhütleri aşağıda açıklanan şekilde kapatılır:  

a) Finansman kullanan üretici firmalar; serbest bölgelerde üretilip, üçüncü ülkelere 

satılan mallara ilişkin Serbest Bölge ve Gümrük Müdürlükleri onaylı “Serbest Bölge İşlem 

Formu”nun (Çıkış) kullanıcı nüshasını ve alıcı adına düzenlenen fatura ve üçüncü ülkelere 

sevkiyata ilişkin Gümrük Beyannamesini (Transit) ibraz eder. 

b) Finansman kullanan aracı ihracatçı firmalar; serbest bölgelerde üretilip üçüncü 

ülkelere satılan mallara ilişkin Serbest Bölge Müdürlüğü onaylı “Serbest Bölge İşlem 

Formu”nun (Bölge içi satış) kullanıcı nüshası ile eki faturayı (imalatçı faturası) ya da 

Türkiye'den satın alınarak üçüncü ülkelere satılan malların serbest bölgeye girişine ilişkin 

Serbest Bölge ve Gümrük Müdürlükleri onaylı “Serbest Bölge İşlem Formu”nun (Giriş) 

kullanıcı nüshası ile eki faturayı, Serbest Bölge ve Gümrük Müdürlükleri onaylı bulunan 

“Serbest Bölge İşlem Formu”nun (Çıkış) kullanıcı nüshasını ve alıcı adına düzenlenen fatura 

ile üçüncü ülkelere sevkiyata ilişkin Gümrük Beyannamesini (Transit) ibraz eder.  

c) Finansman kullanan döviz kazandırıcı faaliyette bulunan firmalar; serbest 

bölgelerden üçüncü ülkelere sunulan hizmete ilişkin Serbest Bölge ve Gümrük Müdürlükleri 

onaylı “Serbest Bölge İşlem Formu”nun (Çıkış) kullanıcı nüshası ve alıcı adına düzenlenen 

faturayı ibraz eder. 

ç) İhtiyaç duyulması halinde ilgili bilgi ve belgelerin doğruluğu ilgili Serbest Bölge 

Müdürlüğünden teyit edilir. 

d) Serbest bölge rıhtımından doğrudan yurtdışına yapılacak sevkiyatlarda Gümrük 

Beyannamesi (Transit) ibrazı aranmaz. 
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e) Sevk sonrası reeskont finansmanı kullanan serbest bölge firmaları finansman 

başvurularında, faaliyet konusuna göre bu fıkranın (a), (b) veya (c) bendinde sayılan belgeleri 

aracı bankaya ibraz eder. 

(11) Peşin döviz veya Türk lirası karşılığında yapılan ihracatın veya döviz kazandırıcı 

hizmetin, finansmanın kullandırıldığı tarihten sonra gerçekleştirilmiş olması kaydıyla, 

reeskont finansmanının taahhüdüne sayılması mümkündür. 

(12) Reeskont finansmanlarıyla ilgili ihracat veya döviz kazandırıcı hizmet 

taahhütlerinin gerçekleşip gerçekleşmediği finansman kullanımına aracılık eden banka 

tarafından finansman bazında izlenir. Taahhütlerin gerçekleşme durumunun firmalarca 

taahhüt kapatma süresi sonunu izleyen günden itibaren en çok üç ay içinde tevsik edilmesi 

gerekmektedir. İlgili aracı banka ihracat veya döviz kazandırıcı hizmet taahhüdünün 

gerçekleşme durumunun tespit sonucunu en geç on iş günü içinde RKYS üzerinden bildirir. 

Ayrıca, finansmanın taahhüt kapatmasında kullanılan belgelere ilişkin talep edilen veriler de 

RKYS üzerinden iletilir.  

(13) İhracat veya döviz kazandırıcı hizmet taahhüdünün kısmen veya tamamen 

gerçekleştirilmediğinin aracı bankalarca RKYS üzerinden bildirilmesi üzerine, ihracatın veya 

döviz kazandırıcı hizmetin gerçekleştirilemeyen kısmına yabancı para üzerinden düzenlenen 

senetler karşılığında kullandırılan reeskont finansmanları için bu Uygulama Talimatının 15 

inci maddesinin ikinci fıkrası, Türk lirası üzerinden düzenlenen senetler karşılığında 

kullandırılan reeskont finansmanları için ek 1 inci maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen kâr 

payı oranı esas alınarak hesaplanan yaptırım tutarı, BSMV ile birlikte ilgili aracı bankadan 

tahsil edilir.   

(14) İhracatı teşvik mevzuatı hükümlerine göre istisna edilmesi nedeniyle daha önce 

tahsil edilmemiş olan BSMV, yaptırıma esas teşkil eden gerçekleşmeyen ihracat veya döviz 

kazandırıcı hizmet tutarı üzerinden finansmanın kullandırıldığı tarihten tahsilat tarihine kadar 

geçen süre için 4/1/1961 tarihli ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 

hesaplanacak gecikme cezası ile birlikte İstanbul Şubesince ayrıca tahsil edilir. Tahsil edilen 

BSMV tutarları ihracat veya döviz kazandırıcı hizmet taahhüdünün kısmen veya tamamen 

gerçekleştirilmediğinin RKYS üzerinden bildirildiği tarihi izleyen ayın 15 ine kadar Merkez 

Bankası Bütçe ve Finansal Raporlama Genel Müdürlüğünce ilgili vergi dairesine yatırılır. 

(15) BSMV’nin süresinde ödenmemesi durumunda vergi tutarı, 21/7/1953 tarihli ve 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre, gecikme 

zammı da yürütülerek vergi mükellefi olan Merkez Bankasından tahsil edileceğinden, anılan 

tarihin geçirilmemesine dikkat edilmelidir. Söz konusu hükümlere uyulmaması nedeniyle 

Merkez Bankasına uygulanabilecek yaptırımlar, Reeskont Finansmanı Senet 

Taahhütnamesinin 10 uncu maddesi gereğince finansmanın kullanımına aracılık eden bankaya 

rücu edilir.  
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(16) Taahhüdün kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesi durumunda başlangıçta 

istisna edilmiş olan vergi, resim, harç ve damga vergisi ile ilgili yükümlülüklerin tahsil 

edilmesini teminen Bütçe ve Finansal Raporlama Genel Müdürlüğünce ilgili vergi dairesine 

bildirim yapılır. 

(17) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu'na ilişkin yükümlülükler ilgili Karar, 

Tebliğ ve Genelgeler çerçevesinde yerine getirilir. 

Reeskont finansmanı kullanım ve geri ödeme kısıtlarına uyulmaması durumunda 

getirilen yükümlülükler ve yaptırım uygulanması 

MADDE 16/A- (1) Reeskont finansmanı kullanan firmaların finansman kullandırımı 

esnasında bu Talimatın 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen tanıma göre net ihracatçı 

olmadığının veya bu Talimatın 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında sayılan net ihracatçı 

olma şartının aranmayacağı firmalardan olmadığının sonradan tespit edilmesi halinde, bu 

Talimatın 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen kar payı oranı üzerinden finansmanın 

kullandırıldığı tarihten finansmanın geri ödendiği tarihe kadar geçen süre için bankalara 

yaptırım uygulanır.  

(2) Reeskont finansmanı geri ödemelerinin bu Talimatın 14/A maddesinde belirtilen 

şekilde ihracat veya döviz kazandırıcı hizmet bedelleri ile yapılmaması halinde finansman 

kullanan firmanın döviz cinsi olarak yurda getireceği ihracat veya döviz kazandırıcı hizmet 

bedellerini aracı bankalar aracılığıyla Merkez Bankasına satma yükümlülüğü doğar. Bu 

kapsamda satışı yapılacak ihracat tutarının yurda getirildiğine ilişkin İBKB’nin veya döviz 

kazandırıcı hizmet bedeli için satış ve/veya teslimat bedeli dövizin yurt dışı yerleşiklerden 

elde edildiğine ilişkin ilgili firmanın hesabına alacak kaydedildiğine dair banka dekontunun 

aracı bankaya ibrazı gereklidir. Merkez Bankasına satılması gereken döviz tutarı, döviz 

satışının finansman vade tarihinden itibaren; 

(a) ilk iki ay içerisinde yapılması halinde, finansman tutarının yüzde 110’u,  

(b) üçüncü ayda yapılması halinde, finansman tutarının yüzde 120’si,  

(c) dördüncü ayda yapılması halinde, finansman tutarının yüzde 130’u,  

(ç) beşinci ayda yapılması halinde, finansman tutarının yüzde 140’ı,  

(d) altıncı ayda yapılması halinde ise finansman tutarının yüzde 150’sidir.  

(3) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde ihracat bedeli döviz satışını 

gerçekleştirmeyen firmaların reeskont finansmanı kullanım talepleri gerçekleşmeme 

tarihinden itibaren bir yıl boyunca kabul edilmez. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

Diğer Hususlar 

Mevzuata ilişkin hususlar 

MADDE 17- (1) Firmalar tarafından vadeli ihracat bedeli alacaklarına ve ihracat veya 

döviz kazandırıcı hizmet taahhüdüne bağlı olarak düzenlenen ve bankalara tevdi edilen 

senetler karşılığında Merkez Bankasınca finansman kullandırılır. Bu itibarla, dış ticaret, Türk 

parası kıymetini koruma, ihracatı teşvik mevzuatları ve fonlara ilişkin mevzuat ile ilgili diğer 

mevzuatın öngördüğü ve öngöreceği her türlü takip, bildirim, benzeri işlemler ve 

sorumluluklar aracı bankaların yükümlülüğündedir. 

 (2) Bu Uygulama Talimatı kapsamında MASAK, Amerika Birleşik Devletleri 

Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC), Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşik 

Krallık Finansal Yaptırımları Uygulama Ofisi veya Avrupa Birliği Finansal Yaptırımlar 

listelerinde ve ihtiyaç olması halinde Merkez Bankasınca bildirilecek benzeri listelerde 

olduğu tespit edilen firmalara ve söz konusu listelerde yer alan kişiler tarafından doğrudan 

veya dolaylı olarak sahip, ortak olunan veya kontrol edilen firmalara finansman 

kullandırılmaz.  

(3) Bu Uygulama Talimatı kapsamında MASAK, OFAC, Birleşmiş Milletler Güvenlik 

Konseyi, Birleşik Krallık Finansal Yaptırımları Uygulama Ofisi veya Avrupa Birliği Finansal 

Yaptırımları listelerine ve ihtiyaç olması halinde Merkez Bankasınca bildirilecek benzeri 

listelerde yer alan firmalar ve kişilerle yapılan ticari faaliyetlerle ilgili olarak ve söz konusu 

listelere konu mal veya hizmetlere ilişkin olarak reeskont finansmanı kullandırılmaz, 

finansmanın taahhütleri bu faaliyetlere ilişkin belgelerle kapatılamaz. 

(4) Finansman kullandırılan firmaların ve söz konusu firmalara doğrudan veya dolaylı 

olarak sahip, ortak olan veya kontrol eden kişilerin MASAK, OFAC, Birleşmiş Milletler 

Güvenlik Konseyi, Birleşik Krallık Finansal Yaptırımları Uygulama Ofisi veya Avrupa 

Birliği Finansal Yaptırımlar listelerinde ve ihtiyaç olması halinde Merkez Bankasınca 

bildirilecek benzeri listelerde bulunup bulunmadığına ve finansman kullandırılan mal veya 

hizmetler ile ticari faaliyette bulunulan firma ve kişilerin anılan yaptırımlara ait listelere konu 

olup olmadığına ilişkin kontrol finansmana aracılık eden bankaca yapılır. Bu konudaki tüm 

hukuki sorumluluk aracı bankaya aittir. 

(5) Talep edilmesi durumunda finansman konusu işleme ilişkin detay bilgiler aracı 

bankalar tarafından Merkez Bankasına bildirilir. 

Reeskont finansmanlarında vergi, resim ve harç istisnası uygulanması 

MADDE 18- (1) Reeskont finansmanlarında, ihracat veya döviz kazandırıcı hizmet 

işlemlerine İhracatı Teşvik Kararı ve bu Karara ilişkin Tebliğ hükümleri çerçevesinde vergi, 

resim ve harç istisnası uygulanır. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu'na ilişkin hususlarda 

ilgili Karar, Tebliğ ve Genelge hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. 
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(2) 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu gereğince, kambiyo senetleri 

damga vergisine tabi olmadığından, reeskonta tevdi edilen senetlerde damga vergisi ödenmez, 

aracı bankalarca düzenlenen taahhütname ve temliknameler de damga vergisinden istisna 

edilmiştir. 

Döviz alım ve döviz satım belgelerinin düzenlenmesi 

MADDE 19- (1) Yabancı para üzerinden düzenlenen senedin reeskonta kabul edildiği 

tarihte nominal senet tutarı üzerinden aracı bankalarca döviz satım belgesi ve İstanbul 

Şubesince döviz alım belgesi düzenlenir. Bu çerçevede düzenlenen döviz alım ve döviz satım 

belgelerinde Merkez Bankasınca düzenlenen döviz alım belgesine esas olan Merkez Bankası 

döviz alış kuru kullanılır. 

(2) Yabancı para üzerinden düzenlenen senet bedelinin ödenmesi veya İstanbul 

Şubesince resen döviz olarak takas, mahsup veya tahsil edilmesi halinde ayrıca döviz alım ve 

döviz satım belgesi düzenlenmez.  

(3) Yabancı para üzerinden düzenlenen senet bedelinin vadesinde ödenmemesi 

nedeniyle Türk lirası olarak re'sen takas, mahsup veya tahsil edilmesi halinde aracı bankalarca 

döviz alım, İstanbul Şubesince döviz satım belgesi düzenlenir. 

Senetlerin Muhafazası 

MADDE 20- (1) Reeskonta kabul edilen ticari senet ve ilgili belgelerin İhracat ve 

Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Finansmanı Uygulama Talimatı hükümlerine 

uygunluğu, Merkez Bankası tarafından aracı banka nezdinde gerçekleştirecek yerinde denetim 

ile tespit edilir. Denetim esnasında, açık finansmanlar için senet ve ilgili belgelerin asılları, 

geri ödemesi yapılmış finansmanlar için senet ve ilgili belgelerin usulüne uygun olarak 

saklanan birer kopyası ibraz edilir. 

 

ALTINCI BÖLÜM 

İstanbul Şubesince Yapılan Diğer İşlemler 

Senet bedellerinin vadelerinde tahsil edilememesi halinde yapılacak diğer 

işlemler 

MADDE 21- (1) Senet bedelinin ödenmemesi halinde, banka tarafından protesto 

çekilmesi Merkez Bankası yönünden keşideciye ve senede dayanarak aracı bankaya ödeme 

için başvuru yapılmasına imkân sağlamaktadır. Vadelerinde aracı bankaca ödenmeyen veya 

 hesaplarının müsait olmaması nedeniyle İstanbul Şubesince resen tahsil edilemeyen 

işlemlerde bu husus İstanbul Şubesince de izlenir.  

(2) 6102 sayılı Kanunun poliçede protesto ve sürelerine ilişkin 714 üncü ve bonoya 

uygulanacak hükümlere ilişkin 778 inci maddeleri çerçevesinde, ödememe protestosunun, 

vadesi kesin olarak belli olan (belirli bir günde veya keşide gününden veya görüldükten belirli 
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bir süre sonra ödenme şartını içeren) senetlerde, ödeme gününü izleyen iki iş günü içinde; 

görüldüğünde ödenme şartını içeren senetlerde ise, senedin sunulması için verilmiş olan süre 

içinde çekilmesi gerekir. Bu gibi durumlarda protesto süresinin geçirilmemesine dikkat edilir.  

(3) Senetler, protesto için gönderilmeden önce protestoya ilişkin belgeler İstanbul 

Şubesi müdür yardımcısı ve müdürü tarafından imzalanır. 

(4) Protesto ile ilgili belgeler protestonun düzenlenmesi amacıyla notere gönderilmek 

üzere imza karşılığında ilgili memura verilir. 

(5) 6102 sayılı Kanunun 723 üncü ve 778 inci maddeleri çerçevesinde, ödemeden 

kaçınma keyfiyetinin protesto gününü izleyen dört iş günü içinde senet keşidecisi ve varsa 

keşideciye aval veren banka ile aracı bankaya da noter kanalıyla bildirilmesi gerektiğinden 

hangi kişilerin protesto edildiği ve senet bedelinin tahsil edilemediği konusunda hangi 

kişilerin haberdar edileceğinin keşideciye bildirilmesi gerekir.  

 (6) Protestoya rağmen senet tutarlarının tahsiline imkan olmaması halinde, aracı 

banka hakkında Reeskont Finansmanı Senet Taahhütnamesi hükümlerine göre yapılacak 

işlemler, Kambiyo Mevzuatı ve Krediler Müdürlüğü Talimatı ile bildirilir.  

Reeskont finansmanı işlemleri ile ilgili senet ve belgelerin saklanması 

MADDE 22- (1) Reeskonta kabul edilen senetler ve ilgili diğer belgeler Merkez 

Bankası adına aracı banka nezdinde muhafaza edildiğinden muhafazası, sayımı ve 

denetlenmesi açısından Merkez Bankası Müşterek Muhafaza Yönetmeliği ile buna ilişkin 

Uygulama Talimatı hükümlerine tabi değildir. 

 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Son Hükümler 

 Türk lirası cinsi ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont finansmanları 

EK MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bu madde 

kapsamında Türk lirası üzerinden düzenlenen ticari senetler karşılığında kullandırılan ihracat 

ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont finansmanlarına, reeskont oranı olarak; 

a) 90 güne kadar vadelerde Merkez Bankası politika faiz oranından 100 baz puan 

indirilmesi sonucunda kalan faiz oranına,  

b) 91 ila 180 gün arası vadelerde Merkez Bankası politika faiz oranından 50 baz puan 

indirilmesi sonucunda kalan faiz oranına,  

c) 181 ila 720 gün arası vadelerde Merkez Bankası politika faiz oranına, 

eşit kar payı oranı uygulanır.  

(2) Kullanılan finansmanın geri ödemesi öncesinde firma finansman tutarına karşılık 

gelen ihracat bedeli dövizi aracı banka kanalıyla Merkez Bankasına satar. Bu kapsamda 
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yapılan döviz satışlarının kısım kısım gerçekleştirilmesi mümkündür. Kısım kısım satışı 

yapılan işlemlerin takibi aracı bankaca yapılır ve finansman vadesinde satılan döviz 

toplamının finansman tutarına karşılık gelen döviz tutarını karşılayıp karşılamadığı 

konusunda aracı bankaca Kambiyo Mevzuatı ve Krediler Müdürlüğüne elektronik ortamda 

bilgi verilir. Söz konusu dövizin satışı bu Talimatın 13/B maddesinde belirtilen esaslara göre 

yapılır. 

 (3) Türk lirası üzerinden düzenlenen senetler karşılığında ihracat ve döviz kazandırıcı 

hizmetler reeskont finansmanı kullanacak firmaların, toplamda en az finansman tutarına 

karşılık gelen tutarda ihracat bedeli döviz satışının yapılması kaydıyla, finansman vadesi 

boyunca; 

a) Merkez Bankası İhracat Genelgesi kapsamında düzenletecekleri tüm İBKB’lerin 

Merkez Bankası İhracat Genelgesinin ek 1 inci maddesi hükmü kapsamında en az %40’ının 

Merkez Bankasına satış yükümlülüğüne ek olarak, bu yükümlülük gereği döviz satışının 

yapıldığı tarihte en az %30’unun Merkez Bankasına satılmasını ve ilk İBKB’nin düzenlenme 

tarihinden itibaren bir ay süreyle satışı yapılan döviz tutarından fazla döviz satın alınmamasını 

taahhüt etmesi,  

b) Döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin; Görünmeyen İşlemlere İlişkin 13 Ocak 2000 

tarih ve 2000/YB-4 sayılı Genelgenin 20 nci maddesi kapsamında en az %40’ının Merkez 

Bankasına ve aynı tarihte en az %30’unun Merkez Bankasına satılmasını; ilk satış işlemi 

tarihinden itibaren bir ay süreyle satışı yapılan döviz tutarından fazla döviz satın alınmamasını 

taahhüt etmesi 

gereklidir. 

c) Merkez Bankası İhracat Genelgesi hükümleri kapsamında İBKB düzenletme 

yükümlülüğünden istisna tutulan ihracatçı firmaların ise en az finansman tutarına karşılık 

gelen tutarda olmak üzere, finansman vadesi boyunca elde ettikleri ihracat gelirlerinin en az 

%40’ının Merkez Bankasına ve aynı tarihte en az %30’unun Merkez Bankasına satılmasını; 

ilk satış işlemi tarihinden itibaren bir ay süreyle satışı yapılan döviz tutarından fazla döviz 

satın alınmamasını taahhüt etmesi gereklidir. 

d) Savunma sanayi veya havacılık sektöründe faaliyet gösteren firmaların en az 

finansman tutarına karşılık gelen ihracat bedeli dövizin finansman vadesine kadar Merkez 

Bankasına satılmasını taahhüt etmesi gereklidir.  

e) Söz konusu taahhüde ilişkin olarak, firma finansman vadesi boyunca düzenlettiği 

tüm İBKB’leri ve bu İBKB tutarlarının %70’ini sattığını gösteren döviz alım belgelerini 

finansman vadesinde aracı bankaya sunar ve sunulan dışında bu dönem düzenlenen başka bir 

İBKB olmadığına dair yazılı beyan verir. Döviz kazandırıcı hizmet sunan firmaları bu madde 

kapsamında kredi vade dönemine ilişkin Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavirler tarafından onaylanmış Bilançosunu ve bu Bilançoda yer alan yabancı para 
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cinsi yurt dışı satış toplamının en az %70’i tutarında döviz satışının yapıldığını gösteren döviz 

alım belgelerini ibraz eder. 

f) Bu fıkra kapsamında kullanılan finansmanlara bu maddenin ikinci ve onuncu fıkrası 

hükümleri uygulanmaz. 

g) Bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen bir ay süreyle satışı yapılan döviz 

tutarından fazla döviz satın alınmaması taahhüdü kapsamına ithalat ödemesi için yapılacak 

döviz alımları dahil edilmez.    

