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BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1- (1) Bu Talimatın amaç ve kapsamı;  

a) ihracatçı, imalatçı ihracatçı, ihracata yönelik mal üreten imalatçıların sevk sonrası 

ihracatın finansmanı amacıyla vadeli satışlarından doğan ihracat alacaklarına ilişkin yabancı 

para üzerinden düzenlenen senet ve belgeler karşılığında sevk sonrası kullandırılan,  

b) ihracatçı, imalatçı ihracatçı, ihracata yönelik mal üreten imalatçıların ihracata 

hazırlık aşamasındaki finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla söz konusu firmalar 

tarafından borçlu sıfatıyla yabancı para üzerinden düzenlenen senetler karşılığında ihracat 

taahhüdüne bağlı olarak sevk öncesi kullandırılan, 

c) firmaların döviz kazandırıcı hizmetlerinden doğan alacaklarına ilişkin yabancı para 

üzerinden düzenlenen senet ve belgelere istinaden kullandırılan, 

ç) firmaların döviz kazandırıcı hizmetlerinin finansmanı amacıyla firma tarafından 

borçlu sıfatıyla yabancı para üzerinden düzenlenen senetler karşılığında taahhüt edilen hizmet 

gelirine bağlı olarak kullandırılan, 

d) 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununa göre Türkiye’de kurulan Serbest Bölgelerde 

üretim ruhsatı sahibi kullanıcılarca üretilen malların üçüncü ülkelere satışları ile alım-satım 

ruhsatı sahibi kullanıcılarca serbest bölgeden veya Türkiye’den temin edilen Türk mallarının 

Serbest Bölgelerden üçüncü ülkelere satışlarının finansmanı amacıyla yabancı para üzerinden 

düzenlenen senetler karşılığında ve üçüncü ülkelere satış taahhüdüne bağlı olarak 

kullandırılan 

reeskont kredileri ile ilgili işlemlerin uygulama ayrıntılarını düzenlemektir.  

(2) İhracat sayılan satış ve teslimler ile bu Talimatın 3 üncü maddesinin (b) bendinde 

sayılan döviz kazandırıcı hizmetlerin dışında kalanlar, transit ticaret, ithal edilmiş malın 

ihracı, takas ve bağlı muamele kapsamında yapılan ihracat, bedelsiz ihracat, sınır ticareti 

hükümleri çerçevesinde yapılan ihracat, serbest bölgelere yapılan ihracat (Türkiye’den serbest 

bölgelere yapılan ihracatın üçüncü ülkelere gönderilen kısmı hariç) ve Türkiye İhracat Kredi 

Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) tarafından açılan ülke kredileri kapsamındaki ihracat için 

reeskont kredisi kullandırılmaz.  

Dayanak 

MADDE 2- (1) Bu uygulama Talimatı, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankası Kanunu’nun 45 inci maddesine ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Reeskont ve 

Avans Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır. 

 



 3 
 

Tanımlar 

MADDE 3- (1) Bu Talimatta geçen; 

a) Banka: 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan ve bu 

Talimat çerçevesinde kredi kullandırılmasına aracılık eden bankaları, 

b) Döviz kazandırıcı hizmetler:  

i) Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilecek müşavirlik, yazılım ve 

mühendislik hizmetleri gibi döviz kazandırıcı hizmet projeleri,  

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

turistlere veya yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına ülkemizde bulundukları 

sürede, bedelleri yurt dışındaki sağlık ve sigorta kuruluşlarından tahsil edilmek 

kaydıyla döviz karşılığı verilecek sağlık hizmetleri,  

iii) Uluslararası taşımacılıktan döviz olarak kazanılan navlun bedellerinin 

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

iv) Turizm müesseseleri ile seyahat acentelerinin yurt içindeki ve yurt 

dışındaki turizm faaliyetleri sırasında yaptıkları döviz karşılığı hizmet satışları,  