 (4) Türk lirası reeskont finansmanlarının döviz karşılıklarının hesaplanmasında 

finansman kullanım tarihinde saat 11:00’de Merkez Bankasınca hesaplanacak döviz satış kuru 

kullanılır. 

(5) Türk lirası üzerinden düzenlenen senetler karşılığında kullandırılan ihracat ve 

döviz kazandırıcı hizmetler reeskont finansmanına ilişkin ihracat bedeli döviz satışı 

taahhüdüne ilişkin işlemler bu Uygulama Talimatının 13/B maddesinde belirtilen esaslara 

göre yapılır.  

(6) Bu madde kapsamında daha önce ihracat bedeli satış taahhüdü karşılığı 

kullandırılmış olan reeskont finansmanlarında satışı yapılacak ihracat bedeli dövize ilişkin 

işlemler bu madde ile birlikte bu Uygulama Talimatının geçici 3 üncü maddesi hükümlerine 

göre gerçekleştirilir.  

(7) Türk lirası üzerinden düzenlenen senetler karşılığında kullandırılan reeskont 

finansmanlarında aracı bankalarca finansmana uygulanacak yıllık komisyon oranı KOBİ 

statüsündeki firmalara kullandırılacak finansmanlar için azami 200 baz puan, diğer firmalara 

kullandırılacak finansmanlar için azami 100 baz puanı geçemez. 

(8) Türk lirası üzerinden düzenlenen ticari senetler karşılığında kullandırılan ihracat ve 

döviz kazandırıcı hizmetler reeskont finansmanı tutarlarının harcanabileceği alanlar; 

çalışanlara yapılan ücret ödemeleri, hammadde ve ara mal tedarikçilerine olan borçlar, ithalat 

ödemelerine ilişkin transferler, nakliyat, sigorta ve navlun gibi ihracata ilişkin hizmet alımları 

ile yatırım malı ve makine alımları kapsamında firmalara yapılan ödemeler, kira ödemeleri, 

elektrik, su ve doğalgaz faturası ödemeleri, vergi ödemeleri ve SGK prim ödemeleri ile bu 

fıkradaki harcama alanlarına benzer ödemelerdir. Bu fıkra kapsamında ithalat ödemelerine 

ilişkin transferler hariç olmak üzere sadece Türk lirası cinsinden borçlara ve harcamalara 

ilişkin belgeler kabul edilir. Bu fıkra kapsamında: 

a) Finansman tutarları aracı bankaca firma adına bir bloke hesaba aktarılır. Aracı 

banka kendisine ibraz edilen belgenin söz konusu harcama alanları kapsamında olup 

olmadığını doğrudan veya Kambiyo Mevzuatı ve Krediler Müdürlüğü görüşünü alarak tespit 

eder. Ayrıca, aracı banka firmaca ibraz edilen belgedeki borç ve harcama tutarının Türk lirası 

cinsinden olup olmadığını kontrol eder. 
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b) Harcama alanlarına ilişkin olduğu tespit edilen belgelere istinaden aracı bankaca 

doğrudan belge konusu ödemenin yapılacağı gerçek kişi, firma veya kamu kurumunun 

hesabına belgede belirtilen tutar transfer edilir. Ödemenin doğrudan transferinin mümkün 

bulunmadığı hallerde, ödeme işlemi ilgili tutarın başka bir bankaya gönderilmesi ve bu banka 

aracılığı ile alıcı hesabına aktarılması suretiyle gerçekleştirilebilir. Ödemenin yapılacağı hesap 

bilgileri firma tarafından aracı bankaya bildirilir. Reeskont finansmanı tutarlarının bu fıkrada 

belirtilen harcama alanlarına yönelik ödemelerde kullanılmasının kontrol ve tespitine ilişkin 

tüm sorumluluk aracı bankalardadır.  

(9) Türk lirası üzerinden düzenlenen ticari senetler karşılığında kullandırılan ihracat ve 

döviz kazandırıcı hizmetler reeskont finansmanının geri ödemesi, bu maddenin ikinci 

fıkrasında belirtilen şekilde firmanın ihracat veya döviz kazandırıcı hizmetten elde ettiği 

bedellerin Merkez Bankasına satılması suretiyle elde edilen Türk lirası tutarlarla yapılır. 

(10) Bu madde kapsamında kullandırılan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler 

reeskont finansmanı konusu ihracat veya döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlere ilişkin 

taahhüdün kısmen veya tamamen gerçekleştirilememesi halinde; bu taahhüdün 

gerçekleştirilemeyen kısmına, finansmana uygulanan kar payı oranına 300 baz puan ilave 

edilerek hesaplanacak kar payı oranı üzerinden yaptırım uygulanır. Bu maddenin ikinci 

fıkrasında belirtildiği şekilde ihracat bedeli döviz satışı yapılmaması veya bu maddenin 

üçüncü fıkrası kapsamındaki taahhüdün yerine getirilmemesi halinde söz konusu finansmana 

300 baz puan yaptırım uygulanır. Bu madde kapsamında ihracat bedeli döviz satışını 

gerçekleştirmeyen firmalara finansmanın vade tarihinden itibaren bir yıl boyunca reeskont 

finansmanı kullandırılmaz. 

(11) Bu madde kapsamında Türk lirası üzerinden düzenlenen ticari senetler 

karşılığında kullandırılan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont finansmanlarına; bu 

Uygulama Talimatı kapsamında yabancı para üzerinden düzenlenen ticari senetler 

karşılığında kullandırılan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont finansmanlarına özel 

olarak belirtilen hükümler dışındaki tüm hükümler Türk lirası cinsi ihracat ve döviz 

kazandırıcı hizmetler reeskont finansmanlarına da kıyasen uygulanır. 

(12) Bu madde kapsamında Türk lirası üzerinden düzenlenen ticari senetler 

karşılığında kullandırılan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont finansmanlarına bu 

Uygulama Talimatının geçici 2 nci maddesi hükümleri uygulanmaz. 

Kullanım öncesi döviz satış şartlı Türk lirası cinsi ihracat ve döviz kazandırıcı 

hizmetler reeskont finansmanları 

EK MADDE 2- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bu madde 

kapsamında Türk lirası üzerinden düzenlenen ticari senetler karşılığında kullandırılan ihracat 

ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont finansmanlarına, reeskont oranı olarak 360 güne 

kadar vadelerde Merkez Bankası politika faiz oranından 200 baz puan indirilmesi sonucunda 

kalan faiz oranına eşit kâr payı oranı uygulanır. 
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(2) Bu madde kapsamında Türk lirası üzerinden düzenlenen ticari senetler karşılığında 

ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont finansmanı kullanılabilmesi için firmaların 

finansman kullanım tarihinden önce en az finansman tutarı karşılığı ihracat bedeli veya döviz 

kazandırıcı hizmet geliri dövizi Merkez Bankasına satması gerekmektedir. Aracı bankalarca 

finansman kullanım tarihinden en geç bir iş günü önce en az talep edilen finansman tutarı 

karşılığı dövizin Merkez Bankasına satışına ilişkin swift mesajı örneğinin Kambiyo Mevzuatı 

ve Krediler Müdürlüğüne elektronik ortamda iletilmesi gerekmektedir. Bu fıkra kapsamındaki 

döviz satışına ilişkin işlemler bu Uygulama Talimatının 13/B maddesinde belirtilen esaslara 

göre yapılır. 

(3) Bu madde kapsamında Türk lirası üzerinden düzenlenen senetler karşılığında 

ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont finansmanı kullanacak firmaların finansman 

vadesi boyunca; 

a) Merkez Bankası İhracat Genelgesi kapsamında düzenletecekleri tüm İBKB’lerin 

Merkez Bankası İhracat Genelgesinin ek 1 inci maddesi hükmü kapsamında en az %40’ının 

Merkez Bankasına satış yükümlülüğüne ek olarak, bu yükümlülük gereği döviz satışının 

yapıldığı tarihte en az %40’ının Merkez Bankasına satılmasını taahhüt etmesi,  

b) Döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin; Görünmeyen İşlemlere İlişkin 13 Ocak 2000 

tarih ve 2000/YB-4 sayılı Genelgenin 20 nci maddesi kapsamında en az %80’inin, finansman 

vadesi süresince yıllık olarak en az finansman tutarının iki katı döviz kazandırıcı hizmet geliri 

satışı yapılması kaydıyla, Merkez Bankasına satılmasını taahhüt etmesi 

gereklidir. 

c) Merkez Bankası İhracat Genelgesi hükümleri kapsamında İBKB düzenletme 

yükümlülüğünden istisna tutulan ihracatçı firmaların ise en az finansman tutarına karşılık 

gelen tutarda olmak üzere, finansman vadesi boyunca elde ettikleri ihracat gelirlerinin en az 

%80’inin Merkez Bankasına satılmasını taahhüt etmesi gereklidir. 

(4) Bu madde kapsamında reeskont finansmanı kullanan firmaların finansman vadesi 

boyunca döviz alımı yapmama taahhüdü vermesi gereklidir. Ancak, firmaların ithalat 

ödemeleri için ödeme gününde yapacakları döviz alımları bu kuraldan istisnadır. Bu 

kapsamda firmalarca ithalat ödemesine ilişkin gümrük beyannamesi, fatura veya sözleşme 

gibi ithalat ödemesi tutarını gösteren belgelerin aracı bankaya ibraz edilmesi gereklidir. 

Ayrıca, bu fıkra kapsamında finansman vadesi boyunca firmaca satın alınacak toplam döviz 

tutarı hiçbir koşulda finansman vadesi içerisinde daha önce satışı gerçekleştirilen toplam 

döviz tutarlarından daha fazla olamaz. 

(5) Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamındaki döviz satışı sırasında ihracat 

ve döviz kazandırıcı hizmet bedellerinin bu Uygulama Talimatının 13/B maddesi hükümlerine 

göre hesaplanan Türk lirası karşılıklarının %2’si kadar döviz satış taahhüdü karşılığı prim 

Merkez Bankasınca ödenebilir.  
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(6) Bu madde kapsamında Türk lirası üzerinden düzenlenen ticari senetler karşılığında 

kullandırılan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont finansman tutarları ek 1 inci 

maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen alanlarda harcanabilir ve bu fıkrada belirtilen şekilde 

kullandırılır. 

(7) Bu madde kapsamında Türk lirası üzerinden düzenlenen senetler karşılığında 

kullandırılan reeskont finansmanlarında aracı bankalarca finansmana uygulanacak yıllık 

komisyon oranı azami 100 baz puanı geçemez. 

(8) Bu madde kapsamında kullandırılan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler 

reeskont finansmanları konusu ihracat veya döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlere ilişkin 

taahhüdün kısmen veya tamamen gerçekleştirilememesi halinde; bu taahhüdün 

gerçekleştirilemeyen kısmına, finansmana uygulanan kâr payı oranına 300 baz puan ilave 

edilerek hesaplanacak kâr payı oranı üzerinden yaptırım uygulanır. Bu maddenin üçüncü ve 

dördüncü fıkraları kapsamındaki taahhüdün yerine getirilmemesi halinde söz konusu 

finansmana Merkez Bankasının ilan ettiği en yüksek gecelik borç verme faiz oranının 1,5 

katsayı ile çarpımı sonucu hesaplanan oran üzerinden yaptırım uygulanır. Ayrıca, finansman 

vade tarihinden itibaren, 1 yıldan az olmamak kaydıyla, finansman vade süresi kadar ihracat 

ve döviz kazandırıcı hizmet reeskont finansmanaı kullandırılmaz. 

(9) Bu madde kapsamında Türk lirası üzerinden düzenlenen ticari senetler karşılığında 

kullandırılan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont finansmanlarına; bu Uygulama 

Talimatı kapsamında yabancı para üzerinden düzenlenen ticari senetler karşılığında 

kullandırılan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont finansmanlarına özel olarak 

belirtilen hükümler dışındaki tüm hükümler kıyasen uygulanır. 

Yatırım harcamaları için kullandırılan Türk lirası cinsi ihracat ve döviz 

kazandırıcı hizmetler reeskont finansmanları 

EK MADDE 3- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bu madde 

kapsamında Türk lirası üzerinden düzenlenen ticari senetler karşılığında kullandırılan ihracat 

ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont finansmanlarına, reeskont oranı olarak 1080 güne 

kadar vadelerde Merkez Bankası politika faiz oranına eşit kâr payı oranı uygulanır. 

(2) Bu madde kapsamında Türk lirası üzerinden düzenlenen senetler karşılığında 

ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont finansmanı kullanacak firmalar, bu Uygulama 

Talimatının ek 2 nci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen şekilde 

ihracat veya döviz kazandırıcı hizmet gelirlerini satar ve döviz alımı yapmama taahhüdü verir 

ve bu firmalara aynı maddenin beşinci fıkrasında belirtilen şekilde döviz satış taahhüdü 

karşılığı %2 prim Merkez Bankasınca ödenebilir.  

(3) Bu madde kapsamında Türk lirası üzerinden düzenlenen ticari senetler karşılığında 

kullandırılan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont finansmanı tutarları yalnızca 

yatırım malı ve makine alımları ile arsa ve bina alımları hariç olmak üzere inşaat 

harcamalarına ilişkin ödemelerde kullanılabilir. Bu fıkra kapsamında ithalat ödemelerine 
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ilişkin transferler hariç olmak üzere sadece Türk lirası cinsinden borçlara ve harcamalara 

ilişkin belgeler kabul edilir. Finansman tutarı ek 1 inci maddenin sekizinci fıkrasında 

belirtilen şekilde kullandırılır.  

(4) Bu madde kapsamında Türk lirası üzerinden düzenlenen senetler karşılığında 

kullandırılan reeskont finansmanlarında aracı bankalarca finansmana uygulanacak yıllık 

komisyon oranı azami 100 baz puanı geçemez. 

(5) Bu madde kapsamında kullandırılan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler 

reeskont finansmanları konusu ihracat veya döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlere ilişkin 

taahhüdün kısmen veya tamamen gerçekleştirilememesi halinde veya bu maddenin ikinci 

fıkrası kapsamındaki taahhütlerin yerine getirilmemesi halinde bu Uygulama Talimatının ek 2 

nci maddesinin sekizinci fıkrasında belirtilen oranlar üzerinden yaptırım uygulanır. 

(6) Bu madde kapsamında Türk lirası üzerinden düzenlenen ticari senetler karşılığında 

kullandırılan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont finansmanlarına; bu Uygulama 

Talimatı kapsamında yabancı para üzerinden düzenlenen ticari senetler karşılığında 

kullandırılan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont finansmanlarına özel olarak 

belirtilen hükümler dışındaki tüm hükümler kıyasen uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 11 Ağustos 2020 

(dâhil) tarihine kadar Türk lirası cinsinden düzenlenen ticari senetler karşılığında kullandırılan 

ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont finansmanlarına, reeskont oranı olarak Merkez 

Bankası politika faiz oranından 150 baz puan indirilmesi sonucunda kalan kâr payı oranı 

uygulanır. Merkez Bankası politika faizlerinde yapılan değişiklikler, Merkez Bankası Genel 

Ağ sitesinde söz konusu politika faizi için belirtilen geçerlilik tarihinden itibaren geçerli 

sayılır.   

(2) Türk lirası üzerinden düzenlenen senetler karşılığında kullandırılan reeskont 

finansmanlarında aracı bankalarca uygulanacak yıllık komisyon oranı 150 baz puanı geçemez. 

(3) Yurt dışına yönelik müteahhitlik hizmeti sağlayan firmalar ile uluslararası fuarcılık 

alanında faaliyet gösteren firmaların Türk lirası üzerinden düzenlenen senetler karşılığında 

reeskont finansmanı kullanmaları mümkündür. Bu firmalardan Ticaret Sicil Gazetesinde yer 

alan amaç ve konu başlığında veya oda faaliyet belgesinde ilgili hizmetlerin yer alması ve 

bunun tevsiki istenir. Bu firmalarca kullanılan reeskont finansmanlarının ihracat 

taahhütlerinin bu Uygulama Talimatının 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen 

ihracatla veya döviz kazandırıcı hizmet gelirleriyle kapatılması esastır. Yurt dışına yönelik 

müteahhitlik hizmetine ilişkin hizmet faturalarının bu fıkra kapsamında kullanılan 

finansmanların taahhüt kapamasında kullanılması mümkündür. Taahhüt kapatma işlemlerinde 

firmaca aracı bankaya ibraz edilen gümrük beyannamesi veya faturanın düzenlendiği tarihteki 

Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınarak gümrük beyannamesi veya fatura tutarının Türk 

lirası karşılığı hesaplanır ve taahhüt gerçekleşme durumu tespit edilir. 
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(4) Türk lirası üzerinden düzenlenen ticari senetler karşılığında kullandırılan ihracat ve 

döviz kazandırıcı hizmetler reeskont finansmanı konusu ihracat veya döviz kazandırıcı hizmet 

ve faaliyetlere ilişkin taahhüdün kısmen veya tamamen gerçekleştirilememesi halinde; bu 

taahhüdün gerçekleştirilemeyen kısmına, finansmana uygulanan kâr payı oranına 300 baz 

puan ilave edilerek hesaplanacak kâr payı oranı üzerinden yaptırım uygulanır. 

(5) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 31 Aralık 2020 tarihine kadar Türk lirası 

cinsinden düzenlenen ticari senetler karşılığında kullandırılan reeskont finansmanlarına, bu 

Uygulama Talimatının 16 ncı maddesinde yer alan ihracat taahhüdüne ek olarak istihdamı 

muhafaza etme veya artırma şartı getirilmiştir. Bu kapsamda, Türk lirası cinsinden 

düzenlenen senetler karşılığında reeskont finansmanı kullanan firmalarca finansman vadesi 

süresince istihdam edilen kişi sayısının 2020 yılı mart ayı sonu itibarıyla istihdam edilen kişi 

sayısına eşit veya bu sayının üzerinde olması gerekir. Firmalarca istihdam edilen kişi sayıları, 

Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları kullanılarak aylık Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primi 

Tahakkuk Fişleri veya Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınacak bir yazı ile aracı bankaya 

tevsik edilir. Finansman kullanımı başvurusu sırasında 2020 yılı şubat ayına ilişkin kayıtları 

beyan etmiş olan firmalar talep etmeleri halinde bu kayıtları 2020 yılı mart ayı sonuna ilişkin 

kayıtlar ile değiştirebilir. İstihdamı muhafaza etme veya artırma şartının gerçekleşme 

durumunun firmalarca finansman vadesi süresince Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının 

sonu ile finansman vadesinin bulunduğu ayın sonundaki çalışan sayılarının Sosyal Güvenlik 

Kurumu kayıtları kullanılarak aracı bankaya tevsik edilmesi gerekmektedir. Aracı banka 

kendisine bildirilen çalışan sayılarının ortalamasının 2020 yılı mart ayı sonu itibarıyla 

istihdam edilen kişi sayısının altında olup olmadığını kontrol eder ve sonucu kredi vadesini 

müteakip iki ay içerisinde Kambiyo Mevzuatı ve Krediler Müdürlüğüne bildirir.  

(6) Firmaca istihdam edilen kişi sayısında bu fıkrada belirtilen haklı gerekçeler 

sebebiyle azalma olması halinde, bu maddenin beşinci fıkrası kapsamında getirilen istihdamı 

muhafaza etme veya artırma şartına aykırılık oluşmaz. Haklı gerekçeler sebebiyle istihdam 

edilen kişi sayısında yaşanan azalma, sadece azalmanın gerçekleştiği ay ve sonraki aylar için 

dikkate alınır. Haklı gerekçelere dayanılarak istihdam edilen kişi sayısında yaşanan azalmanın 

Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesinin bir örneği veya 

ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları ile aracı bankaya tevsik edilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca işten ayrılan çalışanın 2020 yılı mart ayı sonu itibarıyla firmanın kayıtlı çalışanları 

arasında yer aldığının Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi veya 

ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları ile aracı bankaya tevsik edilmesi gerekmektedir. 

Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesinde yer alan, sigortalının işten ayrılış nedeninin (kodu) 3, 5, 

8, 9, 10, 14, 23, 24 veya 29 numara olması haklı gerekçe olarak sayılır 

(7) Bu maddenin beşinci fıkrasında belirtilen istihdamın muhafaza edilmesi veya 

artırılması şartının gerçekleştirilememesi halinde, finansman tutarına yıllık yüzde 1,5 kâr payı 

oranı üzerinden finansmanın kullandırıldığı tarihten finansmanın geri ödendiği tarihe kadar 
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geçen süre için yaptırım uygulanır. Yaptırım tutarı bu Uygulama Talimatının 16 ncı 

maddesinin on ikinci fıkrasında belirtilen şekilde aracı bankadan tahsil edilir. 

(8) Türk lirası üzerinden düzenlenen ticari senetler karşılığında kullandırılan ihracat ve 

döviz kazandırıcı hizmetler reeskont finansmanı tutarlarının harcanabileceği alanlar; 

çalışanlara ücret ödemeleri, bankalara olan erken kapama dışındaki finansman borcu 

ödemeleri, tedarikçilere olan borçlara ve ticari borçlara ilişkin firmalara yapılan ödemeler, 

kira ödemeleri, mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemeler ile kamu kurum ve 

kuruluşlarına yapılan ödemelerdir. Bu fıkra kapsamında sadece Türk lirası cinsinden borçlara 

ve harcamalara ilişkin belgeler kabul edilir. Yurt içinde yabancı para cinsinden düzenlenen 

mal ve hizmet alımlarına ilişkin fatura tutarları, fatura üzerinde ilgili tutarın Türk lirası 

cinsinden karşılığının bulunması kaydıyla, Türk lirası cinsinden borç olarak kabul edilir. 