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

garanti kapsamında gerçekleştirilen bakım ve onarım hizmetiyle, yabancı bandıralı 

gemi, uçak veya tırların bakımı ve onarımı ile bunlara yapılan mal (yakıt ve madeni 

yağlar hariç) ve hizmet satışları,  

 c) Faktoring firmaları: 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman 

Şirketleri Kanununun 38 inci maddesinde belirtilen işleri yapan şirketleri, 

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) Merkez Bankası: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını, 

e) Reeskont kredisi: Sevk öncesi ve sevk sonrası ihracat ile döviz kazandırıcı 

hizmetlerin finansmanı amacıyla bankalar aracılığıyla kullandırılan kredileri  

f) Yurt dışı banka: “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin 

Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik”e göre teminatları 1.Grup teminatlar arasında sayılan yurt dışı bankaları, 
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g) Yüksek teknolojili sanayi ürünleri: Bankamızca her yıl bankalara iletilen, Türkiye 

İstatistik Kurumu tarafından kullanılan İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD)’nın 

yayımladığı “Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart Sanayi Sınıflaması (ISIC 

Rev.3)”nda belirtilen ürünleri, 

ğ) Yeni pazar: Bankamızca her yıl bankalara iletilen, Türkiye İstatistik Kurumu 

tarafından açıklanan en çok ihracat yapılan ilk yirmi ülke dışındaki ülkeleri  

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Reeskonta Kabul Edilecek Senetlerin Özellikleri ve Firmaların Kredi De ğerlili ğine 

İlişkin Ölçütler 

Reeskonta kabul edilecek senetlerin özellikleri 

MADDE 4- (1) Reeskonta kabul edilecek yabancı para üzerinden poliçe veya bono 

şeklinde düzenlenen ticari senetlerde; 

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

b) Merkez Bankası’nca alım satım konusu yapılan bir yabancı para üzerinden emre 

yazılı düzenlenmiş olması, 

c) Vadelerine en çok 240 gün kalmış olması; bu Talimat ile belirlenen yeni pazarlara 

yapılan ihracat ile yüksek teknolojili sanayi ürünleri ihracatının ve döviz kazandırıcı 

hizmetlerin finansmanında ise vadelerine en çok 360 gün kalmış olması, 

ç) Kabul edildiği veya aval verildiği ülkede ve ülkemizde yürürlükte bulunan 
mevzuatın öngördüğü şekil şartlarını içermesi,  

d) Protesto yasağı ve benzeri kayıtları taşımaması ve ciro zincirinde kopukluk 
olmaması, 

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

f) Tutarlarının firma ve bankalar için tahsis edilen azami kredi tutarlarını aşmaması, 

g) Türk Eximbank tarafından ihracatçı veya döviz kazandırıcı hizmetlerde bulunan 
firmalara karşı rücu edilemez olarak ödeme garantisine bağlanan vadeli ihracat veya döviz 
kazandırıcı hizmet alacakları ile ilgili reeskont işlemlerinde söz konusu firmalara rücu 
edilebilir şartının aranmayacağı hususu saklı kalmak kaydıyla, kredi kullanan firmaya rücu 
edilebilir olarak düzenlenmesi, 

ğ) Merkez Bankasına temlik cirosu ile devredilmesi, 

h) Yurt içi veya yurt dışı bankaların veya Kredi Garanti Fonu A.Ş. (KGF)’nin kabul 
veya aval şeklindeki kayıtsız şartsız ve geri dönülemez ödeme garantisini veya faktoring 
şirketlerinin cirosunu taşıması, 

ı) İhracat işleminden veya döviz kazandırıcı hizmetlerden doğmuş olması 

hususları aranır.  
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(2) Bu çerçevede;  

a) Sevk sonrası ihracatın ve gerçekleştirilen döviz kazandırıcı hizmetlerin 
finansmanında, reeskonta getirilecek ticari senetlerin bankaların cirosunu veya ödeme 
garantisini ya da faktoring şirketlerinin cirosunu,  

b) Sevk öncesi ihracatın veya döviz kazandırıcı hizmetlerin finansmanında ise, 
bankalar tarafından reeskonta getirilecek bonoların, bu bankanın cirosunu veya yurt içindeki 
başka bir bankanın veya yurt dışı bankanın veya KGF’nin avalini ya da faktöring şirketlerinin 
cirosunu taşıması gerekmektedir. 