(9) Türk lirası üzerinden düzenlenen ticari senetler karşılığında kullandırılan ihracat ve 

döviz kazandırıcı hizmetler reeskont finansmanı tutarları aracı bankaca firma adına bir bloke 

hesaba aktarılır. Firma finansman tutarını sadece bu maddenin yedinci fıkrasında sayılan 

harcama alanlarından birine ilişkin olarak yapacağı ödeme işlemi için ilgili belgenin aracı 

bankaya ibrazı suretiyle kullanabilir. Aracı banka kendisine ibraz edilen belgenin söz konusu 

harcama alanları kapsamında olup olmadığını doğrudan veya Kambiyo Mevzuatı ve Krediler 

Müdürlüğü görüşünü alarak tespit eder.    

GEÇİÇİ MADDE 2- (1) 12 Ağustos 2020 tarihinden 31 Aralık 2020 (dâhil) tarihine 

kadar Türk lirası cinsinden düzenlenen ticari senetler karşılığında kullandırılan ihracat ve 

döviz kazandırıcı hizmetler reeskont finansmanlarına, reeskont oranı olarak Merkez Bankası 

politika faiz oranına eşit kâr payı oranı uygulanır. Merkez Bankası politika faizlerinde yapılan 

değişiklikler, Merkez Bankası Genel Ağ sitesinde söz konusu politika faizi için belirtilen 

geçerlilik tarihinden itibaren geçerli sayılır. 

GEÇİÇİ MADDE 3- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilave ihracat 

bedeli döviz satış taahhüdü ile kullandırılmış ve henüz döviz satışı işlemi gerçekleştirilmemiş 

olan reeskont finansmanlarına ilişkin ilave ihracat bedeli döviz satışı taahhütleri iptal 

edilmiştir.   

(2) Döviz satışı işlemi gerçekleştirilmiş olsun veya olmasın ilave ihracat bedeli döviz 

satışı taahhüdü ile kullanılmış olan tüm reeskont finansmanları bu taahhütlerini yerine 

getirmiş sayılırlar ve bu taahhütlere bağlı olarak herhangi bir yaptırım uygulanmaz. 

Yürürlük 

MADDE 23- (1) Bu Uygulama Talimatı Yönetim Komitesinin 24 Aralık 2019 tarih ve 

52422 sayılı Kararı ile kabul edilmiş olup, 24 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 24- (1) Bu Uygulama Talimatını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

Başkanı yürütür. 
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EKLER:  

1- Reeskont Uygunluğu Başvuru Formu (Ek-1/A, Ek-1/B, Ek-1/C ve Ek-1/D) 

2- İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Finansmanı Senet 

Taahhütnamesi (Ek-2) 

3- Alacak Kaydı Yaptırılacak Muhabir Bankalarımız, Swift Bic Kodları ve Hesap 

Numaralarımız (Ek-3) 

4-  İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Finansmanı Koşullarına 

Uygunluk Taahhütnamesi (Ek-4) 

5- Kambiyo Mevzuatı ve Krediler Müdürlüğü Telefon Numaraları (Ek-5) 

6- Yeni Pazar Olmayan Ülkeler Listesi (Ek-6) 

7- Yüksek Teknolojili Sanayi Ürünleri Listesi (Ek-7) 
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EK: 1/A 

 
SEVK SONRASI İHRACAT REESKONT FİNANSMANI TALEP FORMU 

   

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 

İdare Merkezi 

Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü 

Kambiyo Mevzuatı ve Krediler Müdürlüğü 

ANKARA 

 

İhracatçının ticaret unvanı, adresi: 

İhracatçının vergi dairesi: 

İhracatçının vergi kimlik numarası: 

İthalatçının ticaret unvanı, adresi:  

İhracatın yapıldığı ülke: 

İhraç edilen malın cinsi ve GTİP numarası1: 

Teslim şekli: 

Gümrük Beyannamesi  

          Tarihi: 

          Numarası: 

          Tutarı: 

Fiili ihraç tarihi: 

Ödeme garantisini veren banka/kuruluş: 

Ödeme garantisinin türü2: 

Akreditifin tarihi ve numarası: 

  Akreditif tutarı ve vadesi:  

 Sevk sonrası finansmanının türü (Akreditif/Kabul Kredili): 

 İşlemin niteliği3: 

Reeskonta tevdi edilecek senedin 

          Tutarı: 

          Vadesi:    

          Tanımı4: 

            Senetle İlgili Finansmanın Referans Numarası: 

Aracı Banka Komisyon Oranı (Bankaca uygulanan ek kâr payı oranı,aval komisyonu): 

            

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 GTİP numarasının en az 4 hane, yüksek teknolojili sanayi ürünlerinde ise 12 hane bildirilmesi gerekmektedir. 
2 Aval, kabul gibi.(Senet düzenlenmesi öngörülmeksizin açılan, uygun vesaiki ibraz edilmiş vadeli akreditiflerde, 

akreditifin tarih, numarası ve tutarı yazılacaktır.) 
3 Rüculu-rücusuz (rücusuz işlemde nedeni de belirtilecektir.) 
4 Yalnızca rücusuz işlemlerde açıklanacaktır 
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EK: 1/B 

 

SEVK ÖNCESİ İHRACAT REESKONT FİNANSMANI TALEP FORMU 

 

  

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 

İdare Merkezi 

Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü 

Kambiyo Mevzuatı ve Krediler Müdürlüğü 

ANKARA  

 

Reeskonta Tevdi Edilecek  

Senet Tutarı ve Vadesi: 

Senetle İlgili Finansmanın Referans Numarası: 

Finansmanı Kullanan Firmanın      

          Ticaret Unvanı, Adresi: 

          Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve bağlı bulunduğu il: 

          Vergi Kimlik Numarası: 

          İhracat Taahhüdü (FOB): 

Aracı İhracatçı Firmanın      

          Ticaret Unvanı, Adresi: 

          Bağlı Olduğu Vergi Dairesi: 

          Vergi Kimlik Numarası: 

Merkez Bankasından Talep Edilen Finansman Tutarı: 

İhracatın Yapılacağı Taahhüt Edilen Ülke: 

İhracı Taahhüt Edilen Malın Cinsi ve GTİP numarası1 : 

Teslim ve Ödeme Şekli: 

Aracı Banka Komisyon Oranı (Bankaca uygulanan ek kâr payı oranı,aval veya teminat 

mektubu komisyonu): 

Gerçekleşen İhracata İlişkin Bilgiler: 

     İthalatçı Firmanın Ticaret Unvanı, Adresi: 

     İhracatın yapıldığı ülke2: 

     İhraç edilen malın cinsi ve GTİP numarası3: 

     Teslim şekli: 

     Gümrük Beyannamesi  

          Tarihi: 

          Numarası: 

          Tutarı: 

      Fiili ihraç tarihi: 

 

 

 

 

                                                 
1 GTİP numarasının en az 4 hane, yüksek teknolojili sanayi ürünlerinde ise 12 hane bildirilmesi gerekmektedir. 
2 Taahhüt kapatmada ibraz edilen Gümrük Beyannamesi verileri esas alınacaktır. 
3 GTİP numarasının en az 4 hane, yüksek teknolojili sanayi ürünlerinde ise 12 hane bildirilmesi gerekmektedir. 
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EK: 1/C 

 

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER REESKONT FİNANSMANI TALEP FORMU 

 

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 

İdare Merkezi 

Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü 

Kambiyo Mevzuatı ve Krediler Müdürlüğü 

ANKARA 

 

 

Reeskonta Tevdi Edilecek  

Senet Tutarı ve Vadesi: 

Senetle İlgili Finansmanın Referans Numarası: 

Finansmanı Kullanan Firmanın      

          Ticaret Unvanı, Adresi: 

          Bağlı Olduğu Vergi Dairesi: 

          Vergi Kimlik Numarası: 

          Hizmet ve Faaliyet Geliri Taahhüdü (KDVsiz tutar): 

          Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgesinin Tarihi ve Sayısı: 

          Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgesinin Tutarı ve Vadesi: 

Merkez Bankasıdan Talep Edilen Finansman Tutarı: 

Hizmetin Yapılacağı Taahhüt Edilen Ülke: 

Hizmet Türü: 

Gerçekleşen Hizmet Taahhüdüne İlişkin Bilgiler: 

Hizmetin yapıldığı ülke : 

Aracı Banka Komisyon Oranı (Bankaca uygulanan ek kâr payı oranı,aval veya teminat 

mektubu komisyonu): 
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EK: 1/D 

 

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER (HİZMET SONRASI) REESKONT 

FİNANSMANI TALEP FORMU 

 

                                                

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 

İdare Merkezi 

Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü 

Kambiyo Mevzuatı ve Krediler Müdürlüğü 

ANKARA 

 

 

Finansmanı kullanan firmanın ticaret unvanı, adresi: 

Firmanın vergi dairesi: 

Firmanın vergi kimlik numarası: 

Hizmeti alan firmanın ticaret unvanı, adresi:  

Hizmetin yapıldığı ülke: 

Hizmet türü: 

Hizmet Faturasının Tarih ve Tutarı:(*) 

Senet Tutarı: 

Senet Vadesi: 

Senetle İlgili Finansmanın Referans Numarası: 

Ödeme garantisini veren banka: 

Ödeme garantisinin türü1: 

Akreditifin tarihi ve numarası: 

Akreditif tutarı ve vadesi: 

Aracı banka komisyon oranı (Bankaca uygulanan ek kâr payı oranı,aval komisyonu): 

                                                 
(*)Faturaların adedi fazla ise liste halinde dökümü verilecektir. 
1 Aval, kabul gibi.(Senet düzenlenmesi öngörülmeksizin açılan, uygun vesaiki ibraz edilmiş vadeli 

akreditiflerde, akreditifin tarih, numarası ve tutarı yazılacaktır.) 
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EK: 2 

İHRACAT VE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER REESKONT FİNANSMANI SENET 

TAAHHÜTNAMESİ 

  

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 

İstanbul Şubesi Müdürlüğüne 

.................. 

Bankanızdan, bir bankanın veya Bankamızın ödeme garantisini taşıyan vadeli ihracata ve/veya ihracat 

veya döviz kazandırıcı hizmet geliri taahhüdüne dayalı olarak vekiliniz olarak uygun mekanizmalar aracılığıyla 

kullandırdığımız finansmana ilişkin yabancı para veya Türk lirası üzerinden düzenlenen senetlerle ilgili olarak 

aşağıda yazılı şartları ve bu taahhütnamede herhangi bir hüküm bulunmaması halinde Bankanızca düzenlenmiş 

veya düzenlenecek yönetmelik, tebliğ, genelge, talimat, tarife ve sair Bankanız düzenlemelerinin uygulanacağını 

aynen kabul ve bunların tamamen yerine getirilmesini, taahhüt ederiz.  

1- Senetler, finansman tutarına Merkez Bankasınca uygulanan kâr payı tutarını eklenmek suretiyle 

hesaplanacak tutarı içerecek şekilde hazırlanacak ve Bankanızca anapara tutarı kadar finanse edilecektir. 

Senet bedelleri, herhangi bir ücret, masraf ve komisyon düşülmeksizin, vade veya ödeme günü valörü 

ile hesaplarınıza alacak kaydettirilecek ve durum aynı gün Bankanıza, RKYS üzerinden bildirilecektir. 

Senet bedelleri, tahsil edilemese dahi ayrıca ihtar veya ihbara gerek kalmaksızın, Bankamızca 

vadelerinde (tatile rastlaması halinde sonraki ilk iş gününde) yabancı para üzerinden düzenlenen senetler için 

döviz, Türk lirası üzerinden düzenlenen senetler için Türk lirası olarak Bankanıza ödenecektir. 

Reeskont ettirdiğimiz senetlerdeki imza sahiplerinden herhangi biri protesto, iflas, konkordato, terki 

ticaret, ödemelerini tatil etmeleri, aleyhlerinde herhangi bir icra takibinin sonuçsuz kalması gibi nedenlerle veya 

bu taahhütnamenin 13 üncü maddesi çerçevesinde istenebilecek bilgileri tarafınıza, öngörülen sürede tevdi 

etmediğimiz takdirde, bu gibi senet bedellerini, Bankanızca tarafımıza veyahut aşağıdaki kanuni ikametgahımıza 

noter marifetiyle veya iadeli taahhütlü mektupla yahut telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı 

elektronik posta yoluyla yapılacak ilk ihbarı müteakip iki iş günü içinde vadelerinin hululünü beklemeksizin 

derhal, tamamen döviz ile ödeyeceğimizi taahhüt ederiz.  

2- Reeskonta getireceğimiz senetlerden dolayı, tarafımıza uygulanacak kâr payı, komisyon, taahhüt 

komisyonu ve gecikme cezası oranları Bankanızca söz konusu senetler için tespit edilen, talimat ve tarife 

cetvellerinde belirtilen oranlardır. 

Bankanız senet bedelini, taahhüt komisyonunu, BSMV’ni, gecikme cezası ve her türlü masraf ve 

giderlerini, teşvik şartlarına aykırılıktan ötürü Bankanıza uygulanabilecek müeyyideleri ayrıca bir ihtar veya 

ihbarda bulunmaksızın Bankamızın Bankanız nezdindeki serbest mevduat hesaplarından, herhangi bir hesaptan 

mütevellit alacaklarından, herhangi bir hak ve alacağından re'sen tahsile yetkilidir.   

3- Senet bedellerinin vadesinde veya ihbara bağlı ödemelerde ihbarı müteakip iki iş günü içinde 

Bankanıza ödenmemesi, muhabir hesaplarınıza alacak kaydettirilmemesi veya Şubelerinizce Bankanız 

nezdindeki hesaplarımızdan re'sen takas, mahsup ve tahsil edilememesi halinde vadeyi izleyen günden, ihbara 

bağlı ödemelerde ihbar tarihinden itibaren gecikme cezası yürütülecektir. 

Senet bedellerinin ödenmesi; gecikme cezası, komisyon ve masrafların talep, takip ve tahsiline engel 

değildir. Senet bedeli herhangi bir nedenle eksik ödenmişse, bakiyesini de, bir ihtara ve ihbara gerek 

kalmaksızın, ödenmesi gereken günden itibaren yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülecek gecikme 

cezası ve masrafları ile birlikte ödeyeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.    

4- Reeskonta kabul edilen senetlerde bulunan imzaların sıhhati ve akdin geçerliliği gibi konularda 

doğabilecek anlaşmazlıkların takip, sonuç ve sorumlulukları yalnızca Bankamıza ait olacaktır. 

5- Reeskonta sunulan senetlerin bu Talimatta belirtilen şekil şartlarına uygun olup olmadığı hususunun 

kontrol ve tespit sorumluluğu yalnızca Bankamıza ait olacaktır. 

6- Reeskont finansmanı kullanımına aracılık edilen firmalar ile senette imzası bulunan firma 

temsilcilerinin İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Finansmanı Uygulama Talimatında belirtilen 

kredi değerliliğine ilişkin ölçütlere uygunluğunun ve bu uygunluğun finansman vadesi süresince devam ettiğinin 

tespit, takip, sonuç ve sorumlulukları ile bu firmalara ilişkin gerekli istihbarat çalışmalarının yürütülmesi 

sorumluluğu yalnızca Bankamıza ait olacaktır. 

7- Senetler, İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Finansmanı Uygulama Talimatında 

belirtilen şekilde Bankamız tarafından ciro edilerek hükmen teslim yoluyla zilyetliği Bankanıza devredilecektir. 

Buna göre senetler Bankanız adına Bankamız nezdinde saklanacaktır. Senetlerin zayi olması veya zıyaı 

durumunda, Merkez Bankasının karşılaşacağı her türlü zarardan bankamız sorumludur. Senet bedelinin tahsilinin 

ardından, mevzuat gereği aslı iade edilen ticari senetlerin ve ilgili belgelerin usulüne göre saklanan bir kopyası 

istenildiğinde Bankanıza verilecektir. 
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8- Senetlerin tüm takip ve tahsil işlemleri ile senetlerin Bankanız adına saklanması işlemi Bankamızca 

yapılacak, takip, tahsil ve saklama işlemleri dolayısıyla Bankanızdan herhangi bir ücret, masraf ve komisyon 

(muhabir ücreti, masraf ve komisyonları dâhil) istenmeyecektir. 

Ödenmeme halinde protesto ve takipler Bankamızca yapılacak ve bunlara ilişkin her türlü giderler de 

Bankamızca karşılanacaktır. 

Bankanız dilerse senet bedelini re’sen tahsil, protesto ve takip etmekte serbesttir. Ancak bu husus 

Bankamızın sorumluluklarını ortadan kaldırmayacaktır. 

Bankamız, herhangi bir nedenle aracılık ettiği reeskont finansmanı geri ödemelerini 

gerçekleştirememesi durumunda, geri ödemesini gerçekleştiremediği ve Merkez Bankası adına nezdinde 

muhafaza ettiği senetleri ve ilgili belgeleri ivedilikle İstanbul Şubesine teslim edecektir. Bu işlemin yapılmaması 

halinde Bankamız, Bankanızın doğmuş, doğacak, doğrudan ve dolaylı tüm zararlarından sorumludur. 

Senet bedelinin Bankanız tarafından doğrudan tahsil, protesto ve takibi halinde, yürürlükte bulunan 

tarifelerinizdeki tahsil komisyonu ile tarafınızca yapılmış masraflar, ihtiyar edeceğiniz diğer masraflar ve bu 

yüzden doğacak tüm zararlarınız Bankamızca Bankanıza ödenecektir. 

9- Bankanız, ihracatçı ve ithalatçı firmalarla, ödeme garantisi veren banka, Bankamız ve ilgili diğer 

taraflar arasında doğabilecek her türlü ticari, hukuki ve mali sorunların, uyuşmazlıkların dışındadır. 

Senetlerin mücbir sebepler dâhil, her ne şekilde olursa olsun ibraz ve tahsil edilememesi, gerekli tahsil 

ve takip işlemlerinin yapılamaması veya meydana gelebilecek gecikmeler veya sahtecilik, geçersizlik, şekil 

eksikliği ve başka nedenlerle borçlularınca ödenmemesi ile senedin zıyaı hallerinde tüm yükümlülük ve 

sorumluluklar Bankamıza ait olacak, senet bedelleri başkaca bir işleme gerek kalmadan her zaman Bankanızca 

hesaplarımızdan re'sen tahsil edilecektir. 

10- Dış Ticaret, Türk Parası Kıymetini Koruma, Fonlar, İhracatı Teşvik Mevzuatları ve diğer mevzuatta 

öngörülen ve öngörülecek olan tüm sorumluluk ve yükümlülükler Bankamıza ait olacak, Bankanıza tahmil 

edilmeyecek, her türlü cezai müeyyideden Bankamız sorumlu olacaktır.  

11- Bankamız hakkında herhangi bir protesto çekilmesi, ödemelerimizi tatil etmemiz, ertelememiz ve 

bu ihtimalin ortaya çıkması, aleyhimizdeki herhangi bir icra takibinin sonuçsuz kalması, iflas etmemiz, ticareti 

terk etmemiz gibi durumların ortaya çıkması halinde, Bankanız senedin vadesi gelmese bile, Bankamızdan senet 

bedelinin Bankanıza ödenmesini istemeye veya hesaplarımızdan re'sen tahsile yetkilidir.  

12- Reeskonta getireceğimiz senetler nedeniyle Bankanızla sonradan bir ihtilaf çıktığı takdirde 

Bankanızın defter, kayıt ve belgeleri tarafımızca kesin delil olarak kabul edilecektir. 

13- Reeskont senetlerinde imzaları bulunan firma ve şahıslarla ilgili olarak, tarafınızdan lüzumlu 

görülerek istenebilecek her türlü bilgi ve belge tarafımızdan temin edilerek tarafınızca öngörülen zamanda 

Bankanıza verilecektir. 

14- Bu taahhütname hükümleri ve ödeme ile ilgili doğmuş ve ileride doğabilecek her türlü masraf ve 

vergi tarafımızca ödenecektir. 

15- Bu taahhütname hükümleri Bankamızın Genel Müdürlüğü ve tüm Şubeleri için hüküm ifade eder. 

16- Reeskonta getireceğimiz senetlere dair bu taahhütname hükümleri gereğinin yerine getirilmesine 

ilişkin her türlü tebligatınızı ve takibatınızı duyurunuz için1............................................................ kanuni 

ikametgâhımız olarak belirlediğimizi ve Ankara Mahkemelerini ve İcra Dairelerini yetkili mahkeme ve icra 

dairesi olarak kabul ettiğimizi beyan ederiz.          

…… ….………….. Bankası 

                  Genel Müdürlüğü 

                            Tarih 

              (Yetkili İmzalar)  

 

 
Limit Tutarı     Rakamla  Yazıyla 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Banka Genel Müdürlük kanuni ikametgâhının adresi ile elektronik posta adresi yazılacaktır. 
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EK: 3 

 

ALACAK KAYDI YAPTIRILACAK MUHABİR BANKALARIMIZ,  

SWIFT BIC KODLARI VE HESAP NUMARALARIMIZ  

Döviz Cinsi Banka Adı Swift BIC Hesap No 

USD Federal Reserve Bank of New York,  

NEW YORK  
FRNYUS33 021086032 

EUR Rabobank Nederland RABONL2U 3908.90.944 

AUD  Australia and New Zealand Banking Group 

Ltd, MELBOURNE 
ANZBAU3M 229716AUD00001 

DKK Danske Bank Aktieselskab, COPENHAGEN DABADKKK 3007 515812 

SEK  Svenska Handelsbanken AB, STOCKHOLM HANDSESS 40381439 

CHF Credit Suisse, ZURICH CRESCHZZ80A 0835-0979136-03-000 

GBP Bank of England, LONDON BKENGB2L 43030009 

JPY  (The) Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. 