(3) Bankalarca düzenlenen devredilebilir kesin teminat mektubunun Merkez 
Bankasına devredilmesi halinde senet üzerinde aval imzası aranmaz. 

Reeskont kredisinin kullandırılma koşulları  

MADDE 5- (1) Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ile Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine, 
ihracatçı, imalatçı-ihracatçı ve ihracatçı sıfatına haiz olmamakla birlikte ihraç kaydıyla nihai 
mal üretimi yapan ve ihracatçı aracılığı ile bu malını ihraç eden imalatçı firmalara sevk 
öncesi ve sevk sonrası ihracatın finansmanı amacıyla reeskont kredisi kullandırılır.  

(2) Serbest bölgelerde üretilen malların üçüncü ülkelere satışına yönelik üretim 
ruhsatına sahip ve/veya serbest bölgeden veya Türkiye’den temin edilen Türk mallarının 
serbest bölgeden üçüncü ülkelere satışına ilişkin alım–satım ruhsatına sahip firmalara sevk 
öncesi ihracatın finansmanı için Türk Eximbank aracılığı ile reeskont kredisi kullandırılır. 

(3) Döviz kazandırıcı hizmetlerin finansmanı amacıyla;  

a) Turizm işletme belgesi sahibi turizm işletmeleri ile Bakanlık tarafından tur 
operatörü niteliğine haiz olduğu tespit edilen A grubu seyahat acentesi işletme belgesi sahibi 
seyahat acentelerine, 

b) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından verilen C2, C3, L2 veya 
R2 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 olarak gerçekleştirilecek müşavirlik, yazılım ve mühendislik 
hizmetleri sağlayan firmalara (müşavirlik firmalarından teknik müşavirlik yeterlilik belgesi, 
yazılım firmalarından kapasite raporu ve faaliyet belgesi istenir),  

ç) Yabancı uyruklulara 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 garanti 
kapsamında gerçekleştirilen bakım ve onarım hizmetini ve yabancı bandıralı gemi, uçak veya 
tırların bakım ve onarım hizmetini gerçekleştiren ve bunlara mal (yakıt ve madeni yağlar 
hariç) ve hizmet satışı yapan firmalara (gemi bakım ve onarımı faaliyetleri için Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan alınan işletme izni veya bu faaliyetin 
yürütüldüğüne dair belge, uçak bakım ve onarımı faaliyetleri için, Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı’ndan alınan gayrisıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatı ibrazı gerekir). 

reeskont kredisi kullandırılır. 
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(4) Akreditifli, vesaik mukabili veya mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılması 
taahhüt edilen ihracata veya döviz kazandırıcı hizmetlere dayalı olarak kredi kullanan firma 
tarafından borçlu sıfatıyla bankalara veya faktoring şirketlerine keşide edilen; reeskonta 
getirecek bankaca ciro edilen ya da bu cironun yanı sıra yurt içi veya yurt dışı bankalarca 
veya KGF’ce aval verilen veya faktoring şirketlerinin cirosunu taşıyan ve bankalar tarafından 
alacaklı sıfatıyla tevdi edilen bonoların reeskonta kabulü suretiyle sevk öncesi ihracat veya 
döviz kazandırıcı hizmetler için reeskont kredisi kullandırılır. 

 (5) Sevk sonrası ihracata veya döviz kazandırıcı hizmetlere ilişkin kabul kredili ve 
mal mukabili işlemlerde ihracatçı veya hizmet satıcısı tarafından düzenlenen, reeskonta 
getirecek 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 sevk sonrası ihracat veya döviz 
kazandırıcı hizmetler için reeskont kredisi kullandırılır. 

(6) Vade, yabancı para cinsi ve diğer şartlar yönünden öngörülen nitelikleri haiz olan 
ve yurt dışındaki bankalarca "amir banka" sıfatıyla, senet düzenlenmesi öngörülmeksizin 
açılan, şartlarına uygun belgeleri ibraz edilen ve amir bankaca kabul edilen vadeli akreditifli 
işlemlerde, akreditif alacağına bağlı olarak ihracatçı veya hizmet ihracı yapan firmanın bir 
banka üzerine keşide edeceği, ödeme vadeleri ile uygun vadeyi taşıyan, muhatabı ve lehtarı 
aynı banka olan ve bu bankaca kabul veya ciro edilen ihracatçıya veya hizmet ihracı yapan 
firmaya rücu edilebilir senetlerin Merkez Bankasına devri karşılığında da reeskont kredisi 

kullandırılır. 
(7) Akreditif iskontosu ile ilgili reeskont işlemlerinde, akreditifi iskonto eden 

bankanın akreditifin açıldığı banka olması şartı aranmaz. 

(8) 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 tutarı üzerinden yukarıdaki esaslar dahilinde keşide 
edilen poliçeler karşılığında da reeskont kredisi kullandırılır. 

(9) Kısmi sevkiyata izin verilen akreditiflerde, ödeme vadelerinin aynı olması 
kaydıyla, birkaç yüklemeyi kapsayan tek bir poliçe düzenlenmesi mümkündür. 

(10) Türk Eximbank’ın sigorta programı kapsamında olan, ancak akreditif, bono veya 
poliçe düzenlenmeyen vadeli ihracat işlemlerinde, vadesi ithalatçının beyan ettiği ödeme 
vadesinden sonraki otuzuncu işgünü olan, muhatabı ve lehtarı Türk Eximbank olan ve Türk 
Eximbank’ca kabul edilen ihracatçıya rücu edilebilir poliçenin Merkez Bankasına devri 
karşılığında reeskont kredisi kullandırılabilir. Ancak, aynı ithalatçı firmaya gerçekleştirilen ve 
ödeme vadeleri otuz gün içerisinde olan birden fazla sevkiyata ilişkin ihracat alacakları için 
ihracatçı firma tarafından tek bir poliçe düzenlenmesi mümkündür. Bu durumda poliçenin 
vade tarihi, en son ödeme vadesini takip eden otuzuncu işgünü olarak belirlenebilir. 

(11) İhracatçı veya döviz kazandırıcı hizmetlerde bulunan firmalarca ihracat veya 
döviz kazandırıcı hizmet alacağına istinaden düzenlenip faktoring firmalarına temlik edilen ve 
faktoring firmalarınca bankalara ciro edilen bonoların reeskonta kabulü suretiyle firmalara 
sevk sonrası ihracatın veya döviz kazandırıcı hizmetlerin finansmanı için reeskont kredisi 
kullandırılır. Reeskonta kabul edilen senedin tutarının temlik edilen ihracat veya döviz 
kazandırıcı hizmet alacağının vadesi ve tutarı ile uyumlu olması gerekir. Söz konusu senedin 
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vadesi ise ithalatçının veya hizmet alıcısının beyan ettiği ödeme vadesinden sonraki otuzuncu 
işgünü olabilir.  Ancak, aynı ithalatçı veya hizmet alıcısı firmaya gerçekleştirilen ve ödeme 
vadeleri otuz gün içerisinde olan birden fazla sevkiyata ilişkin ihracat veya döviz kazandırıcı 
hizmet alacakları için ilgili firma tarafından tek bir bono düzenlenmesi mümkündür. Bu 
durumda bononun vade tarihi, en son ödeme vadesini takip eden otuzuncu işgünü olarak 
belirlenebilir. 

(12) 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 bankaya ulaşmayan senetler yerine amir bankanın sevk edilen belgelerin 
kabulü ve senet bedelinin vadesinde ödeneceğine ilişkin teyidine istinaden ilgili firmalarca 
keşide edilen senetlerle, bankalarca tahsil için senet cüzdanında tutulmakta olan senetler 
reeskonta kabul edilmez. 

(13) Bir yıl içerisinde 15 inci maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde belirtilen 
sürede iki kez ihracat veya döviz kazandırıcı hizmet taahhüdünün tamamını 
gerçekleştirmeyen firmaların kredi kullanım talepleri, taahhüdün ikinci kez 
gerçekleştirilmediği tarihten itibaren bir yıl sonra kabul edilir. 