TOKYO 
BOTKJPJT 653-0442577 

CAD Royal Bank of Canada, TORONTO ROYCCAT2 095911464221 

KWD  National Bank of Kuwait SAK, KUWAIT NBOKKWKW 1000376912 

NOK DNB Bank ASA, OSLO  DNBANOKK 7001.02.05644 

SAR Bank Al-Jazira, JEDDAH BJAZSAJE 0990050022001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                      EK: 4 

 

                       

             .../.../…… 

 

 

 

İHRACAT VE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER REESKONT FİNANSMANI 

KOŞULLARINA UYGUNLUK TAAHHÜTNAMESİ 

 

 

Bankanıza …………………………....….. firmasına kullandırılmak üzere ilettiğimiz 

…………………………....….. tutarındaki ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont 

finansmanı başvurusuna ilişkin olarak başvuru sahibi firmanın İhracat ve Döviz Kazandırıcı 

Hizmetler Reeskont Finansmanı Uygulama Talimatında belirtilen net ihracatçı olma şartını 

sağladığı/net ihracatçı olma şartının aranmayacağı hallerden birine girdiğinin bankamızca 

tespit edildiği1 ve diğer kullanım koşullarının sağlandığını, finansmanı Talimatta belirtilen 

harcama alanlarına ilişkin koşullara uygun olarak kullandıracağımızı, finansman geri 

ödemesinin ihracat veya döviz kazandırıcı hizmet bedeli ile yapılmasına ilişkin belge 

tespitinin tarafımızca gerçekleştirileceğini ve bu hususlara aykırı olarak kullandırım ve geri 

ödeme yapılması halinde, Talimatta belirtilen yaptırımların uygulanacağını bildiğimizi ve 

finansman kullanıcısı firmaya eksiksiz olarak aktardığımızı ve bu hususlara ilişkin tüm 

sorumluluğun bankamıza ait olacağını peşinen ve gayrıkabili rücu olarak kabul, beyan ve 

taahhüt ederiz. 

      

 

 

 

 

 

          Tarih  

(Yetkili İmzalar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1 Bu bölümde taahhütnameye “net ihracatçı olma şartını sağladığı” veya “net ihracatçı olma şartının 

aranmayacağı hallerden birine girdiğinin bankamızca tespit edildiği” ibarelerinden uygun olanı yazılacaktır. 



 

  
 

EK: 5 

 

 

KAMBİYO MEVZUATI VE KREDİLER MÜDÜRLÜĞÜ  

TELEFON NUMARALARI 

 

 

  

Telefon: (0312) 507 58 80 

(0312) 507 58 27 

(0312) 507 58 91 

(0216) 773 58 78 

(0216) 773 58 90 

(0216) 773 58 28 

(0216) 773 58 93 

(0216) 773 58 84 

(0216) 773 58 81 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

                    EK: 6 

 

 

 

 

YENİ PAZAR OLMAYAN ÜLKELER LİSTESİ 

 

 

2022 yılında en çok ihracat yapılan ilk 20 ülke olan; 

 

1. Almanya 

2. Amerika Birleşik Devletleri 

3. Irak 

4. İngiltere 

5. İtalya 

6. İspanya 

7. Fransa 

8. Rusya Federasyonu 

9. Hollanda  

10. İsrail 

11. Romanya  

12. Polonya 

13. Birleşik Arap Emirlikleri 

14. Belçika 

15. Bulgaristan 

16. Mısır 

17. Yunanistan 

18. Çin 

19. Ukrayna 

20. Fas 

 

dışındaki ülkeler 21 Şubat 2023 tarihinden itibaren yeni pazar olarak belirlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

EK: 7 

 

 

 

 

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ SANAYİ ÜRÜNLERİ LİSTESİ 

 

  

GTİP GTİP ADI 

291821000011 Salisilik asit 

291821000012 Sodyum salisilat 

291821000019 Salisilik asitin diğer tuzları 

291822001000 o-asetilsalisilik asit 

291822009011 Asetilsalisilik asit sodyum tuzu 

291822009019 Asetilsalisilik asitin diğer tuzları 

291822009021 Asetilsalisilik asit esterleri 

291823001000 Etil, propil, butil, amil, benzil, stronelil, geranil ve rodinil 

salisilatlar 

291823009011 Metil salisilat 

291823009012 Fenil salisilat (salol) 

291823009019 Salisilik asitin diğer esterleri ve bunların diğer tuzları 

293621000011 Vitamin A 



 

  
 

293621000012 Vitamin A  asetat 

293621000013 Vitamin A  propiyonat 

293621000014 Vitamin A  palmitat 

293621000015 Vitamin A  asit (retinoik asit) 

293621000019 Vitamin A'nın diğer türevleri 

293622000011 Vitamin B 1 [tiamin (INN), anurin] 

293622000012 Tiyamin hidroklorür 

293622000013 Tiyamin mononitrat 

293622000019 Vitamin B1'in diğer türevleri 

293623000011 Vitamin B 2 [riboflavin (INN), lakta flavin] 

293623000012 Riboflavin 5'-ortofosforik esteri 

293623000013 Riboflavin 5'-ortofosfat esterinin tuzları 

293623000019 Vitamin B2'nin diğer türevleri 

293624000011 D-veya DL-Pantotenik asit 

293624000012 Sodyum pantotanat 



 

  
 

293624000013 Kalsiyum pantotanat 

293624000019 Vitamin B3 veya B5'in diğer türevleri 

293625000011 Vitamin B 6 [piridoksin (INN), adermin, piridoksol] 

293625000012 Piridoksin hidroklorür 

293625000019 Vitamin b 6'nın diğer türevleri 

293626000011 Vitamin B12 [siyonokobalamin (INN)] 

293626000012 Hidroksi kobalamin 

293626000019 Vitamin B12'nin diğer türevleri 

293627000011 Vitamin C [L-veya DL-askorbik asit (INN) ] 

293627000012 Sodyum askorbat 

293627000013 Kalsiyum askorbat 

293627000019 Vitamin c'nin diğer türevleri 

293628000011 Vitamin E (tokoferol) 

293628000012 Tokoferil asetat 

293628000013 Disodyum tokoferil fosfat 



 

  
 

293628000019 Vitamin e'nin diğer türevleri 

293629000011 Vitamin B 9 [ folikasit (INN) veya fitoroilglutamik asit] 

293629000012 Vitamin B9'un türevleri 

293629000021 Vitamin H (biyotin) 

293629000022 Vitamin H'nin türevleri 

293629000031 Vitamin K (fitomenadion (INN) ) 

293629000032 Vitamin K'nın türevleri 

293629000033 Vitamin PP (nikotinamit (INN) ) 

293629000034 Nikotinik asit (INN) 

293629000039 Vitamin PP'nin diğer türevleri 

293629000041 Vitamin D2 [kalsifenol, ergokalsifenol (ergosterol)] 

293629000042 Vitamin D3 (7-dehidrokollesterol) 

293629000043 Vitamin D4 (22, 23-dihidroergesterol) 

293629000044 Vitamin D5 (7-dehidro-beta stosterol) 

293629000045 Vitamin D'nin türevleri 



 

  
 

293629000046 Vitamin A+D3 

293629000049 Diğer vitaminler ve türevleri 

293690001000 Provitaminler (karışık olmayanlar) 

293690009011 A+D vitaminlerinin tabii konsantreleri 

293690009019 Diğer vitaminlerin tabii konsantreleri 

293690009029 Diğer vitamin karışımları ve provitamin karışımları (tabii 

konsantreler dahil) 

293711000000 Somatotrapin, bunların türevleri ve benzeri yapıdakiler 

293712001000 Ensülin 

293712002000 Ensülin tuzları 

293719000011 Hipofiz ön lobu hormonları 

293719000012 Hipofiz arka lobu hormonları 

293719000019 Polipeptid hormonlarının, protein hormonlarının ve glikoprotein 

hormonlarının diğerleri, bunların türevleri ve diğer benzeri 

yapıdakiler 

293721000011 Kortizon 

293721000012 Hidrokortizon 

293721000013 Prednizon (dehidrokortizon) 



 

  
 

293721000014 Prednizolon (dehidrohidrokortizon) 

293722000000 Kortikosteroidal hormonlarının halojenlenmiş türevleri 

293723000011 Ostrojenler 

293723000012 Projestojenler (over hormonlar) 

293729000011 Adrenal hormonları 

293729000012 Testiküler hormonları 

293729000019 Steroidal hormonların diğerleri, bunların türevleri ve benzeri 

yapıdakiler 

293750000000 Prostaglandinler, thromoxanlar ve leukotrienler bunların 

türevleri ve benzeri yapıdakiler 

293790000000 Diğer hormonlar ve bunların türevleri 

293810000011 Rutosid (rutin) 

293810000012 Rutosid türevleri 

293890100011 Dijitoksin 

293890100019 Diğer dijital glikozitler 

293890300000 Gliserizik asit (glisirizin) ve gliserizatlar 

293890901000 Saponinler 



 

  
 

293890909011 Strofantin 

293890909012 Arbutin 

293890909013 Amigdalin 

293890909014 Neohesperidin dihidrokalkon (nhdc) 

293890909015 Steviol glikozitler 

293890909019 Diğer glikozitler ve bunların tuzları, esterleri, eterleri ve diğer 

türevleri 

293911000011 Haşhaş sapı konsantreleri (tabi/sentez yolu ile elde edilen) 

293911000012 Morfin 

293911000013 Diasetil morfin (eroin) 

293911000014 Etil morfin 

293911000015 Kodein 

293911000016 Tebain 

293911000017 Buprenorphine (INN) 

293911000018 Dihydrokodeine (INN) 

293911000021 Etorphine (INN) 



 

  
 

293911000022 Hydrocodone (INN) 

293911000023 Hydromorphone (INN) 

293911000024 Nicomorphine (INN) 

293911000025 Oxycodone (INN) 

293911000026 Oxymorphone (INN) 

293911000027 Pholcodine (INN) 

293911000028 Thebacon (INN) 

293911000031 Morfin sülfat 

293911000032 Morfin hidroklorür 

293911000039 Haşhaş sapının diğer konsantreleri ve diğer tuzları 

293919000011 Narsein 

293919000012 Narkotin (noskapin (INN)] 

293919000013 Papaverin 

293919000014 Apomorfin 

293919000015 Oripavine 



 

  
 

293919000016 Acetorphine 

293919000029 Diğer afyon alkaloidleri ve afyon alkaloidlerinin diğer türevleri 

293920001011 Kinin 

293920001012 Kinin sülfat 

293920001019 Kinin tuzları 

293920009011 Barbiturate de kinidin 

293920009019 Kınakınanın diğer alkaloidleri ve bunların türevleri, tuzları 

293930000011 Kafein 

293930000012 Kafein tuzları 

293941000011 Efedrin 

293941000012 Efedrin hidroklorür 

293941000019 Efedrinin diğer tuzları 

293942000011 Pseudoefedrin (INN) 

293942000012 Pseudoefedrinin tuzları 

293943000011 Katin (INN) 



 

  
 

293943000012 Katin tuzları 

293944000000 Norephedrine ve bunların tuzları 

293945000000 Levometamfetamin, metamfetamin (INN), metamfetamin 

rasemat ve tuzları 

293949000011 Metilefedrin 

293949000013 Metanfetamin 

293949000015 Barbexaclon 

293949000019 Diğer efedrinlerin ve efedrinlerin diğer türevlerinin alkoloidleri  

ve bunların diğer tuzları 

293951000011 Fenetilin (INN) 

293951000012 Fenetilin tuzları 

293959000011 Teofilin ve aminofilin ve tuzları 

293959000012 Dimenhidrinat 

293959000019 Teofilin ve aminofilinin (teofilin -etilendiamin) diğerleri ve 

bunların türevleri, tuzları 

293961000000 Ergometrin (INN) ve tuzları 

293962000000 Ergotamin (INN) ve tuzları 

293963000000 Liserjik asit ve tuzları 



 

  
 

293969000011 Ergokristin 

293969000012 Ergotoksin 

293969000013 Methyl ergometrine (methyl ergonovine) (methyl ergobasine) ve 

tuzları 

293969000019 Çavdar mahmuzunun diğer alkaloidleri ve bunların türevleri ve 

tuzları 

293972000011 Ham kokain 

293972000021 Ekgonin 

293972000029 Kokain ve tuzları; ham kokain ve ekgonin HARİÇ 

293972000039 Kokainin ve ekgoninin esterleri ve diğer türevleri 

293979100000 Nikotin ve tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri 

293979901000 Teobramin 

293979909011 Piperin 

293979909012 Atropin 

293979909013 Homatropin 

293979909014 Pilokarpin 

293979909015 Hiyosiyamin 



 

  
 

293979909016 Ezerin 

293979909017 Hiyosin (skopolamin) 

293979909018 Rezerpin 

293979909021 Teobromin türevleri 

293979909022 Psilocybine 

293979909023 Psicain Neu 

293979909024 Chloro(pseudo)ephedrine(1-chloro-1-phenyl-2-methylamino-

propane) (baz veya HCl) 

293979909029 Bitkisel kökenli diğer alkaloidler ve bunların tuzları, esterleri, 

eterleri ve diğer türevleri 

294000000011 Ramnoz, rafinoz, mannoz 

294000000012 Maltilol ((Alfa)-D-Glukopiranozil-1,4-D-glusitol) 

294000000013 Laktilol ((4-O-ß-D-Galaktopiranozil-D-glusitol) 

294000000014 İzomalt 

294000000018 Kimyaca saf diğer şekerler 

294110000011 Amoksilin trihydrate 

294110000012 Amoksilin anhydrous 



 

  
 

294110000013 Amoksilin sodium 

294110000019 Amoksilinin diğer tuzları 

294110000021 Ampisilin trihydrate 

294110000022 Ampisilin anhydrous 

294110000023 Ampisilin sodium 

294110000024 Steril ampisilin sodium 

294110000025 Ampisilin+Betalaktamaz inhibitörleri 

294110000029 Diğer ampisilin, metampisilin, pivampisilin ve bunların tuzları 

294110000031 Azidocillin sodium 

294110000032 Piperacillin monohydrate 

294110000033 Indanyl carbenicillin sodium 

294110000034 Sultamycillin tosylat 

294110000035 Sultamycillin base 

294110000039 Diğer penisilinler ve penisilanik asit yapısındaki diğer türevler 

ve bunların tuzları 

294120300000 Dihidrostreptomisin tuzları, esterleri ve hidratları 



 

  
 

294120800000 Diğer streptomisinler ve türevleri; bunların tuzları 

294130000011 Tetrasiklin 

294130000012 Tetrasiklin hcı 

294130000013 Tetrasiklin phosphate 

294130000014 Oxytetrasiklin 

294130000015 Oxytetrasiklin hcı 

294130000016 Chlortetrasiklin 

294130000017 Chlortetrasiklin HCL 

294130000019 Diğer tetrasiklinler ve türevleri, tuzları 

294140000011 Kloramfenikol 

294140000012 Kloramfenikol palmitat 

294140000013 Kloramfenikol pentatonat 

294140000019 Kloramfenikolun diğer türevleri ve diğer tuzları 

294150000011 Erithromisin 

294150000012 Erithromisin estolate 



 

  
 

294150000013 Erithromisin ethyl succinate 

294150000014 Erithromisin stearate 

294150000019 Erithromisinin diğer türevleri ve diğer tuzları 

294190000011 Tirotrisin ve türevleri; bunların tuzları 

294190000012 Basitrasin ve türevleri; bunların tuzları 

294190000013 Neomisin ve türevleri; bunların tuzları 

294190000014 Polimiksin ve türevleri; bunların tuzları 

294190000015 Kanomisin ve türevleri; bunların tuzları 

294190000016 Viomisin ve türevleri; bunların tuzları 

294190000017 Sikloserin ve türevleri; bunların tuzları 

294190000018 Kolimisin ve türevleri; bunların tuzları 

294190000021 Groseofülvin ve türevleri; bunların tuzları 

294190000022 Gentamisin 

294190000023 Gentamisin sülfat 

294190000029 Gentamisin'in diğer türevleri; bunların tuzları 



 

  
 

294190000031 Linkomisin 

294190000032 Linkomisin HCI 

294190000039 Linkomisin'in diğer türevleri; bunların tuzları 

294190000041 Rifampisin 

294190000042 Rifampisin'in türevleri; bunların tuzları 

294190000043 Sefradin 

294190000044 Sefradin monohidrat 

294190000045 Sefaleksin monohidrat 

294190000046 Sefradoksil monohidrat 

294190000047 Sefuroksim aksetil 

294190000048 Diğer sefalosporinler ve türevleri; bunların tuzları 

294190000051 Netilmisin sülfat 

294190000059 Diğer antibiyotikler 

300120100000 Tedavide kullanılan insan menşeli kurutulmuş guddelerin veya 

diğer organların veya bunların salgılarının hülasaları 

300120900000 Tedavide kullanılan hayvan menşeli kurutulmuş guddelerin veya 

diğer organların veya bunların salgılarının hülasaları 



 

  
 

300190200000 Tedavide kullanılan insan menşeli kurutulmuş guddeler ve diğer 

organlar, heparin ve tuzları, insan menşeli diğer maddeler 

300190910000 Heparin ve tuzları 

300190981000 Tedavide kullanılan hayvan menşeli kurutulmuş guddeler ve 

diğer organlar (toz haline getirilmiş) 

300190989000 Tedavide kullanılan hayvan menşeli kurutulmuş guddeler ve 

diğer organlar (toz haline getirilmiş olanlar HARİÇ), hayvan 

menşeli diğer maddeler 

300212000011 Yılan serumu 

300212000012 Aglutinan serumları 

300212000013 Gamma-globulin 

300212000019 Diğer antiserumlar 

300212000021 Hemoglobin 

300212000022 Kan globulinleri 

300212000023 Serum globulinleri 

300212000029 Kan fraksiyonlarının diğerleri 

300213000000 Karışım olmayan bağışıklık ürünleri; dozlandırılmamış veya 

perakende satışa uygun şekilde ambalajlanmamış veya 

hazırlanmamış 

300214000000 Karışım halinde bağışıklık ürünleri; dozlandırılmamış veya 

perakende satışa uygun şekilde ambalajlanmamış veya 

hazırlanmamış 

300215000000 Dozlandırılmış veya perakende satışa uygun şekilde 

ambalajlanmış veya hazırlanmış bağışıklık ürünleri 



 

  
 

300241100000 İnsanlar için SARS ve ilişkili koronavirüs "SARS-CoV türleri" 

aşıları 

300241901000 Çocuk felci aşıları 

300241902011 Kızamık aşısı 

300241902012 Kabakulak aşısı 

300241902013 BCG aşısı 

300241902014 Karma aşı (DBT) 

300241902015 Kolera aşısı 

300241902016 Tifo aşısı 

300241902019 İnsanlar için kullanılan diğer aşılar 

300242000000 Veterinerlikte kullanılan aşılar 

300249000000 Toksinler, mikroorganizma kültürleri (mayalar hariç) ve benzeri 

ürünler; insanlar için ve veterinerlikte kullanılan aşılar HARİÇ 

300251000000 Hücre tedavisi için hücre kültürleri (değiştirilmiş olsun olmasın) 

300259000000 Hücre kültürleri (değiştirilmiş olsun olmasın); hücre tedavisi 

için olanlar HARİÇ 

300290100000 İnsan kanı 

300290300000 Tedavide, korunmada veya teşhiste kullanılmak üzere 

hazırlanmış hayvan kanı 



 

  
 

300310000000 Penisilanik asit bünyeli penisilinler ve türevleri veya 

streptomisinIer ve türevlerini içerenler (dozlandırılmamış veya 

perakende satış için olmayan) 

300320000000 Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere birbirleriyle 

karıştırılmış antibiyotik içeren ilaçlar (dozlandırılmamış veya 

perakende satış için olmayan) 

300331000000 Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere birbirleriyle 

karıştırılmış insülin içeren ilaçlar (dozlandırılmamış veya 

perakende satış için olmayan) 

300339000000 Hormonları veya 29.37 pozisyonundaki diğer ürünleri içeren 

(antibiyotikler HARİÇ) diğer ilaçlar (dozlandırılmamış veya 

perakende satış için olmayan) 

300341000000 Efedrin ve tuzlarını içeren ilaçlar; dozlandırılmamış veya 

perakende satış için ambalajlanmamış 

300342000000 Psödoefedrin (INN) ve tuzlarını içeren ilaçlar; dozlandırılmamış 

veya perakende satış için ambalajlanmamış 

300343000000 Norefedrin ve tuzlarını içeren ilaçlar; dozlandırılmamış veya 

perakende satış için ambalajlanmamış 

300349000000 Alkaloidleri veya bunların türevlerini içeren diğer ilaçlar; 

dozlandırılmamış veya perakende satış için ambalajlanmamış 

300360000000 Anti-sıtma aktif maddelerini (Faslın 2 no.lu alt pozisyon notu) 

içeren ilaçlar; dozlandırılmamış veya perakende olmayan 

300390000000 Tedavide/korunmada kullanılmak üzere birbirleriyle 

karıştırılmış diğer ilaçlar (dozlandırılmamış veya perakende satış 

için ambalajlanmamış) 

300410000000 Penisilanik asit bünyeli penisilinler veya türevleri, 

streptomisinler veya türevlerini içeren ilaçlar (dozlandırılmış 

veya perakende satış için) 

300420000000 Antibiyotikleri içeren ilaçlar (dozlandırılmış veya perakende 

satış için ambalajlanmış) 

300431000000 İnsülin içeren ilaçlar (dozlandırılmış veya perakende satış için 

ambalajlanmış) 

300432000000 Böbreküstü bezi hormonlarını, türevlerini ve yapısal benzerlerini 

içeren ilaçlar; dozlandırılmış veya perakende için ambalajlanmış 

300439000000 Hormonları veya 29.37 pozisyonundaki diğer ürünleri içeren ve 

hormon olarak kullanılan (antibiyotik değil) ilaçlar 

(dozlandırılmış veya perakende) 



 

  
 

300441000000 Efedrin ve tuzlarını içeren ilaçlar; dozlandırılmış veya 

perakende satış için ambalajlanmış 

300442000000 Psödoefedrin (INN) ve tuzlarını içeren ilaçlar; dozlandırılmış 

veya perakende satış için ambalajlanmış 

300443000000 Norefedrin ve tuzlarını içeren ilaçlar; dozlandırılmış veya 

perakende satış için ambalajlanmış 

300449000000 Alkaloidleri veya türevlerini içeren diğer ilaçlar; dozlandırılmış 

veya perakende satış için ambalajlanmış 

300450000000 Vitaminleri veya 29.36 Pozisyonundaki diğer ürünleri içeren 

diğer ilaçlar (dozlandırılmış veya perakende satış için 

ambalajlanmış) 

300460000000 Anti-sıtma aktif maddelerini (Faslın 2 no.lu alt pozisyon notu) 

içeren ilaçlar; dozlandırılmış veya perakende satış için 

ambalajlanmış 

300490000000 Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere karışık olan veya 

karışık olmayan diğer ilaçlar; dozlandırılmış veya perakende 

satış için ambalajlanmış 

300510000000 Tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılan 

yapışkan sargılar ve yapışkan tabakası olan diğer maddeler 

300590100011 Tıpta, cerrahide, dişçilikte/veterinerlikte kullanılan vatka ve 

vatkadan mamul eşya (hidrofil pamuktan) 

300590100019 Tıpta, cerrahide, dişçilikte/veterinerlikte kullanılan vatka ve 

vatkadan mamul eşya (hidrofil pamuktan olanlar HARİÇ)) 

300590310011 Tıpta, cerrahide, dişçilikte/veterinerlikte kullanılan gaz bezleri 

(tekstil maddelerden mamül) 

300590310012 Tıpta, cerrahide, dişçilikte/veterinerlikte kullanılan tıbbi gaz 

kompresler (tekstil maddelerden mamül) 

300590310019 Tıpta, cerrahide, dişçilikte/veterinerlikte kullanılan gazlı diğer 

eşya (tekstil maddelerden mamül) 

300590500011 Alçılı sargı bezi (tekstil maddelerinden) 

300590500012 Tıbbi üçgen sargı (tekstil maddelerinden) 



 

  
 

300590500019 Tekstil maddelerinden yapılmış diğer sargı bezleri, bandaj, 

sparadlar, vb. 