Firmaların kredi de ğerlili ğine ilişkin ölçütler 

MADDE 6-  (1) Kredi talebinde bulunan firmaların kredi değerliliğinin yeterli kabul 
edilebilmesi için; 

a) Kredi kullanım süresince Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca yapılan 
düzenlemelere göre; bankalar, finansal kiralama, faktoring ve 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 iki 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 

şartları aranacaktır.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Reeskont Kredilerinin Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Ayrıntıları 

Kredi limitleri 

MADDE 7- (1) Bankalar için tahsis edilen kredilerin Merkez Bankası Reeskont ve 
Avans Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca belirlenen en yüksek 
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tutarları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel 
Müdürlüğü Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğü (Merkez Bankası İdare Merkezi) tarafından 
Merkez Bankası şubelerine ve bankalara duyurulur. Bu tutarlar, reeskonta kabul edilen 
senetlerin en yüksek tutarını ifade eder. 

(2) Kullandırılan kredi tutarlarının bankalara tahsis edilen kredi limitlerine uygunluğu 
Merkez Bankası İdare Merkezince izlenir. 

(3) Kredi kullanım limiti; Dış Ticaret Sermaye Şirketleri için 400 milyon ABD doları, 
diğer firmalar için 350 milyon ABD dolarıdır. Son mali yıl net satış hasılatı (cirosu) 10 milyar 
Türk lirasının üzerinde olan firmalar için söz konusu limitler iki kat, 15 milyar Türk lirasının 
üzerinde olan firmalar için üç kat, 20 milyar Türk lirasının üzerinde olan firmalar için ise dört 
kat olarak uygulanır. Bu tutarların en fazla yüzde 60’ı 121-240 gün vadeli kredi 
başvurularında kullanılabilir. 

(4) Yeni pazarlara yapılan ihracat ile yüksek teknolojili sanayi ürünleri ihracatının ve 
döviz kazandırıcı hizmetlerin finansmanı amacıyla kullanılan kredilerin en fazla yüzde 60’ı 
121-360 gün vadeli olarak kullanılabilir. 

Reeskont kredisi başvuru süreci 

MADDE 8- (1) Kredi talebinde bulunan firmaların kredi değerliliğinin yeterli olup 
olmadığı hususu 6 ncı maddede belirtilen ölçütlere göre bankalarca kontrol edilir.  

(2) Kredi değerliliği yeterli olan firmaların reeskont kredisi başvuruları, banka genel 
müdürlükleri ile Türk Eximbank’ın Bölge Müdürlükleri ve şubeleri tarafından Merkez 
Bankası İdare Merkezi'ne ek-1/A, ek-1/B, ek-1/C, ek-1/D veya ek-1/E’de yer alan formlar ile 
yapılır.  

(3) İmalatçı-ihracatçı firmalara temlik edilmiş akreditiflerle ilgili reeskont uygunluk 
taleplerinde ihracatçı ve imalatçı-ihracatçı firmalar ile temlik durumu belirtilir. 

(4) Vadeli akreditife bağlı işlemlerde, talebin Merkez Bankası İdare Merkezince 
uygun görülmesinden sonra 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 kredi tutarının imalatçı 
firmalara temlik edilmiş olması halinde ise temlik yazısının bankaca onaylı örneği senet ile 
birlikte ilgili Merkez Bankası şubesine tevdi edilir. 

(5) Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortasının teminat olarak kabul edildiği işlemlerde; 
Türk Eximbank tarafından düzenlenen "Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Alıcı Limit 
Onayı" belgesi ile alacağın ya da satış bedelinin Türk Eximbank'a temlik edildiğini gösteren 
belgelerin Bankaca onaylı birer örneği senet ile birlikte ilgili Merkez Bankası şubesine tevdi 
edilir. Firmalarca tüm sevkiyatlar için bir defa düzenlenen temlik belgeleri kapsamında 
kullandırılacak kredilerde;  temlik belgeleri ile gerek tek sevkiyat gerekse tüm sevkiyatlar 
bazında bir defa alınan temlikname ve eki "İhracat Kredi Sigortası Alıcı Limit Onayı" 
belgesinin ilk kredi kullanımında verilmesi ve değişiklik olduğunda tekrar gönderilmesi 
yeterlidir. Daha sonraki kullanımlar için söz konusu belgelerin ilgili Merkez Bankası şubesi 
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nezdinde bulunduğu belirtilir. Bu kapsamda her bir poliçe ekinde krediye konu ihracata ait 
fatura bilgilerinin bir listesinin iletilmesi gerekmektedir.  

(6) Faktoring firmaları aracılığı ile kullandırılan kredi işlemlerinde, reeskonta kabul 
edilen bonoların vade ve tutarının teyit edilmesini teminen, ilgili firma tarafından faktoring 
firmalarına temlik edilen alacağa ilişkin temliknamenin faktoring firmalarınca onaylı 
örneğinin bankalara tevdi edilmesi gerekir. 

(7) İlgili mevzuata göre; kredi talebinde bulunan firmaların döviz kazandırıcı 
hizmetler arasında sayılan işlemleri yapmaya yetkili olduklarına ilişkin belgelerin kredi 
kullanımına aracılık eden bankalara tevdi edilmesi gerekir. Kredinin, VRHİB kapsamında 
kullanılması halinde 5 inci maddenin üçüncü fıkrasındaki yetki belgeleri aranmaz.   

(8) Teminat mektubuna bağlı işlemlerde senetle birlikte, ek-3’teki örneğe uygun 
olarak düzenlenen devredilebilir teminat mektubu bir yazı ekinde ilgili Merkez Bankası 
şubesine tevdi edilir.  

Bu itibarla; 

a) Merkez Bankasına devredilen teminat mektubu kredi vadesi içerisinde ve en az 
kredi borçlarını karşılayacak tutarda başka bir bankanın teminat mektubuyla değiştirilebilir, 

b) Teminat mektubunun süresi, uzatmaya ilişkin banka yazısının ilgili Merkez Bankası 
şubesine ibrazı ile uzatılabilir.  

 (9) Sevk öncesi ihracat reeskont kredisine esas teşkil eden ihracata konu olan malın 
ihracatçısının kredi talebinde bulunan firmadan farklı olması halinde, kredi talebinde bulunan 
imalatçı veya imalatçı-ihracatçı firmanın, ihracatçıdan alacağı kredi kullanımının uygun 
görüldüğünü belirten imzalı ve kaşeli “Sevk Öncesi Reeskont Kredisi Muvafakatname” 
belgesinin kredi kullanımına aracılık eden banka tarafından onaylanan bir örneği Merkez 
Bankası İdare Merkezine tevdi edilir.  

(10) Bankalarca reeskonta getirilen senetler üzerindeki imzaların bankaların ibraz 
ettikleri imza örneklerine uygunluğu ilgili Merkez Bankası şubesince kontrol edilir. Senede 
ödeme garantisi veren banka dâhil diğer imzaların sıhhati ve akdin geçerliliği gibi konularda 
doğabilecek anlaşmazlıkların takip, sonuç ve sorumluluğu bankalara aittir. Bu nedenle senet 
borçlularının imzaları, ehliyetleri, temsil yetkilerine ilişkin hususlar ilgili Merkez Bankası 
şubesince ayrıca incelenmez.  

 (11)  Tahsis edilen kullanım limitlerine uygun olarak Banka genel müdürlüklerinden 
ABD doları üzerinden düzenlenmiş süresiz bir “İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler 
Reeskont Kredisi Senet Taahhütnamesi” (ek-2) (Taahhütname) alınır. Taahhütnamede, 
Merkez Bankasınca gerekli görülecek hallerde kredilerin 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 bankalara ait olacağı belirtilir.  