300590991000 Tıbbi muşamba ve tafta angle (tekstil maddelerden mamül 

olanlar HARİÇ) 

300590999000 Tıp, cerrahi, dişçilikte kullanılan diğer eczacılık maddeleri 

(tekstil maddelerden mamül olanlar HARİÇ) 

300630000011 Hastaya tatbik edilmek üzere hazırlanmış teşhis reaktifleri 

300630000012 Radyografi muayeneleri için X ışınlarını geçirmeyen 

müstahzarlar 

300640000012 Çinko-fosfat siman (dişçilikte kullanılan dolgu malzemesi) 

300650000000 İlk yardım kutuları ve setleri 

300660000000 Esası hormon, 29.37 pozisyonunun diğer ürünler veya spermisit 

olan gebeliği önleyici kimyasal müstahzarlar 

300670000000 Tıpta veya veterinerlikte, cerrahi operasyonlar ya da fiziksel 

muayeneler için jel müstahzarları 

300693000000 Tanınmış klinik çalışmalarda kullanılmak üzere plasebolar ve 

kör (veya çift kör) klinik deney kitleri (ölçülü dozlarda) 

382211000000 Sıtma için bir mesnet üzerinde bulunan laboratuvarlarda veya 

teşhiste kullanılan reaktifler ve müstahzar reaktifler 

382212000000 Zika ve Aedes cinsi sivrisineklerden geçen hastalıklar için bir 

mesnet üzerinde bulunan lab./teşhiste kullanılan reaktifler ve 

müstahzar reaktifler 

382213000000 Kan gruplarının veya kan faktörlerinin tayini için bir mesnet 

üzerinde bulunan laboratuvarlarda/teşhiste kullanılan reaktifler 

ve müstahzar reaktifler 

840000000000 Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer 

reaktörler, bunların aksam ve parçaları 

840710001011 Sivil hava taşıtları için kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı 

doğrusal veya döner pistonlu motorlar (patlamalı motor); silindir 

hacmi <= 250 cm3 



 

  
 

840710001012 Sivil hava taşıtları için kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı 

doğrusal veya döner pistonlu motorlar (patlamalı motor); silindir 

hacmi > 250 cm3 

840710009011 Diğer hava taşıtları için kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı 

doğrusal veya döner pistonlu motorlar (patlamalı motor); silindir 

hacmi <= 250 cm3 

840710009012 Diğer hava taşıtları için kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı 

doğrusal veya döner pistonlu motorlar (patlamalı motor); silindir 

hacmi > 250 cm3 

840910001000 Sivil hava taşıtlarında kullanılan motorların aksam ve parçaları 

840910009000 Diğer hava taşıtlarında kullanılan motorların aksam ve parçaları 

841111001000 Turbojetler; itici gücü <= 25 kN (sivil hava taşıtları için) 

841111009000 Turbojetler; itici gücü <= 25 kN (sivil hava taşıtları için olanlar 

HARİÇ) 

841112101000 Turbojetler; 25 kN < itici gücü <= 44 kN (sivil hava taşıtları 

için) 

841112109000 Turbojetler; 25 kN < itici gücü <= 44 kN (sivil hava taşıtları için 

olanlar HARİÇ) 

841112301000 Turbojetler; 44 kN < itici gücü <= 132 kN (sivil hava taşıtları 

için) 

841112309000 Turbojetler; 44 kN < itici gücü <= 132 kN (sivil hava taşıtları 

için olanlar HARİÇ) 

841112801000 Turbojetler; itici gücü > 132 kN (sivil hava taşıtları için) 

841112809000 Turbojetler; itici gücü > 132 kN (sivil hava taşıtları için olanlar 

HARİÇ) 

841121001000 Turbopropeller; gücü <= 1 100 kW (sivil hava taşıtları için) 

841121009000 Turbopropeller; gücü <= 1 100 kW (sivil hava taşıtları için 

olanlar HARİÇ) 



 

  
 

841122201000 Turbopropeller; 1 100 kW < gücü <= 3 730 kW (sivil hava 

taşıtları için) 

841122209000 Turbopropeller; 1 100 kW < gücü <= 3 730 kW (sivil hava 

taşıtları için olanlar HARİÇ) 

841122801000 Turbopropeller; gücü > 3 730 kW (sivil hava taşıtları için) 

841122809000 Turbopropeller; gücü > 3 730 kW (sivil hava taşıtları için 

olanlar HARİÇ) 

841191001000 Turbojetler ve turbopropellerler için aksam ve parçalar; sivil 

hava taşıtlarında kullanılanlar için 

841191009000 Turbojetler ve turbopropellerler için aksam ve parçalar; sivil 

hava taşıtlarında kullanılanlar için olanlar HARİÇ 

841210001000 Tepkili motorlar (turbojetler hariç); sivil hava taşıtlarında 

kullanılanlar 

841210009000 Tepkili motorlar (turbojetler hariç); sivil hava taşıtlarında 

kullanılanlar HARİÇ 

844331000000 Baskı, kopyalama veya faks fonksiyonlarının iki veya daha 

fazlasını yapan, otomatik bilgi işlem makinalarına veya 

networke bağlanabilen makinalar 

844332101011 Otomatik bilgi işlem makinalarına veya networke bağlanabilen 

ink jet tipi yazıcılar; net baskı eni > 180 cm veya en az dört 

baskı kafasına sahip olan 

844332101019 Otomatik bilgi işlem makinalarına veya networke bağlanabilen 

ink jet tipi diğer yazıcılar 

844332109011 Otomatik bilgi işlem makinalarına veya networke bağlanabilen 

matris tipi yazıcılar; sivil hava taşıtları için olanlar HARİÇ 

844332109012 Otomatik bilgi işlem makinalarına veya networke bağlanabilen 

lazer tipi yazıcılar; sivil hava taşıtları için olanlar HARİÇ 

844332109013 Otomatik bilgi işlem makinalarına veya networke bağlanabilen 

satır yazıcılar; sivil hava taşıtları için olanlar HARİÇ 

844332109019 Otomatik bilgi işlem makinalarına veya networke bağlanabilen 

diğer yazıcılar; sivil hava taşıtları için olanlar HARİÇ 



 

  
 

844332800000 Otomatik bilgi işlem makinalarına veya networke bağlanabilen 

diğer baskı, kopyalama ve faks makinaları 

847050000011 Satış noktası terminalleri (POS makinaları) 

847130000000 Portatif otomatik bilgi işlem makinaları (en az bir merkezi işlem 

birimi, bir klavye ve bir ekrandan oluşan ve ağırlığı <= 10 kg) 

847141001000 Aynı kabin içinde en az bir merkezi işlem birimi ve bir giriş bir 

çıkış birimi olan diğer otomatik bilgi işlem makinaları; sivil 

hava taş. için 

847141009000 Aynı kabin içinde en az bir merkezi işlem birimi ve bir giriş bir 

çıkış birimi olan diğer otomatik bilgi işlem makinaları; sivil 

hava taş. İçin HARİÇ 

847149001000 Sistem halinde getirilen diğer otomatik bilgi işlem makinaları; 

sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar 

847149009000 Sistem halinde getirilen diğer otomatik bilgi işlem makinaları; 

sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ 

847150001000 Diğer otomatik bilgi işlem makinaları için işleme birimleri; sivil 

hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar 

847150009000 Diğer otomatik bilgi işlem makinaları için işleme birimleri; sivil 

hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ 

847160601000 Otomatik bilgi işlem makinaları için klavyeler; sivil hava 

taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar 

847160609000 Otomatik bilgi işlem makinaları için klavyeler; sivil hava 

taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ 

847160701000 Otomatik bilgi işlem makinaları için diğer giriş birimleri ve 

diğer çıkış birimleri; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus 

olanlar 

847160709011 Otomatik bilgi işlem makinaları için optik okuyucular; sivil 

hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ 

847160709012 Otomatik bilgi işlem makinaları için manyetik kod okuyucular; 

sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ 

847160709013 Otomatik bilgi işlem makinaları için ışıklı kalem; sivil hava 

taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ 



 

  
 

847160709014 Otomatik bilgi işlem makinaları için mouse; sivil hava 

taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ 

847160709015 Otomatik bilgi işlem makinaları için plotter (çizici); sivil hava 

taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ 

847160709016 Otomatik bilgi işlem makinaları için digitizer; sivil hava 

taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ 

847160709019 Otomatik bilgi işlem makinaları için diğer giriş birimleri ve 

diğer çıkış birimleri; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus 

olanlar HARİÇ 

847170201000 Otomatik bilgi işlem makinaları için ana bellek birimleri; sivil 

hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar 

847170209000 Otomatik bilgi işlem makinaları için ana bellek birimleri; sivil 

hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ 

847170301000 Otomatik bilgi işlem makinaları için optik disk birimleri 

(manyeto-optik olanlar dahil); sivil hava taşıtlarında 

kullanılmaya mahsus olanlar 

847170309000 Otomatik bilgi işlem makinaları için optik disk birimleri 

(manyeto-optik olanlar dahil); sivil hava taşıtlarında 

kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ 

847170501000 Otomatik bilgi işlem makinaları için hard disk sürücüsü; sivil 

hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar 

847170509000 Otomatik bilgi işlem makinaları için hard disk sürücüsü; sivil 

hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ 

847170701000 Otomatik bilgi işlem makinaları için diğer disk birimleri; sivil 

hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar 

847170709000 Otomatik bilgi işlem makinaları için diğer disk birimleri; sivil 

hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ 

847170801000 Otomatik bilgi işlem makinaları için manyetik teyp birimleri; 

sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar 

847170809000 Otomatik bilgi işlem makinaları için manyetik teyp birimleri; 

sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ 

847170981000 Otomatik bilgi işlem makinaları için diğer bellek birimleri; sivil 

hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar 



 

  
 

847170989000 Otomatik bilgi işlem makinaları için diğer bellek birimleri; sivil 

hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ 

847180000000 Otomatik bilgi işlem makinelerinin diğer birimleri 

847190000000 Manyetik veya optik okuyucular, verileri kayıt ortamına kod 

şekline dönüştürerek girmeye ait makinalar ile bu verileri 

işleyen makinalar 

847329100000 84.70 Pozisyonundaki diğer makinalara ait birleştirilmiş 

elektronik aksam, parça ve aksesuar 

847330200000 84.71 Pozisyonundaki makinalara ait birleştirilmiş elektronik 

aksam, parça ve aksesuar 

847330800000 84.71 Pozisyonundaki makinalara ait diğer aksam, parça ve 

aksesuar 

847350200000 84.70 ila 84.72 Pozisyonlarındaki makinalardan iki/daha 

fazlasında aynı derecede kullanılabilen birleştirilmiş elektronik 

aksam, parça ve aksesuar 

847350800000 84.70 ila 84.72 Pozisyonlarındaki makinalardan iki veya daha 

fazlasında aynı derecede kullanılmaya uygun olan diğer aksam, 

parça ve aksesuar 

851711000000 Kordonsuz ahizeli telli telefon cihazları 

851713000000 Akıllı telefonlar; hücresel ağlar veya diğer kablosuz ağlar için 

851714000001 Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) akıllı saatler (8517.62 

alt pozisyonundakiler hariç) 

851714000012 Alıcısı bulunan verici mobil araç (Cellular) telsiz telefon 

cihazları 

851714000019 Hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için diğer 

telefonlar 

851718000015 Kart, jeton, para vb. ödeme araçlarıyla çalışan telefon cihazları 

851718000019 Diğer telefon cihazları 



 

  
 

851761001000 Ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus 

baz istasyonları; hücresel ağ için olanlar 

851761009000 Ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus 

baz istasyonları; hücresel ağ için olanlar HARİÇ 

851762001000 Ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya, çevirmeye ve vermeye 

veya yeniden oluşturmaya mahsus makinalar; hücresel ağ için 

olanlar 

851762009000 Ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya, çevirmeye ve vermeye 

veya yeniden oluşturmaya mahsus makinalar; hücresel ağ için 

olanlar HARİÇ 

851769100000 Görüntülü telefon cihazları 

851769200000 Kapalı devre konuşma sistemleri 

851769300000 Telsiz telefon, telsiz telgraf için alıcı cihazlar 

851769901000 Telgraf cihazları 

851769909015 Alıcısı bulunan verici deniz ve kara telsiz telefon cihazları 

851769909017 Alıcısı bulunan verici deniz uydu cihazları 

851769909024 Alıcısı bulunan verici halk bandı (CB) ve 49 MHz alçak güçlü 

(100 miliwatt dan küçük) telsiz cihazları ve diğer amatör telsiz 

cihazları 

851769909025 Ortak kullanımlı (Trunking) telsiz cihazları (abone telsiz alıcı-

verici cihazları dahil) 

851769909029 Ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus 

diğer cihazlar 

851771000000 Her türlü antenler ve anten yansıtıcıları ve bunların aksam-

parçaları 

851779000000 Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya 

vermeye mahsus diğer cihazlar için diğer aksam ve parçalar 



 

  
 

851810000000 Mikrofonlar ve bunların mesnetleri 

851821000000 Kabinine monte edilmiş tek hoparlör 

851822000000 Ayni kabine monte edilmiş birden fazla hoparlör 

851829001000 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus hoparlörler 

(kabinine monte edilmiş olanlar HARİÇ) 

851829009000 Hoparlörler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar 

ve kabinine monte edilmiş olanlar HARİÇ 

851830001000 Kulaklıklar ve bir mikrofon ve bir veya daha fazla hoparlör 

içeren setler; sivil hava taşıtları için 

851830009000 Kulaklıklar ve bir mikrofon ve bir veya daha fazla hoparlör 

içeren setler; sivil hava taşıtları için olanlar HARİÇ 

851840000000 ElektrikIi ses frekans yükseIteçIeri (amplifikatörIer) 

851850000000 Takım halindeki ses yükselteçleri 

851890003000 Mikrofonlar ve bunların mesnetlerine ait aksam ve parçalar 

851890005000 Hoparlörlere ait aksam ve parçalar 

851890006000 Telekomünikasyonda kullanılan mikrofon, hoparlör, kulaklık, ve 

benzerleri için aksam ve parçalar 

851890009000 8518 Pozisyonundaki diğer kulaklıklar, elektrikli ses frekansı 

yükselteçleri ve amplikatörler için aksam ve parçalar 

851920100000 Pikaplar; madeni para veya jetonla çalışanlar 

851920910000 Ses kaydetme veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus lazer 

okuma sistemli cihazlar; madeni para, banknot, banka kartları, 

jeton, vb. ile çalışanlar 



 

  
 

851920990011 Ses kaydetme veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus 

makara tipi cihazlar; madeni para, banknot, banka kartları, jeton, 

vb. ile çalışanlar 

851920990019 Ses kaydetme veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus diğer 

cihazlar; madeni para, banknot, banka kartları, jeton, vb. ödeme 

araçları ile çalışanlar 

851930000000 Plak döndürücüler (pikaplar); madeni para veya jetonla 

çalışanlar HARİÇ 

851981000000 Ses kaydetme veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus 

manyetik, optik veya yarı iletken mesnetleri kullanan cihazlar 

851989000000 Ses kaydetme veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus diğer 

cihazlar 

852110200000 Manyetik bantlı video kayıt veya gösterme cihazları; bant eni <= 

1.3 cm, bant hızı <= 50 mm/sn bir devirde kaydeden/kaydedileni 

tekrar gösteren 

852110950000 Diğer manyetik bantlı video kayıt veya gösterme cihazları 

852190000000 Diğer video kayıt veya kayıt gösterme cihazları 

852210000000 Pick-up okuyucu kafalar 

852290000000 Ses kaydetme veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus 

cihazların, video kayıt veya gösterme cihazlarının diğer aksam 

ve parçaları 

852321000000 Manyetik şeritli kartlar; kayıt yapılmış olsun olmasın 

852329150018 Sesleri ve diğer fenomenleri kaydetmeye mahsus manyetik 

video bantları; kayıt yapılmamış olanlar 

852329150029 Sesleri ve diğer fenomenleri kaydetmeye mahsus manyetik 

diskler ve diğer manyetik bantlar; kayıt yapılmamış olanlar 

852329900000 Sesleri ve diğer fenomenleri kaydetmeye mahsus diğer manyetik 

mesnetler; kayıt yapılmış olsun olmasın 

852341100000 Lazer okuma sistemleri için optik diskler; kayıt yapılmamış, 

silinebilenler hariç, kayıt kapasitesi <= 900 megabaytı 



 

  
 

852341300000 Lazer okuma sistemleri için optik diskler; kayıt yapılmamış, 

silinebilenler hariç, 900 megabayt < kayıt kapasitesi <= 18 

gigabayt 

852341900000 Sesleri ve diğer fenomenleri kaydetmeye mahsus kayıt 

yapılmamış diğer optik mesnetler 

852351100000 Sesleri ve diğer fenomenleri kaydetmeye mahsus, katı hal kalıcı, 

yarı iletken depolama aygıtları; kayıt yapılmamış 

852352001000 Sesleri ve diğer fenomenleri kaydetmeye mahsus iki veya daha 

fazla elektronik entegre devreli yarı iletken akıllı kartlar 

852352009000 Sesleri ve diğer fenomenleri kaydetmeye mahsus yarı iletken 

diğer akıllı kartlar 

852411000000 Sürücüler veya kontrol devreleri içermeyen düz panel gösterge 

modülleri (dokunmatik ekran içersin içermesin); likit kristalden 

olanlar 

852412000000 Sürücüler veya kontrol devreleri içermeyen düz panel gösterge 

modülleri; organik ışık yayan diyotlardan (OLED) olanlar 

852419000000 Sürücüler veya kontrol devreleri içermeyen diğer düz panel 

gösterge modülleri (dokunmatik ekran içersin içermesin) 

852491000000 Sürücüler veya kontrol devreleri içeren düz panel gösterge 

modülleri (dokunmatik ekran içersin içermesin); likit kristalden 

olanlar 

852492000000 Sürücüler veya kontrol devreleri içeren düz panel gösterge 

modülleri; organik ışık yayan diyotlardan (OLED) olanlar 

852499000000 Sürücüler veya kontrol devreleri içeren diğer düz panel gösterge 

modülleri (dokunmatik ekran içersin içermesin) 

852550000011 Televizyon yayınlarına mahsus verici cihazlar 

852550000012 Radyo yayınlarına mahsus verici cihazlar 

852550000013 Radyolink ve uydu verici cihazlar (Uplink cihazları dahil) 

852550000019 Radyo veya televizyon yayınlarına mahsus verici diğer cihazlar 



 

  
 

852560000015 Alıcısı bulunan verici televizyon cihazları (aktarıcılar) 

852560000017 Alıcısı bulunan verici kara radyolink veya uydu cihazları 

(Uplink cihazları dahil) 

852560000029 Radyo veya televizyon yayınlarına mahsus alıcısı bulunan verici 

diğer cihazlar 

852581000000 Televizyon kameraları, dijital kameralar ve görüntü kaydedici 

kameralar; bu faslın 1 nolu alt pozisyon notunda belirtilen 

yüksek hızlı olanlar 

852582000000 Televizyon kameraları, dijital kameralar ve görüntü kaydedici 

kameralar; bu faslın 2 nolu alt pozisyon notunda belirtilmiş 

olanlar 

852583000000 Televizyon kameraları, dijital kameralar ve görüntü kaydedici 

kameralar; bu faslın 3 nolu alt pozisyonunda belirtilen gece 

görüş için kullanılanlar 

852589000000 Diğer televizyon kameraları, diğer dijital kameralar ve görüntü 

kaydedici diğer kameralar 

852610000011 Telsiz altimetreleri 

852610000012 Meteorolojik radarlar 

852610000019 Diğer radar cihazları 

852691200000 Seyrüsefer için telsiz alıcılar 

852691800011 Seyrüsefer için istikamet bulucular 

852691800013 Seyrüsefer için uydu telsiz alıcıları 

852691800019 Seyrüsefer için yardımcı telsiz diğer cihazlar 

852692002000 Uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz cihazları, sivil hava 

taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar 



 