(12) Bankalarca önceden uygun görecekleri belli bir tutarda Taahhütname verilmesi ve 
bu tutarın aşılması halinde aşan kısım için reeskonta senet tevdiinde ek taahhütname 
düzenlenmesi de mümkündür.  
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(13) Bankaya kullandırılan kredi tutarının bankaca verilen Taahhütnamede belirtilen 
azami tutarı aşıp aşmadığı Merkez Bankasınca kontrol edilir. Azami tutarın aşıldığının 
belirlenmesi halinde yeni taahhütname istenir.  

(14) Bu taahhütnamelerin noterce onaylanmış olmasına gerek bulunmamaktadır. 
Ancak, taahhütnamelerdeki imzaların ilgili bankaların imza örneklerine uygunluğu Merkez 
Bankası şubelerince kontrol edilir. 

(15) 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. 

(16) Merkez Bankası İdare Merkezince senedi reeskonta getirilen firmaların kredi 
değerliliğinin Risk Merkezi kayıtlarına göre olumlu bulunması halinde, ilgili Merkez Bankası 
şubesine senet kabul yetkisi verilir ve sonuç başvuruda bulunan bankalara bildirilir.  

Ticari senetlerin tevdi edileceği Merkez Bankası şubeleri 

MADDE 9- (1) Reeskont kredileri Merkez Bankası Ankara, İstanbul, İzmir ve 
Gaziantep şubeleri aracılığı ile kullandırılır. Bankalarca reeskonta getirilecek senetler bu 
şubelere tevdi edilir. 

Senetlerin incelenmesi ve ciroları 

MADDE 10- (1) Merkez Bankası şubelerine ibraz edilen senetler aşağıda yer alan 

hususlara göre incelenir: 

a) Türk Ticaret Kanunu'nun 767 nci ve 778 inci maddelerine göre, poliçe ve bono ile 

yapılan taahhütlerin şekli, bu taahhütlerin imzalandığı ülke kanunlarına tabidir. 

b) İhracat veya döviz kazandırıcı hizmetlere dayalı olarak kullandırılan reeskont 

kredilerine ilişkin poliçeler ve bonolar Türk Ticaret Kanunu'nun 671 inci ve 776 ncı 

maddelerinde yazılı şekil şartlarını içermelidir.  

c) Türk Ticaret Kanunu’nun 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 yerini ve 

keşidecinin imzasını içermesi gerekir. Bunların dışında poliçede muhatabın adı ve soyadının 

da bulunması gerekli bir şekil şartıdır. 

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

doğrudan ihracat veya döviz kazandırıcı hizmet işleminden doğmuş senetlerde ise, senetlerin 

muhatap veya aval verenden tahsil edilebilmesi için, senet şeklinin muhatap veya aval verenin 

senedi imzaladıkları yerdeki ülke kanunlarına uygun olması gereklidir. 

 (2) Diğer taraftan, poliçe ve bono ile yapılan her taahhüdün şeklinin, bu taahhüdün 

imzalandığı ülke kanunlarına tabi olacağına ilişkin Türk Ticaret Kanunu’nun 767 nci ve 778 

inci maddelerinde yer alan hükümlere ek olarak, bu senetlerdeki keşideci ve ciranta 

imzalarının Türk Hukukuna göre geçerli olması ve bu çerçevede el yazısı ile imzalanması, 
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cironun kayıtsız ve şartsız olması, şirketlerde temsil yetkileri değerlendirilerek, imza ve isim 

kaşelerinin kullanılması hususları dikkate alınır.  

(3) Merkez Bankası şubelerine ibraz edilen senetlerde yukarıda değinilen hususların 

yanı sıra;  

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) Türk Ticaret Kanunu'nun 703 üncü maddesinde öngörülen dört tür vadenin dışında 

bir vadenin belirlenmemiş olması,  

d) Aval şerhinde, aval taahhüdünün kimin için verildiğinin açıklanmasının gerekli 

olması nedeniyle avalin, ithalatçı veya ihracatçı veya döviz kazandırıcı hizmet satıcısı ya da 

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

kaydın konulmuş bulunması, 

e) Üzerinde yazılı yabancı para cinsinin aval veren veya kabul eden bankanın 

ülkesinin para birimi cinsinden olmaması halinde "effective" ibaresinin senet üzerinde yer 

alması  

hususları aranır. 