  
 

852692009014 Uzaktan kumanda etmeye mahsus kablosuz ateşleme/tetikleme 

sistemleri 

852692009019 Uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz diğer cihazlar; sivil 

hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ 

852712000000 Cep tipi radyo kasetçalar 

852713000000 Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışan radyo yayınlarını alıcı 

cihazlar; ses kayıt/kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz 

ile birlikte olan 

852719000000 Harici bir güç kaynağı olmaksızın, çalışan radyo yayınlarını alıcı 

diğer cihazlar 

852721200000 Motorlu taşıtlar için, güç kaynağı harici, lazer okuma sistemli, 

sesi kaydeden veya veren, Numerik Radyo Data sinyal alan ve 

çözen cihazlar 

852721520000 Motorlu taşıtlar için, güç kaynağı harici, kaset tipi analog ve 

dijital okumalı, sesi kaydeden/veren, Numerik Radyo Data 

sinyal alan-çözen cihazlar 

852721590000 Motorlu taşıtlar için, güç kaynağı harici, sesi kaydeden veya 

veren, Numerik Radyo Data sinyal alan ve çözen diğer cihazlar 

852721700000 Motorlu taşıtlar için, güç kaynağı harici, lazer okuma sistemli, 

sesi kaydeden veya veren, radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar 

852721920000 Motorlu taşıtlar için, güç kaynağı harici, kaset tipi analog ve 

dijital okumalı, sesi kaydeden veya veren, radyo yayınlarını alıcı 

diğer cihazlar 

852721980000 Motorlu taşıtlar için, güç kaynağı harici, sesi kaydeden veya 

veren, radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar 

852729000000 Motorlu taşıtlar için, güç kaynağı harici, radyo yayınlarını alıcı 

diğer cihazlar 

852791000000 Harici bir güç kaynağı ile çalışan radyo yayınlarını alıcı diğer 

cihazlar; ses kayıt/kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz 

ile birlikte olan 

852792000000 Harici bir güç kaynağı ile çalışan radyo yayınlarını alıcı diğer 

cihazlar; ses kayıt/kayıt edilen sesi tekrar veren cihazı olmayıp 

saati olanlar 

852799000000 Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar 



 

  
 

852842000000 Katod ışını lambalı monitörler; 84.71 pozisyonundaki otomatik 

bilgi işlem makinaları ile kullanılmak üzere tasarlanmış ve 

bunlara bağlanabilen 

852849000000 Katod ışını lambalı diğer monitörler 

852852100000 Diğer monitörler; Sadece veya esas itibariyle 84.71 

pozisyonunda yer alan otomatik bilgi işlem makinalarında 

kullanılan 

852852910000 LCD monitörler; 84.71 pozisyonundaki otomatik bilgi işlem 

makinaları ile kullanılmak üzere tasarlanmış ve doğrudan 

bunlara bağlanabilen 

852852990000 Diğer monitörler; 84.71 pozisyonundaki otomatik bilgi işlem 

makinaları ile kullanılmak üzere tasarlanmış ve doğrudan 

bunlara bağlanabilen 

852859000000 Diğer monitörler 

852862000000 Projektörler; 84.71 pozisyonundaki otomatik bilgi işlem 

makinaları ile kullanılmak üzere tasarlanmış ve doğrudan bu 

makinalara bağlanabilen 

852869200000 Siyah beyaz veya diğer tek renkli diğer projektörler 

852869800000 Renkli diğer projektörler 

852871110000 Otomatik bilgi işlem makinalarının içine yerleştirilmeye mahsus 

elektronik montaj görüntü (video) tunerleri 

852871150000 İnternete erişim modemli ve interaktif bilgi değişim 

fonksiyonlu, tv sinyallerini alabilen bir mikro-işlemci aygıtı olan 

görüntü (video) tunerleri 

852871190011 Video görüntü veya ekranı içerecek şekilde tasarlanmamış uydu 

TV yayınlarını almaya mahsus görüntü (video ) tunerleri 

852871190019 Video görüntü veya ekranı içerecek şekilde tasarlanmamış diğer 

görüntü (video ) tunerleri 

852871910000 İnternete erişim modemli ve interaktif bilgi değişim 

fonksiyonlu, tv sinyallerini alabilen bir mikro-işlemci aygıtlı 

diğer televizyon alıcı cihazları 

852871990000 Video görüntü veya ekranı içerecek şekilde tasarlanmamış olan 

diğer televizyon alıcı cihazları 



 

  
 

852872100000 Renkli teleprojektörler 

852872200000 Video kayıt veya tekrar vermeye mahsus cihazla mücehhez olan 

renkli diğer televizyon alıcı cihazları 

852872300000 İçinde resim tüpü olan renkli diğer televizyon alıcı cihazları 

852872400000 Sıvı kristal gösterge (LCD) teknoloji ekranı olan renkli diğer 

televizyon alıcı cihazları 

852872600000 Plazma gösterge panel (PDP) teknoloji ekranı olan renkli diğer 

televizyon alıcı cihazları 

852872800000 Renkli diğer televizyon alıcı cihazları 

852873000000 Siyah beyaz veya diğer tek renkli olan diğer televizyon alıcı 

cihazları 

852910110000 Motorlu araçlara monte edilecek cihazlar ve portatif cihazlar için 

teleskopik veya kamçı tipi antenler 

852910301000 Harici radyo ve televizyon alıcı antenleri; sivil hava taşıtlarında 

kullanılmaya mahsus olanlar 

852910309000 Harici radyo ve televizyon alıcı antenleri; sivil hava taşıtlarında 

kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ 

852910651000 Radyo ve televizyon alıcıları için dahili antenler (monte 

edilmişler dahil); sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus 

olanlar 

852910659000 Radyo ve televizyon alıcıları için dahili antenler (monte 

edilmişler dahil); sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus 

olanlar HARİÇ 

852910691000 Diğer antenler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus 

olanlar 

852910699011 Radyo - televizyon verici antenleri 

852910699013 Uydu ve radyolink alıcı ve verici cihazlarının antenleri 



 

  
 

852910699018 Diğer antenler 

852910801000 Anten filtreleri ve separatörler; sivil hava taşıtlarında 

kullanılmaya mahsus olanlar 

852910809000 Anten filtreleri ve separatörler; sivil hava taşıtlarında 

kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ 

852910951000 Antenlerle kullanılan diğer cihazlar ve antenler için diğer aksam 

ve parçalar; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar 

852910959011 Antenleri yönlendirmeye mahsus rotor sistemleri; sivil hava 

taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ 

852910959019 Antenlerle kullanılan diğer cihazlar ve antenler için diğer aksam 

ve parçalar; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar 

HARİÇ 

852990150000 8528.72 veya 8528.73 alt pozisyonlarındaki cihazlara ait organik 

LED modüller ve organik LED paneller 

852990180000 8524.11.00 ve 8524.91.00 alt pozisyonlarındaki cihazlara ait 

aksam ve parçalar 

852990200000 8525 81 00,  8525 82 00, 8525 83 00 ve 8525 89 00, 8525 60 00, 

8528 42 00, 8528 52 10 ve 8528 62 00 alt pozisyonlarındaki 

cihazların aksam-parçaları 

852990400000 Sadece veya esas itibariyle 85.24 ila 85.28 pozisyonlarında yer 

alan diğer cihazlara mahsus kabinler ve mobilyalar 

852990651000 85.26'daki cihazların iki/daha fazla aksam ve parçanın biraraya  

getirilerek bağlanması/birleştirilmesiyle oluşan elektronik 

montaj ve yarı montajları 

852990659000 Sadece veya esas itibariyle 85.25 ila 85.28 pozisyonlarında yer 

alan diğer cihazlara mahsus birleştirilmiş elektronik aksam ve 

parçalar 

852990910000 LED arka ışık modülleri (8525 ila 8528 için); monte edilmiş, 

ışık aydınlatması olarak kullanılan (ayrıntı için Resmi Gazeteye 

bakınız) 

852990920000 8525.81, 8525.82, 8525.83 ve 8525.89 Alt pozisyonlarındaki 

televizyon kameraları ve 8527 ile  85.28 pozisyonlarındaki 

cihazlar için aksam ve parçalar 

852990971000 85.26'daki cihazların iki/daha fazla aksam ve parçanın biraraya  

getirilerek bağlanması/birleştirilmesiyle oluşan diğer montaj ve 

yarı montajları 



 

  
 

852990979000 Sadece veya esas itibariyle 85.24 ila 85.28 pozisyonlarında yer 

alan diğer cihazlara mahsus diğer aksam ve parçalar 

853110300011 Binalar için gaz alarm cihazları 

853110300019 Binalarda kullanıma mahsus hırsızlığa veya yangına karşı 

alarmlar ve benzeri cihazlar; gaz alarm cihazları HARİÇ 

853110950000 Hırsızlığa veya yangına karşı alarmlar ve benzeri cihazlar; 

binalarda kullanıma mahsus olanlar HARİÇ 

853223000000 Seramik dielektrikli sabit kondansatörler (tek katlı) 

853224000000 Seramik dielektrikli sabit kondansatörler (çok katlı) 

853400110000 Sadece iletken ve temas elemanlarını içeren çok katlı devreler 

853400190000 Sadece iletken ve temas elemanlarını içeren devreler; çok katlı 

devreler HARİÇ 

853400900000 Diğer pasif elemanlı baskı devreler 

853670001000 Optik lifler, optik lif demetleri veya kabloları için plastikten 

konnektörler 

853670002000 Optik lifler, optik lif demetleri veya kabloları için seramikten 

konnektörler 

853670003000 Optik lifler, optik lif demetleri veya kabloları için bakırdan 

konnektörler 

853670005000 Optik lifler, optik lif demetleri veya kabloları için demir veya 

çelikten konnektörler 

854011000000 Televizyon alıcıları için katod ışınlı renkli görüntü tüpleri [katod 

ışınlı görüntü (video) monitör tüpleri dahil] 

854012000000 Televizyon alıcıları için katod ışınlı siyah beyaz veya diğer tek 

renkli görüntü tüpleri [katod ışınlı görüntü (video) monitör 

tüpleri dahil] 



 

  
 

854020100000 Televizyon kamera tüpleri 

854020800000 Görüntü çeviricileri, görüntü yoğunlaştırıcıları ve diğer foto 

katod tüpleri 

854040000000 Tek renkli veri-grafik gösterge tüpleri ve fosfor ekran noktaları 

< 0.4 mm olan renkli veri-grafik gösterge tüpleri 

854060000000 Diğer katod ışınlı tüpler 

854071000000 Magnetronlar 

854079000011 Seyyar dalga tüpleri (TWT) 

854079000019 Diğer mikro dalga tüpleri (örneğin; klistronlar, karsinötronlar) 

(ızgara ile kumanda edilebilen tüpler hariç) 

854081000011 Alıcı veya yükseltici valfler 

854081000012 Alıcı veya yükseltici tüpler 

854089000011 Vakumlu gösterge tüpleri 

854089000019 Diğer gösterge tüpleri 

854089000029 Diğer valfler ve tüpler 

854091000011 Katod ışınlı tüpler için saptırma (defleksiyon) bobinleri 

854091000019 Katod ışınlı tüpler için aksam ve parçalar; saptırma 

(defleksiyon) bobinleri HARİÇ 

854099000000 Sıcak katodlu, soğuk katodlu veya foto katodlu valfler ve 

lambalar için aksam ve parçalar 



 

  
 

854110000000 Diyodlar (ışığa duyarlı veya ışık yayan diyodlar (LED) hariç) 

854121000000 Transistörler (ışığa duyarlı olanlar hariç); gücü < 1 W 

854129000000 Transistörler (ışığa duyarlı olanlar hariç); gücü >= 1 W 

854130000000 Tristörler, diyaklar ve triyaklar (ışığa duyarlı olanlar hariç) 

854141000000 Işık yayan diyodlar (LED) 

854142000000 Bir modül halinde birleştirilmemiş veya panolarda 

düzenlenmemiş fotovoltaik hücreler 

854143000000 Bir modül halinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş 

fotovoltaik hücreler 

854149000012 Fotodiyodlar, fototransistörler, fototristörler veya optik bağlaçlar 

(fotocouples) 

854149000013 Varaktörler 

854149000019 Işığa duyarlı diğer yarı iletken cihazlar 

854151000000 Yarı iletken tabanlı dönüştürücüler 

854159000000 Diğer yarı iletken tertibat 

854160000000 Monte edilmiş piezoelektrik kristaller 

854190000000 Diyod, yarı iletken tertibat, ışık yayan diyodlar (LED) ve monte 

edilmiş piezo elektrik kristaller için aksam ve parçalar 

854231110000 İşlemci ve kontrolör olarak kullanılan çok komponentli 

elektronik entegre devreler(MCO); 2022 için faslın 12 (b)(3,4) 

notu, öncesi faslın 9 (b)(3,4) 



 

  
 

854231190000 İşlemci ve kontrolör olarak kullanılan diğer elektronik entegre 

devreler; 2022 için faslın 12 (b)(3,4) notunda belirtilenler, 

öncesi faslın 9 (b)(3,4) 

854231900000 İşlemci ve kontrolör olarak kullanılan diğer elektronik entegre 

devreler 

854232110000 Çok komponentli elektronik entegre devreli (MCO) bellekler; 

2022 için faslın 12 (b)(3,4) notunda belirtilenler, öncesi faslın 9 

(b)(3,4) 

854232190000 Diğer elektronik entegre devreli bellekler; 2022 için faslın 12 

(b)(3,4) notunda belirtilenler, öncesi faslın 9 (b)(3,4) 

854232310000 Dinamik rastgele erişim ana bellekler (D-RAM'lar); bellek 

kapasitesi <= 512 Mbit 

854232390000 Dinamik rastgele erişim ana bellekler (D-RAM'lar); bellek 

kapasitesi > 512 Mbit 

854232450000 Statik rastgele erişim ana bellekler (S-RAM'lar) ( rasgele 

erişimli ön bellekler (cache-RAM'lar) dahil) 

854232550000 UV ile silinebilen , programlanabilen, sadece okunabilen 

bellekler (EPROM'lar) 

854232610000 Elektrikle silinebilen, programlanabilen ve sadece okunabilen 

flash bellekler (E2PROM'lar); bellek kapasitesi: <= 512 Mbit 

854232690000 Elektrikle silinebilen, programlanabilen ve sadece okunabilen 

flash bellekler (E2PROM'lar); bellek kapasitesi: > 512 Mbit 

854232750000 Elektrikle silinebilen, programlanabilen ve sadece okunabilen 

diğer bellekler (E2PROM'lar) 

854232900000 Elektronik entegre devreli diğer bellekler 

854233100000 Çok komponentli elektronik entegre devreli (MCO) yükselteçler 

854233900000 Elektronik entegre devreli diğer yükselteçler 

854239110000 Çok komponentli diğer elektronik entegre devreler (MCO); 

2022 için faslın 12 (b)(3,4) notunda belirtilenler, öncesi faslın 9 

(b)(3,4) 



 

  
 

854239190000 Diğer elektronik entegre devreler; 2022 için faslın 12 (b)(3,4) 

notunda belirtilenler, öncesi faslın 9 (b)(3,4) 

854239900000 Diğer elektronik entegre devreler 

854290000000 Elektronik entegre devreler için aksam ve parçalar 

880000000000 Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçalar 

880100100000 Balonlar, hava gemileri, planörler, delta kanatlı planörler 

880100900000 Motorsuz diğer hava taşıtları 

880211000000 Helikopter (2022 yılı ve sonrası için insansız olanlar HARİÇ); 

boş haldeki ağırlıkları <= 2 000 kg 

880212000000 Helikopter (2022 yılı ve sonrası için insansız olanlar HARİÇ); 

boş haldeki ağırlıkları > 2 000 kg 

880220001000 Zirai mücadelede ilaçlama aracı olarak ithal olunan özel 

yapıdaki uçaklar (2022 yılı ve sonrası için insansız olanlar 

HARİÇ); boş ağırlıkları <=2000kg 

880220002000 Yolcu taşımaya mahsus uçaklar (2022 yılı ve sonrası için 

insansız olanlar HARİÇ); boş haldeki ağırlıkları <= 2 000 kg 

880220009000 Diğer uçaklar ve diğer hava taşıtları (2022 yılı ve sonrası için 

insansız olanlar HARİÇ); boş haldeki ağırlıkları <= 2 000 kg 

880230001000 Zirai mücadelede ilaçlama aracı olarak ithal olunan özel 

yapıdaki uçaklar (2022 ve sonrası için insansız olanlar HARİÇ); 

2 000 kg < boş <= 15 000 kg 

880230002000 Yolcu taşımaya mahsus uçaklar (2022 yılı ve sonrası için 

insansız olanlar HARİÇ); 2 000 kg < boş haldeki ağırlıkları <= 

15 000 kg 

880230009000 Diğer uçaklar ve diğer hava taşıtları (2022 yılı ve sonrası için 

insansız olanlar HARİÇ); 2 000 kg < boş haldeki ağırlıkları <= 

15 000 kg 

880240001000 Yolcu taşımaya mahsus uçaklar (2022 yılı ve sonrası için 

insansız olanlar HARİÇ); boş haldeki ağırlıkları > 15 000 kg 



 

  
 

880240009000 Diğer uçaklar ve diğer hava taşıtları (2022 yılı ve sonrası için 

insansız olanlar HARİÇ); boş haldeki ağırlıkları > 15 000 kg 

880260110000 Telekomünikasyon uyduları 

880260190000 Uzay araçları; telekomünikasyon uyduları HARİÇ 

880260900000 Uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları 

880610100000 İnsansız hava taşıtları; yolcu taşımak için dizayn edilmiş, boş 

haldeki ağırlıkları <= 2000 kg 

880610900000 İnsansız hava taşıtları; yolcu taşımak için dizayn edilmiş, boş 

haldeki ağırlıkları > 2000 kg 

880621100000 8525.89 alt pozisyonunda yer alan cihazlarla kalıcı olarak 

entegre edilerek donatılmış çoklu rotorlar; kalkış ağırlığı<=250 

g (ayrıntı Resmi Gazetede) 

880621900000 Sadece uzaktan kumanda ile uçuş yapan insansız diğer hava 

taşıtları; maksimum kalkış ağırlığı <= 250 g 

880622100000 8525.89 alt pozisyonunda yer alan cihazlarla kalıcı entegre 

edilerek donatılmış çoklu rotorlar; 250g < kalkış ağırlığı <= 7kg 

(ayrıntı Resmi Gazetede) 

880622900000 Sadece uzaktan kumanda ile uçuş yapan insansız diğer hava 

taşıtları; 250 g < maksimum kalkış ağırlığı <= 7 kg 

880623000000 Sadece uzaktan kumanda ile uçuş yapan insansız hava taşıtları; 7 

kg < maksimum kalkış ağırlığı <= 25 kg 

880624000000 Sadece uzaktan kumanda ile uçuş yapan insansız hava taşıtları; 

25 kg < maksimum kalkış ağırlığı <= 150 kg 

880629100000 Sadece uzaktan kumanda ile uçuş yapan insansız hava taşıtları; 

150 kg < boş haldeki ağırlıkları <= 2000 kg 

880629200000 Sadece uzaktan kumanda ile uçuş yapan insansız hava taşıtları; 

boş haldeki ağırlıkları > 2000 kg 

880691000000 İnsansız diğer hava taşıtları; sadece uzaktan kumanda ile uçuş 

yapanlar HARİÇ, maksimum kalkış ağırlığı <= 250 g 



 

  
 

880692000000 İnsansız diğer hava taşıtları; sadece uzaktan kumanda ile uçuş 

yapanlar HARİÇ, 250 g < maksimum kalkış ağırlığı <= 7 kg 

880693000000 İnsansız diğer hava taşıtları; sadece uzaktan kumanda ile uçuş 

yapanlar HARİÇ, 7 kg < maksimum kalkış ağırlığı <= 25 kg 

880694000000 İnsansız diğer hava taşıtları; sadece uzaktan kumanda ile uçuş 

yapanlar HARİÇ, 25 kg < maksimum kalkış ağırlığı <= 150 kg 

880699100000 İnsansız diğer hava taşıtları; sadece uzaktan kumanda ile uçuş 

yapanlar HARİÇ, 150 kg < boş haldeki ağırlıkları <= 2000 kg 

880699200000 İnsansız diğer hava taşıtları; sadece uzaktan kumanda ile uçuş 

yapanlar HARİÇ, boş haldeki ağırlıkları > 2000 kg 

880710000000 88.01, 88.02 veya 88.06 Pozisyonlarındaki hava taşıtlarının 

pervaneleri ve rotorları ve bunların aksam ve parçaları 

880720000000 88.01, 88.02 veya 88.06 Pozisyonlarındaki hava taşıtlarının iniş 

takımları ve bunların aksam ve parçaları 

880730000000 Uçak, helikopter veya insansız hava taşıtlarının díğer aksam ve 

parçaları 

880790100000 Uçurtmalı balonlara ait aksam ve parçalar 

880790210000 Telekomünikasyon uydularına ait aksam ve parçalar 

880790290000 Uzay araçlarının aksam ve parçaları; telekomünikasyon 

uydularına ait aksam ve parçalar HARİÇ 

880790300000 Uzay aracını fırlatıcı araçlarının ve yörünge-altı araçlarının 

aksam ve parçaları 

880790900000 88.01, 88.02 veya 88.06 Pozisyonlarındaki hava taşıtlarının 

diğer aksam ve parçaları 

900211001000 Camdan objektif mercekleri; kamera, projektör, fotoğraf veya 

sinematografik büyültme veya küçültme cihazlarına mahsus 

olanlar 

900211009000 Diğer maddelerden objektif mercekleri; kamera, projektör, 

fotoğraf veya sinematografik büyültme veya küçültme 

cihazlarına mahsus olanlar 



 

  
 

900510000000 Çift gözlü dürbünler 

900580001000 Tek gözlü dürbünler 

900580009011 Optik teleskoplar 

900580009019 Diğer astronomi aletleri 

900590001000 Dürbünler için aksam, parça ve aksesuar (mesnetleri dahil) 

900590009000 Diğer optik teleskoplar, diğer astronomi aletleri için aksam, 

parça ve aksesuar (mesnetleri dahil) 

900630000000 Fotoğraf makinaları; denizaltı, hava haritacılığı, iç organların 

tıbbi/cerrahi amaçla incelenmesi, adli tıp/kriminolojik mukayese 

için kullanılanlar 

900640000000 Anında fotoğraf veren fotoğraf makinaları 

900653100000 Genişliği 35 mm olan rulo halindeki filmler için kullanılıp 

atılabilir (dispozıbıl) ftoğraf makinaları 

900653800000 Genişliği 35 mm. olan rulo halindeki filmler için diğer fotoğraf 

makinaları 

900659000000 Diğer fotoğraf makineleri 

900661000000 Fotoğrafçılıkta flaş ışığı meydana getirmeye mahsus deşarj 

lambalı cihazlar (elektronik flaşlar) 

900669001000 Fotoğrafçılıkta kullanılan flaş lambaları, flaş küpleri ve 

benzerleri 

900669009000 Fotoğrafçılıkta flash ışığı meydana getirmeye mahsus diğer 

cihazlar 

900691000000 Fotoğraf makinalarına ait aksam, parça ve aksesuar 



 

  
 

900699001000 Fotoğrafçılıkta flaş ışığı meydana getirmeye mahsus cihazlara 

ait aksam, parça ve aksesuar 

900699009000 Flaş lambalarına ait aksam, parça ve aksesuar 

900710000000 Sinema kameraları 

900720000000 Sinema  projektörleri 

900791000000 Sinema kameralarına ait aksam, parça ve aksesuar 

900792000000 Sinema  projektörlerine ait aksam, parça ve aksesuar 

900850000000 Sabit görüntü projektörleri ve fotoğraf büyültücü veya küçültücü 

cihazlar (sinematografik olanlar hariç) 

900890001000 Sabit görüntü projektörleri (sinematografik olanlar hariç) için 

aksam, parça ve aksesuar 

900890009000 Fotoğraf büyültücü veya küçültücü cihazlar (sinematografik 

olanlar hariç) için aksam, parça ve aksesuar 

901010001011 Rulo haldeki fotoğrafik film ve kağıtlarını otomatik olarak 

develope etmeye mahsus fotoğraf laboratuvarlarında 

kullanılanlar cihazlar 

901010001019 Develope edilmiş rulo haldeki fotoğrafik film ve kağıtlarını, 

fotoğraf laboratuvarlarında rulo haldeki fotoğrafik kağıtlara 

basan malzeme ve cihazlar 

901010009011 Rulo haldeki sinema filmlerini otomatik olarak develope etmeye 

mahsus cihazlar 

901010009019 Rulo haldeki fotoğraf film ve kağıtlarını otomatik develope eden 

veya develope edilmişleri rulo haldeki fotoğrafik kağıtlara basan 

diğer cihazlar 

901050001011 Fotoğraf laboratuvarlarında kullanılan, fotoğraf filmleri için 

montaj cihazları 

901050001019 Fotoğraf laboratuvarlarında kullanılan diğer malzeme ve 

cihazlar 



 

  
 

901050009011 Sinema filmi montaj cihazı 

901050009012 Sinema filmlnin kopyasını çıkarmaya mahsus cihazlar 

901050009013 Filmler için laklama ve çizgi gidermeye mahsus cihazlar 

901050009019 Filmler için diğer malzeme ve cihazlar ve negatoskoplar 

901060000000 Projeksiyon perdeleri 

901090200000 Sinema veya fotoğraf laboratuvarları için diğer malzeme ve 

cihazlar, negatoskoplar (9010.50) ve projeksiyon perdeleri 

(9010.60) için aksam ve parçalar 

901090800000 9010 pozisyonundaki, fotoğraf laboratuvarlarında kullanılan 

diğer alet ve cihazlar için aksam ve parçalar 

901110000000 Stereoskopik mikroskoplar; kombine halde 

901120100000 Fotomikrografik mikroskoplar; yarı iletken diskler veya ağın 

taşınması ve elleçlenmesi için özel olarak tasarlanmış cihazlarla 

donatılmış 

901120900011 Fotomikrografı cihazlarıyla beraber olan kombine haldeki optik 

mikroskoplar 

901120900012 Sinefotomikrografı cihazlarıyla beraber olan kombine haldeki 

optik mikroskoplar 

901120900013 Mikroprojeksiyon cihazlarıyla beraber olan kombine haldeki 

optik mikroskoplar 

901180000011 Ölçme ve kontrol işlemlerinde kullanılan kombine haldeki optik 

mikroskoplar 

901180000019 Kombine haldeki optik diğer mikroskoplar 

901190000000 Kombine haldeki optik mikroskoplara (fotomikrografı, 

sinefotomikrografi veya mikroprojeksiyon miksoskopları dahil) 

ait aksam, parça ve aksesuar 



 

  
 

901210000000 Mikroskoplar (optik mikroskoplar hariç) ve difraksiyon cihazları 

901290000000 Mikroskoplara (optik mikroskoplar hariç) ve difraksiyon 

cihazlarına ait aksam, parça ve aksesuar 

901310100000 84, 85 ve 90. fasıllardaki alet, cihaz veya tertibatın aksam ve 

parçasını teşkil edecek şekilde imal edilmiş teleskoplar 

901310900011 Silahlar için teleskopik dürbünler 

901310900012 Periskoplar 

901310900019 Silahlar için diğer teleskopik aletler 

901320000010 Silahlar için lazerler 

901320000090 Lazerler (lazer diyodları hariç); silahlar için olanlar hariç 

901380000000 Diğer optik alet ve cihazlar 

901390050000 Silahlara takılacak teleskopik dürbünlere veya periskoplara ait 

aksam, parça ve aksesuar 

901390800000 Lazerler ve diğer optik alet ve cihazlar için aksam, parça ve 

aksesuar 

901410000000 Pusulalar 

901420201100 Elektrikli veya elektronik ataletsel seyrüsefer alet ve cihazları; 

sivil hava taşıtları için 

901420201900 Elektrikli veya elektronik ataletsel seyrüsefer alet ve cihazları; 

sivil hava taşıtları için olanlar HARİÇ 

901420209100 Diğer ataletsel seyrüsefer alet ve cihazları; sivil hava taşıtları 

için 



 

  
 

901420209900 Diğer ataletsel seyrüsefer alet ve cihazları; sivil hava taşıtları 

için olanlar HARİÇ 

901420801000 Hava veya uzay seyrüseferlerine mahsus elektrikli veya 

elektronik diğer alet ve cihazlar 

901420809000 Hava veya uzay seyrüseferlerine mahsus diğer alet ve cihazlar 

901480001000 Diğer seyrüseferler için akustik iskandil aletleri, ultrasonik 

iskandil aletleri ve ultrasonik dedektörler 

901480009011 Deniz ve nehir seyrüseferlerinde kullanılan elektronik alet ve 

cihazlar 

901480009019 Diğer seyrüseferler için alet ve cihazlar 

901490001100 Sivil hava taşıtlarında kullanılan elektrikli veya elektronik 

pusula ve diğer seyrüsefer alet ve cihazlar için aksam, parça ve 

aksesuar 

901490001900 Sivil hava taşıtlarında kullanılan diğer pusula ve diğer 

seyrüsefer alet ve cihazları için aksam, parça ve aksesuar 

901490009100 Diğer seyrüseferler için akustik iskandil aletleri, ultrasonik 

iskandil aletleri ve ultrasonik dedektörlere ait aksam, parça ve 

aksesuar 

901490009900 Diğer seyrüseferler için alet ve cihazlara ait aksam, parça ve 

aksesuar 

901510001000 Telemetreler; elektrikli olanlar 

901510009000 Telemetreler; elektrikli olanlar HARİÇ 

901520001000 Teodolitler ve takimetreler (takeometreler); elektrikli olanlar 

901520009000 Teodolitler ve takimetreler (takeometreler); elektrikli olanlar 

HARİÇ 

901530100000 Seviye tesbit aletleri (nivolar); elektronik olanlar 



 

  
 

901530901000 Seviye tesbit aletleri (nivolar); elektrikli olanlar 

901530909000 Seviye tesbit aletleri (nivolar); elektrikli olanlar ve elektronik 

olanlar HARİÇ 

901540001000 Fotogrametrik ölçüm alet ve cihazları; elektrikli olanlar 

901540009000 Fotogrametrik ölçüm alet ve cihazları; elektrikli olanlar HARİÇ 

901580200011 Meteorolojiye ait alet ve cihazlar 

901580200012 Jeofiziğe ait alet ve cihazlar 

901580200019 Hidrolojiye ait alet ve cihazlar 

901580401011 Jeodeziye ait alet ve cihazlar; elektrikli olanlar 

901580401019 Topografi, arazi veya seviye ölçme ve hidrografı için alet ve 

cihazlar; elektrikli olanlar 

901580409011 Jeodeziye ait alet ve cihazlar; elektrikli olanlar HARİÇ 

901580409019 Topografi, arazi veya seviye ölçme ve hidrografı için alet ve 

cihazlar; elektrikli olanlar HARİÇ 

901580801000 Oşinografide kullanılan alet ve cihazlar; elektrikli olanlar 

901580809000 Oşinografide kullanılan alet ve cihazlar; elektrikli olanlar 

HARİÇ 

901590001011 Meteorolojide kullanılan elektrikli veya elektronik alet ve 

cihazlara ait aksam, parça ve aksesuar 

901590001019 Arazi ölçme, hidrografi, oşinografi, hidroloji veya jeofizik için 

elektrikli/elektronik alet ve cihazlar ve telemetreler için aksam-

parça-aksesuar 



 

  
 

901590009000 Arazi ölçme, hidrografi, oşinografi, hidroloji, meteoroloji veya 

jeofizik için diğer alet ve cihazlar ve diğer telemetreler için 

aksam-parça-aksesuar 

901600101000 Hassas teraziler (hassasiyeti <= 5 santigram); elektrikli veya 

elektronik olanlar 

901600109000 Hassas teraziler (hassasiyeti <= 5 santigram); elektrikli veya 

elektronik olanlar HARİÇ 

901600901000 Hassas teraziler (hassasiyeti <= 5 santigram) için aksam, parça 

ve aksesuar; elektrikli veya elektronik olanlar için 

901600909000 Hassas teraziler (hassasiyeti <= 5 santigram) için aksam, parça 

ve aksesuar; elektrikli veya elektronik olanlar için HARİÇ 

901730001000 Mikrometreler, kalibreler ve mikyaslar; elektrikli veya 

elektronik olanlar 

901730009000 Mikrometreler, kalibreler ve mikyaslar; elektrikli veya 

elektronik olanlar hariç 

901780101000 Uzunluk ölçmek için ölçü çubukları, şerit metreler ve bölmeli 

cetveller; elektrikli veya elektronik olanlar 

901780109011 İmali bitirilmemiş veya aksamı tamamlanmamış şerit metreler 

901780109019 Şerit metreler; elektrikli veya elektronik olanlar HARİÇ 

901780109029 Uzunluk ölçmek için ölçü çubukları ve bölmeli cetveller; 

elektrikli veya elektronik olanlar HARİÇ 

901780901000 Uzunluk ölçmek için diğer ölçüm cihazları; elektrikli veya 

elektronik olanlar 

901780909000 Uzunluk ölçmek için diğer ölçüm cihazları; elektrikli veya 

elektronik olanlar HARİÇ 

901790001000 Resim/çizim/hesap yapmaya mahsus alet ve elde kullanılan 

uzunluk ölçü aletleri için aksam, parça ve aksesuar; 

elektrikli/elektronik olanlar için 

901790009000 Resim/çizim/hesap yapmaya mahsus alet ve elde kullanılan 

uzunluk ölçü aletleri için aksam, parça ve aksesuar; 

elektrikli/elektronik olanlar için HARİÇ 



 

  
 

901811000000 Elektrokardiyograflar (EKG) 

901812000000 Ultrasonik tetkik cihazları 

901813000000 Manyetik rezonansla görüntüleme cihazları 

901814000000 Sintigrafi cihazları 

901819100000 Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan, iki veya 

daha fazla parametrenin eşzamanlı olarak takibi için izleme 

tertibatı 

901819900011 Elektroensefaloğraf cihazları (EEG) 

901819900012 Fiberaskoplar (monitörlü kameralı olsun olmasın) 

901819900013 Fonokardiyograf ve kardiyoskoplar 

901819900014 Elektromiyografi (EMG) 

901819900019 Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan diğer 

elektro teşhis cihazları 

901820000000 Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan morötesi 

veya kızılötesi ışınlı cihazlar 

902140000000 İşitme engellilerin işitmesini kolaylaştırmaya yarayan cihazlar 

(aksam, parça ve aksesuar hariç) 

902150000011 Dahili kalp pilleri 

902150000012 Harici kalp pilleri 

902190100000 İşitme engellilerin işitmesini kolaylaştırmaya yarayan cihazların 

aksam, parça ve aksesuarı 



 

  
 

902190900013 Suni uzuvları tamamlayıcı aksam ve parçalar 

902190900014 Görme engelliler için yardımcı elektronik cihazlar 

902190900019 Vücut kusur veya noksanlığını gidermek amacıyla kullanılan 

diğer cihazlar ve diğer aksam ve parçalar 

902212000000 Bilgisayarlı tomografi cihazları 

902213000000 Dişçiliğe mahsus X ışınlı cihazlar 

902214000000 Tıbbi, cerrahi veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için X ışınlı 

diğer cihazlar 

902219000000 Diğer amaçlar için kullanılan X ışınlı cihazlar 

902221000000 Alfa, beta, gama veya iyonlaştırıcı ışınlı cihazlar; tıbbi, cerrahi, 

dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için olanlar 

902229000000 Alfa, beta, gama veya iyonlaştırıcı ışınlı cihazlar; tıbbi, cerrahi, 

dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için olanlar HARİÇ 

902230000000 X ışın tüpleri 

902290200000 X-Işını kullanarak çalışan aletlere ait aksam parça ve aksesuar 

902290800011 Radyoskopi (floroskopi) cihazlarına ait aksam parça ve aksesuar 

902290800019 X -ışınlı jeneratörler, yüksek gerilim jeneratörleri, kontrol 

panoları ve masaları, ekranlar, muayene veya tedavi masası, 

koltuk vb. ve aksam-parça 

902410200000 Metalleri üniversal (çok amaçlı) veya çekme deney ve 

kontrollerine mahsus makina ve cihazlar 

902410400000 Metallerin sertlik deney ve kontrollerine mahsus makina ve 

cihazlar 



 

  
 

902410801000 Metallerin dayanıklılık, mukavemet, elastikiyet veya diğer 

mekanik özelliklerini denemeye ve kontrol etmeye mahsus 

elektrikli makina ve cihazlar 

902410809000 Metallerin dayanıklılık, mukavemet, elastikiyet veya diğer 

mekanik özelliklerini denemeye ve kontrol etmeye mahsus diğer 

makina ve cihazlar 

902480001000 Maddelerin sertliğini, dayanıklılığını, mukavemetini, veya diğer 

mekanik özelliklerini deneme ve kontrole mahsus elektrikli 

diğer makina ve cihazlar 

902480009000 Maddelerin sertliğini, dayanıklılığını, mukavemetini, veya diğer 

mekanik özelliklerini denemeye ve kontrol etmeye mahsus diğer 

makina ve cihazlar 

902490001000 Maddelerin sertliğini, dayanıklılığını, vb mekanik özelliklerini 

deneme ve kontrole mahsus elektrikli/elektronik makina ve 

cihazların aksam-parçaları 

902490009000 Maddelerin sertliğini, dayanıklılığını, mukavemetini, vb 

mekanik özelliklerini deneme ve kontrole mahsus diğer makina 

ve cihazların aksam-parçaları 

902511200000 Kliniklerde veya veterinerlikte kullanılan sıvılı termometreler; 

doğrudan doğruya okunanlar, diğer aletlerle kombine 

olmayanlar 

902511800011 Sıvılı ovülasyon termometresi (yekpare cam gövdeli, civalı); 

doğrudan doğruya okunan, diğer aletlerle kombine olmayan 

902511800019 Sıvılı pirometreler ve sıvılı diğer termometreler; doğrudan 

doğruya okunan, diğer aletlerle kombine olmayan 

902519001100 Diğer termometreler ve diğer pirometreler (diğer aletlerle 

kombine olmayanlar); sivil hava taşıtları için 

902519001900 Diğer termometreler ve diğer pirometreler (diğer aletlerle 

kombine olmayanlar); sivil hava taşıtları için olanlar HARİÇ 

902580201000 Barometreler (diğer aletlerle kombine olmayanlar); elektronik 

veya elektrikli olanlar 

902580209000 Barometreler (diğer aletlerle kombine olmayanlar); elektronik 

veya elektrikli olanlar HARİÇ 

902580401000 Elektronik hidrometreler ve yüzer türdeki benzeri aletler, 

higrometreler, psikrometreler ve bunların kombine olanları; sivil 

hava taşıtları için 

902580409000 Elektronik hidrometreler ve yüzer türdeki benzeri aletler, 

higrometreler, psikrometreler ve bunların kombine olanları; sivil 

hava taşıtları için HARİÇ 



 

  
 

902580801000 Diğer hidrometreler ve yüzer türdeki benzeri aletler, 

higrometreler, psikrometreler ve bunların kombine olanları; sivil 

hava taşıtları için 

902580802000 Elektrikli hidrometreler ve yüzer türdeki benzeri aletler, 

higrometreler, psikrometreler ve bunların kombine olanları; sivil 

hava taşıtları için HARİÇ 

902580809000 Diğer hidrometreler ve yüzer türdeki benzeri aletler, 

higrometreler, psikrometreler ve bunların kombine olanları; sivil 

hava taşıtları için HARİÇ 

902590001100 Elektrikli/elektronik hidrometre, termometre, pirometre, 

barometre, higrometre, psikrometre için aksam, parça; sivil hava 

taşıtlarında kullanılan 

902590001900 Diğer hidrometre, termometre, pirometre, barometre, 

higrometre, psikrometre için aksam, parça; sivil hava taşıtlarında 

kullanılan 

902590002111 Diğer elektrikli/elektronik hidrometre, termometre, pirometre, 

barometre, higrometre, psikrometreler için rezistanlı termometre 

algılayıcısı (RTD) 

902590002112 Diğer elektrikli veya elektronik optik pirometreler için 

algılayıcılar 

902590002113 Diğer elektrikli veya elektronik hidrometre, termometre, 

pirometre, barometre, higrometre, psikrometreler için 

termokopul 

902590002119 Diğer elektrikli veya elektronik hidrometre, termometre, 

pirometre, barometre, higrometre, psikrometreler için diğer 

aksam ve parçalar 

902590002900 Diğer hidrometreler, termometreler, pirometreler, barometreler, 

higrometreler, psikrometreler için diğer aksam, parça 

902610211000 Elektronik debimetreler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya 

mahsus olanlar 

902610219000 Elektronik debimetreler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya 

mahsus olanlar HARİÇ 

902610291000 Sıvıların akışını veya seviyesini ölçmeye veya kontrol etmeye 

mahsus elektronik alet ve cihazlar (debimetreler HARİÇ); sivil 

hava taşıtları için 

902610299000 Sıvıların akışını veya seviyesini ölçmeye veya kontrol etmeye 

mahsus elektronik alet ve cihazlar (debimetreler HARİÇ); sivil 

hava taşıtları için HARİÇ 

902610811000 Debimetreler (elektronik olanlar HARİÇ); sivil hava taşıtlarında 

kullanılmaya mahsus olanlar 



 

  
 

902610819000 Debimetreler (elektronik olanlar HARİÇ); sivil hava taşıtlarında 

kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ 

902610891000 Sıvıların akışını veya seviyesini ölçmeye veya kontrol etmeye 

mahsus alet ve cihazlar (elektronik olanlar ve debimetreler 

HARİÇ); sivil hava taş. için 

902610899000 Sıvıların akışını veya seviyesini ölçmeye veya kontrol etmeye 

mahsus alet ve cihazlar (elektronik ve debimetreler HARİÇ); 

sivil hava taş. İçin HARİÇ 

902620201000 Sıvıların ve gazların basıncını ölçmeye veya kontrol etmeye 

mahsus elektronik alet ve cihazlar; sivil hava taşıtları için 

olanlar 

902620209000 Sıvıların ve gazların basıncını ölçmeye veya kontrol etmeye 

mahsus elektronik alet ve cihazlar; sivil hava taşıtları için 

olanlar HARİÇ 

902620401000 Sıvılar ve gazlar için spiral veya metal diyafram tipi basınç 

göstergeleri; sivil hava taşıtlarında kullanılanlar 

902620409000 Sıvılar ve gazlar için spiral veya metal diyafram tipi basınç 

göstergeleri; sivil hava taşıtlarında kullanılanlar HARİÇ 

902620801000 Sıvıların ve gazların basıncını ölçmeye veya kontrol etmeye 

mahsus diğer alet ve cihazlar; elektronik olanlar HARİÇ, sivil 

hava taşıtları için olanlar 

902620802000 Sıvılar ve gazlar için basınç kontrol anahtarları; elektronik 

olanlar ve sivil hava taşıtlarında kullanılanlar HARİÇ 

902620808000 Sıvıların ve gazların basıncını ölçmeye veya kontrol etmeye 

mahsus diğer alet ve cihazlar; elektronik ve sivil hava taşıtları 

için olanlar HARİÇ 

902680201000 Sıvıların ve gazların değişebilir diğer özelliklerini ölçmeye veya 

kontrol etmeye mahsus elektronik alet ve cihazlar; sivil hava 

taşıtları için 

902680209000 Sıvıların ve gazların değişebilir diğer özelliklerini ölçmeye veya 

kontrol etmeye mahsus elektronik alet ve cihazlar; sivil hava 

taşıtları için HARİÇ 

902680801000 Sıvıların ve gazların değişebilir diğer özelliklerini 

ölçmek/kontrol etmek için alet ve cihazlar; elektronik olanlar 

HARİÇ, sivil hava taşıtları için 

902680809000 Sıvıların ve gazların değişebilir diğer özelliklerini 

ölçmek/kontrol etmek için alet ve cihazlar; elektronik ve sivil 

hava taşıtları için olan HARİÇ 

902690001000 Sıvıların ve gazların akış, seviye, basınç veya diğer özelliklerini 

ölçmek/kontrol için alet ve cihazlar için aksam-parçalar; sivil 

hava taşıtı için 



 

  
 

902690009000 Sıvı ve gazların akış, seviye, basınç veya diğer özelliklerini 

ölçmek/kontrol için alet ve cihazlar için aksam-parçalar; sivil 

hava taşıtı için HARİÇ 

902710100000 Gaz veya duman analiz cihazları; elektronik olanlar 

902710900000 Gaz veya duman analiz cihazları; elektronik olanlar HARİÇ 

902720000000 Kromatograflar ve elektroforez cihazları 

902730000011 Optik ışınlı (UV, görülebilir ışınlar, IR gibi) spektrometreler 

902730000019 Optik ışınlı (UV, görülebilir ışınlar, IR gibi) spektrofotometreler 

ve spektrograflar 

902750000000 Fiziksel veya kimyasal analiz için optik ışınlı (UV, görülebilir 

ışınlar, IR) diğer alet ve cihazlar 

902781000000 Fiziksel ve kimyasal analiz için kütle spektrometreleri 

902789100000 Pozometreler 

902789300000 pH metreler, rH metreler ve iletkenliği ölçen diğer aletler 

902789900000 Fiziksel ve kimyasal analiz, akışkanlık, gözeneklilik, genleşme, 

yüzey gerilimi veya benzerlerini ölçmeye veya muayeneye 

mahsus diğer alet ve cihazlar 

902790000000 Mikrotomlar ve 90.27 pozisyonundaki alet ve cihazlar için 

aksam, parça ve aksesuar 

902810000000 Gaz sayaçları 

902820000000 Sıvı sayaçları 

902830110011 Alternatif akım için tek fazlı elektrik sayaçları; elektronik 

olanlar 



 

  
 

902830110019 Alternatif akım için tek fazlı elektrik sayaçları; elektronik 

olanlar HARİÇ 

902830190011 Alternatif akım için çok fazlı elektrik sayaçları; elektronik 

olanlar 

902830190019 Alternatif akım için çok fazlı elektrik sayaçları; elektronik 

olanlar HARİÇ 

902830900011 Güç ölçen demantmetreli (sarfiyat) elektrik sayaçları 

902830900012 Aktif elektrik sayaçları 

902830900013 Reaktif elektrik sayaçları 

902830900014 Elektronik elektrik sayaçları 

902830900018 Diğer elektrik sayaçları 

902890100011 Elektrik sayaçları için aksam, parça ve aksesuar; elektronik 

olanlar için 

902890100019 Elektrik sayaçları için aksam, parça ve aksesuar; elektronik 

olanlar için HARİÇ 

902890900000 Gaz ve sıvı sayaçları için aksam, parça ve aksesuar 

902910001000 Sivil hava taşıtlarında kullanılan elektrikli veya elektronik devir 

adedi sayaçları 

902910002000 Elektronik veya elektrikli devir adedi sayaçları, üretim sayaçları, 

taksimetreler, milometreler, pedometreler ve benzerleri; 

9029.10.00.10.00 HARİÇ 

902910009000 Devir adedi sayaçları, üretim sayaçları, taksimetreler, 

milometreler, pedometreler ve benzerleri; 9029.10.00.10.00 ve 

9029.10.00.20.00 HARİÇ 

902920311000 Kara taşıtlarına mahsus hız göstergeleri; elektronik veya 

elektrikli olanlar 



 

  
 

902920319000 Kara taşıtlarına mahsus hız göstergeleri; elektronik veya 

elektrikli olanlar HARİÇ 

902920381000 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus elektronik veya 

elektrikli hız göstergeleri 

902920389000 Hız göstergeleri ve takometreler; kara taşıtlarında ve sivil hava 

taşıtlarında kullanılan hız göstergeleri HARİÇ 

902920901000 Stroboskoplar; elektronik veya elektrikli olanlar 

902920909000 Stroboskoplar; elektronik veya elektrikli olanlar HARİÇ 

902990000000 Devir adedi sayacı, üretim sayacı, taksimetre, milometre, 

pedometre ve benzerleri, hız göstergeleri, takometre ve 

stroboskoplar için aksam ve parçalar 

903010001000 İyonlaşma ışınlarını ölçmeye veya bulmaya mahsus alet ve 

cihazlar; SiviI hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar 

903010009000 İyonlaşma ışınlarını ölçmeye veya bulmaya mahsus alet ve 

cihazlar; SiviI hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar 

HARİÇ 

903020001000 Osiloskoplar ve osilograflar; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya 

mahsus olanlar 

903020009000 Osiloskoplar ve osilograflar; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya 

mahsus olanlar HARİÇ 

903031001000 Multimetreler (kaydedici tertibatı olmayanlar); sivil hava 

taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar 

903031009011 Elektronik multimetreler (kaydedici tertibatı olmayanlar); sivil 

hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ 

903031009012 Elektrikli multimetreler (kaydedici tertibatı olmayanlar); sivil 

hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ 

903032001000 Multimetreler (kaydedici tertibatı olanlar); sivil hava taşıtlarında 

kullanılmaya mahsus olanlar 

903032009011 Elektronik multimetreler (kaydedici tertibatı olanlar); sivil hava 

taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ 



 

  
 

903032009012 Elektrikli multimetreler (kaydedici tertibatı olanlar); sivil hava 

taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ 

903033201000 Direnç ölçen aletler (kaydedici tertibatı olmayanlar); sivil hava 

taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar 

903033209000 Direnç ölçen aletler (kaydedici tertibatı olmayanlar); sivil hava 

taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ 

903033701000 Gerilim, akım, direnç veya güç ölçmeye veya muayene etmeye 

mahsus diğer alet ve cihazlar (kaydedici tertibatı olmayanlar); 

sivil hava taşıtları için 

903033709000 Gerilim, akım, direnç, güç ölçmeye veya muayene etmeye 

mahsus diğer alet-cihazlar (kaydedici tertibatı olmayanlar); sivil 

hava taşıtları için olmayan 

903039001100 Gerilim, akım veya güç ölçmek/kontrol etmek için elektronik 

diğer alet ve cihazlar (kaydedici tertibatı olanlar); sivil hava 

taşıtları için 

903039001900 Gerilim, akım veya güç ölçmek/kontrol etmek için elektronik 

diğer alet ve cihazlar (kaydedici tertibatı olanlar); sivil hava 

taşıtları için HARİÇ 

903039002100 Gerilim, akım veya güç ölçmek/kontrol etmek için diğer alet ve 

cihazlar (kaydedici tertibatı olanlar); sivil hava taşıtları için 

903039002900 Gerilim, akım veya güç ölçmek/kontrol etmek için diğer alet ve 

cihazlar (kaydedici tertibatı olanlar); sivil hava taşıtları için 

HARİÇ 

903040001000 Telekomünikasyon için diğer alet ve cihazlar (hipsometreler ve 

diyafonometreler, kazanç ölçü aletleri gibi); sivil hava taşıtları 

için 

903040009000 Telekomünikasyon için diğer alet ve cihazlar (hipsometreler ve 

diyafonometreler, kazanç ölçü aletleri gibi); sivil hava taşıtları 

için HARİÇ 

903082000000 Yarı iletken disklerin veya tertibatın (entegre devreler dahil) 

ölçülmesine veya kontrolüne mahsus diğer alet ve cihazlar 

903084001000 Elektriki miktarları ölçmeye veya kontrol etmeye mahsus diğer 

alet ve cihazlar (kaydedici tertibatı olanlar); sivil hava taşıtları 

için olanlar 

903084009000 Elektriki miktarları ölçmeye veya kontrol etmeye mahsus diğer 

alet ve cihazlar (kaydedici tertibatı olanlar); sivil hava taşıtları 

için olanlar HARİÇ 

903089001000 Elektrik miktarlarını ölçmeye veya kontrol etmeye mahsus 

kaydedici tertibatı olmayan diğer alet ve cihazlar; sivil hava 

taşıtları için 



 

  
 

903089009000 Elektrik miktarlarını ölçmeye veya kontrol etmeye mahsus 

kaydedici tertibatı olmayan diğer alet ve cihazlar; sivil hava 

taşıtları için olmayan 

903090001000 9030 Pozisyonundaki alet ve cihazlar için aksam, parça ve 

aksesuar; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar 

903090009000 9030 Pozisyonundaki alet ve cihazlar için aksam, parça ve 

aksesuar; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar 

HARİÇ 

903110001000 Mekanik parçaları dengeleme makineleri (balans makineleri); 

elektronik veya elektrikli olanlar 

903110009000 Mekanik parçaları dengeleme makineleri (balans makineleri); 

elektronik veya elektrikli olanlar HARİÇ 

903120001000 Deney standları; elektronik veya elektrikli olanlar 

903120009000 Deney standları; elektronik veya elektrikli olanlar HARİÇ 

903141000000 Diğer optik alet ve cihazlar;yarı iletken disk veya tertibatın 

kontrolü veya yarı iletken tertibatın imalatı için fotomask veya 

ağın kontrolüne mahsus 

903149100000 Profil projektörleri 

903149900000 Bu fasılın herhangi bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan 

ölçme veya kontrol için optik diğer alet ve cihazlar 

903180201000 Geometrik büyüklükleri ölçmeye veya kontrole mahsus alet, 

cihaz ve makinalar; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus 

olanlar 

903180209000 Geometrik büyüklükleri ölçmeye veya kontrole mahsus alet, 

cihaz ve makinalar; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus 

olanlar HARİÇ 

903180801000 Bu fasılın herhangi bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan 

ölçme veya kontrol için diğer alet, cihaz ve makinalar; sivil hava 

taşıtları için 

903180809000 Bu fasılın herhangi bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan 

ölçme veya kontrol için diğer alet, cihaz ve makinalar; sivil hava 

taşıtları için HARİÇ 

903190001000 Profil projektörleri ve bu fasılda belirtilmeyen ölçme veya 

kontrol alet, cihaz ve makinaları için aksam ve parçalar; sivil 

hava taşıtları için 



 

  
 

903190009000 Profil projektörleri ve bu fasılda belirtilmeyen ölçme veya 

kontrol alet, cihaz ve makinaları için aksam ve parçalar; sivil 

hava taşıtları için HARİÇ 

903210201000 Elektronik termostatlar; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya 

mahsus olanlar 

903210202000 Binalarda kullanılan, oda, fan coil ve klima için elektronik 

termostatlar 

903210209000 Elektronik diğer termostatlar 

903210801000 Elektronik olmayan termostatlar; sivil hava taşıtlarında 

kullanılmaya mahsus olanlar 

903210809000 Elektronik olmayan termostatlar; sivil hava taşıtlarında 

kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ 

903220001000 Basınç kontrol cihazları (manostatlar); sivil hava taşıtlarında 

kullanılmaya mahsus olanlar 

903220009011 Elektronik basınç kontrol cihazları (manostatlar); sivil hava 

taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ 

903220009019 Basınç kontrol cihazları (manostatlar); elektronik olanlar ve sivil 

hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ 

903281001000 Hidrolik veya pnömatik ayar veya kontrol alet ve cihazları; sivil 

hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar 

903281009011 Hidrolik veya pnömatik seviye kontrol cihazları; sivil hava 

taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ 

903281009012 Bacalardan otomatik olarak duman çekme regülatörleri 

903281009019 Hidrolik veya pnömatik diğer ayar veya diğer kontrol alet ve 

cihazları; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar 

HARİÇ 

903289000000 Diğer ayar veya diğer kontrol alet ve cihazları 

903290001000 Otomatik ayar veya kontrol alet ve cihazları için aksam ve 

parçalar; elektronik veya elektrikli olanlar için 



 

  
 

903290009000 Otomatik ayar veya kontrol alet ve cihazları için aksam ve 

parçalar; elektronik veya elektrikli olanlar için HARİÇ 

903300100000 LED arka ışık modülleri (90. Fasıldaki cihazlar için); LCD 

göstergeler için arka ışık aydınlatması olarak kullanılan ?. 

(ayrıntı Resmi Gazetede) 

903300900000 90. Fasılda yer alan makina, alet ve cihazlara ait başka yerde 

belirtilmemiş aksam, parça ve aksesuar 

910111000000 Sadece mekanik göstergeli, elektrikle çalışan kol saatleri; 

zarfları kıymetli metaller veya kıymetli metallerle kaplanmış 

metallerden olanlar 

910119000000 Elektrikle çalışan diğer kol saatleri; zarfları kıymetli metaller 

veya kıymetli metallerle kaplanmış metallerden olanlar 

910121000000 Otomatik kurmalı olan kol saatleri; zarfları kıymetli metaller 

veya kıymetli metallerle kaplanmış metallerden olanlar 

910129000000 Diğer kol saatleri; zarfları kıymetli metaller veya kıymetli 

metallerle kaplanmış metallerden olanlar 

910191000011 Elektrikle çalışan cep saatleri; zarfları kıymetli metaller veya 

kıymetli metallerle kaplanmış metallerden olanlar 

910191000012 Elektrikle çalışan kronometreler; zarfları kıymetli metaller veya 

kıymetli metallerle kaplanmış metallerden olanlar 

910191000019 Elektrikle çalışan diğer saatler; zarfları kıymetli metaller veya 

kıymetli metallerle kaplanmış metallerden olanlar 

910199000011 Cep saatleri (elektrikle çalışanlar HARİÇ); zarfları kıymetli 

metaller veya kıymetli metallerle kaplanmış metallerden 

910199000012 Kronometreler (elektrikle çalışanlar HARİÇ); zarfları kıymetli 

metaller veya kıymetli metallerle kaplanmış metallerden 

910199000019 Diğer saatler (elektrikle çalışanlar HARİÇ); zarfları kıymetli 

metaller veya kıymetli metallerle kaplanmış metallerden 

910211000000 Sadece mekanik göstergeli, elektrikle çalışan kol saatleri; 

zarfları kıymetli metaller veya kıymetli metallerle kaplanmış 

metallerden olanlar HARİÇ 

910212000000 Dijital göstergeli, elektrikle çalışan kol saatleri; zarfları kıymetli 

metaller veya kıymetli metallerle kaplanmış metallerden olanlar 

HARİÇ 



 

  
 

910219000000 Elektrikle çalışan diğer kol saatleri; zarfları kıymetli metaller 

veya kıymetli metallerle kaplanmış metallerden olanlar HARİÇ 

910221000000 Otomatik kurmalı kol saatleri; zarfları kıymetli metaller veya 

kıymetli metallerle kaplanmış metallerden olanlar HARİÇ 

910229000000 Diğer kol saatleri; zarfları kıymetli metaller veya kıymetli 

metallerle kaplanmış metallerden olanlar HARİÇ 

910291000011 Elektrikle çalışan cep saatleri; zarfları kıymetli metaller veya 

kıymetli metallerle kaplanmış metallerden olanlar HARİÇ 

910291000012 Elektrikle çalışan kronometreler; zarfları kıymetli metaller veya 

kıymetli metallerle kaplanmış metallerden HARİÇ 

910291000019 Elektrikle çalışan diğer saatler; zarfları kıymetli metaller veya 

kıymetli metallerle kaplanmış metallerden HARİÇ 

910299000011 Cep saatleri (elektrikle çalışanlar HARİÇ); zarfları kıymetli 

metaller veya kıymetli metallerle kaplanmış metallerden olanlar 

HARİÇ 

910299000012 Kronometreler (elektrikle çalışanlar HARİÇ); zarfları kıymetli 

metaller veya kıymetli metallerle kaplanmış metallerden olanlar 

HARİÇ 

910299000019 Diğer saatler (elektrikle çalışanlar HARİÇ); zarfları kıymetli 

metaller veya kıymetli metallerle kaplanmış metallerden olanlar 

HARİÇ 

910310001000 Saat makineli çalar saatler; elektrikle çalışanlar 

910310009000 Saat makinalı duvar saatleri; elektrikle çalışanlar 

910390001000 Saat makineli çalar saatler; elektrikle çalışan HARİÇ 

910390009000 Saat makinalı duvar saatleri; elektrikle çalışanlar HARİÇ 

910400000011 Motorlu kara nakil taşıtı, uçak, uzay aracı, gemi veya diğer nakil 

vasıtaIarının alet tabloları için saatler; elektrikli veya elektronik 

olanlar 

910400000019 Motorlu kara nakil taşıtı, uçak, uzay aracı, gemi veya diğer nakil 

vasıtaIarının alet tabloları için saatler; elektrikli veya elektronik 

olanlar HARİÇ 



 

  
 

910511000000 Çalar saatler; elektrikle çalışanlar 

910519000000 Çalar saatler; elektrikle çalışanlar HARİÇ 

910521000000 Duvar saatleri; elektrikle çalışanlar 

910529000000 Duvar saatleri; elektrikle çalışanlar HARİÇ 

910591000000 Diğer saatler; elektrikle çalışanlar 

910599000000 Diğer saatler; elektrikle çalışanlar HARİÇ 

910610000000 Saat makinalı veya senkron motorlu devam kaydedici cihazlar, 

tarih ve saat kaydedici cihazlar 

910690000000 Saat makinalı veya senkron motorlu diğer zaman kontrol 

cihazları ve diğer zaman sayaçları 

910700000011 Belirli bir zamanda bir mekanizmayı harekete geçirmeyi 

sağlayan saat makinalı veya senkron motorlu cihazlar; elektrikli 

veya elektronik olanlar 

910700000019 Belirli bir zamanda bir mekanizmayı harekete geçirmeyi 

sağlayan saat makinalı veya senkron motorlu cihazlar; elektrikli 

veya elektronik olanlar HARİÇ 

910811000000 Elektrikle çalışan cep veya kol saati makinaları; sadece mekanik 

göstergeli veya mekanik göstergenin birleştirilebildiği bir 

tertibata sahip olanlar 

910812000000 Elektrikle çalışan dijital cep veya kol saati makinaları 

(tamamlanmış veya birleştirilmiş) 

910819000000 Elektrikle çalışan diğer cep veya kol saati makinaları 

(tamamlanmış veya birleştirilmiş) 

910820000000 Otomatik kurmalı cep veya kol saati makinaları (tamamlanmış 

veya birleştirilmiş) 

910890000000 Diğer cep veya kol saati makinaları (tamamlanmış veya 

birleştirilmiş) 



 

  
 

910910000000 Diğer saat makinaları (tamamlanmış ve birleştirilmiş) (cep ve 

kol saatleri hariç); elektrikle çalışanlar 

910990000000 Diğer saat makinaları (tamamlanmış ve birleştirilmiş) (cep ve 

kol saatleri hariç); elektrikle çalışanlar HARİÇ 

911011100000 Cep veya koI saatlerine ait tamamlanmış spiral rakkaslı 

makinalar (birleştirilmemiş veya kısmen birleştirilmiş) 

(şablonlar) 

911011900000 Cep veya koI saatlerine ait tamamlanmış diğer makinalar 

(birleştirilmemiş veya kısmen birleştirilmiş) (şablonlar) 

911012000000 Cep veya koI saatlerine ait tamamlanmamış makinalar 

(birleştirilmiş) 

911019000000 Cep veya koI saatlerine ait taslaklar 

911090000000 Diğer saatlere ait tamamlanmış saat makinaları 

(birleştirilmemiş/kısmen birleştirilmiş), tamamlanmamış saat 

makinaları (birleştirilmiş) ve taslaklar 

911110000000 Saatlerin zarfları; kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle 

kaplanmış metallerden 

911120000000 Saatlerin zarfları; adi metallerden (altın veya gümüşle kaplanmış 

olsun olmasın) 

911180000000 Saatlerin diğer zarfları 

911190000000 Saatlerin zarflarının aksam ve parçaları 

911220000000 Masa ve duvar saatlerinin zarfları ve bu fasıldaki eşyaya ait 

benzeri zarflar 

911290000000 Masa ve duvar saatleri zarflarının ve bu fasıldaki eşyaya ait 

benzeri zarfların aksam ve parçaları 

911310100000 Saat kayışları ve bunların aksam ve parçaları; kıymetli 

metallerden olanlar 

911310900000 Saat kayışları ve bunların aksam ve parçaları; kıymetli 

metallerle kaplanmış metallerden olanlar 



 

  
 

911320000011 Saat kayışları ve bunların aksam ve parçaları; altınla kaplanmış 

adi metallerden olanlar 

911320000019 Saat kayışları ve bunların aksam ve parçaları; adi metallerden 

(altınla kaplanmamış fakat gümüşle kaplanmış olsun olmasın) 

911430000000 Saatler için kadranlar 

911440000000 Saatler için tablalar ve köprüler 

911490100000 Saatler için yaylar (zemberekler dahil) 

911490900000 Saatler için diğer aksam 

940110001000 Sivil hava taşıtlarında kullanılan oturmaya mahsus deri 

kaplanmamış mobilyalar 

940110009000 Hava taşıtlarında kullanılan oturmaya mahsus mobilyalar; sivil 

hava taşıtlarında kullanılan oturmaya mahsus deri kaplanmamış 

mobilyalar HARİÇ 

962000100000 Monopod, bipod, tripod ve benzeri eşyalar; kameralar, 

projektörler ve 90. fasıldaki diğer aletlerle kullanılan türde 

olanlar 

 

 