(4) Vadeli akreditife veya sigorta poliçesine bağlı işlemlerde ihracatçı firmaların 

bankaları üzerine keşide edeceği muhatabı ve lehtarı bankalar olan poliçeler ile birlikte 

ihracatçı firmalardan “Firmamızca ….. Bankası A.Ş. üzerine keşide edilen … vadeli ve … 

tutarındaki, şartlarına uygun belgeleri ibraz edilmiş ve amir bankaca kabul edilmiş ... gün, ... 

sayılı akreditife/… gün… sayılı sigorta poliçesine bağlı olarak düzenlenmiştir” ifadesini 

içeren bir beyanname alınır. 

(5) Emirlerine düzenlenen veya temlik edilen senetler bankalar tarafından beyaz ciro 

veya kesin temlik ifade edecek tam ciro ile Merkez Bankasına devredilir.  

(6) Tam 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 ihracat ya da hizmetten doğan alacaklarına dayalı olarak 

kullandırılan reeskont kredilerine ilişkin bonolarda, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

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

 (7) Bankalarca reeskonta getirilen senetler ve teminat mektupları, bir yazı ekinde ek-
4/A’da, ek-4/B’de ve ek-4/C’de yer alan örneklere uygun olarak hazırlanan senet tevdi 
tablosu,  senet kabul tablosu ve teminat mektubu listesi ile birlikte ilgili Merkez Bankası 
şubesine teslim edilir. Söz konusu senetler, yukarıda açıklanan hususlar çerçevesinde 
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incelenir ve senette imzası bulunan firmanın kredi değerliliği Risk Merkezi verilerinden 
kontrol edilir. Reeskont için teslim alınan senetlerin miktar ve adedine ilişkin bilgileri içeren 
senet tablosu onaylanarak bankaya verilir, eksikleri tespit edilen senetler ise bankaya iade 
edilir. Bankalarca iki iş günü içerisinde bu senetlerin yerine yeni senet getirilebilir. 

(8) İlgili Merkez Bankası şubesince reeskont için teslim alınan senetler, ilgili servis 
amirinin inceleme ve değerlendirmesi, ilgili müdür yardımcısının uygun görüşü ve şube 
müdürünün onayı ile senet kabul defterine kaydedilerek reeskonta kabul edilir.  

(9) Firma bazında reeskonta kabul edilen senetlerin en yüksek tutarının, Merkez 
Bankası İdare Merkezince ilgili Merkez Bankası şubelerine bildirilen firmalar için belirlenen 
azami kredi tutarını aşıp aşmadığı Merkez Bankasınca ayrıca takip edilir. 

Senetlerin iskontosu 

MADDE 11- (1) Senetler yabancı para değerleri üzerinden iskonto edilir ve senet 
tutarlarının kredinin kullandırıldığı gün saat 11:00’de Merkez Bankasınca hesaplanacak 
döviz alış kuru üzerinden belirlenen Türk lirası karşılıkları, tahakkuk eden faiz tutarı 
düşüldükten sonra bankaların hesaplarına aktarılır. Yarım gün mesai yapılan günlerde de saat 
11:00’de Merkez Bankasınca hesaplanacak döviz alış kurları kullanılır. Ancak, bankaların 
ticari işlemler için uygulayacakları kurları serbestçe belirlemeleri nedeniyle, kredi kullanan 
firma ile banka arasındaki iskonto ilişkisinde Bankamız döviz alış kurunun uygulanması 
zorunluluğu bulunmamaktadır.  

(2) İskonto süresinin hesaplanmasında, senet vadesinin, senedin ödeneceği ve muhabir 
hesabımıza alacak kaydedileceği ülkede tatil gününe rastlayıp rastlamadığı dikkate alınır. 
Türkiye'de tatil olup olmadığına bakılmaksızın, ödemenin yapılacağı muhabir hesabımızın 
bulunduğu ülkede senet vadesinin tatile rastlaması durumunda bu ülkedeki tatili izleyen ilk iş 
günü ödeme günü olarak kabul edilir.  

Reeskont işlemlerinde uygulanan faiz ve komisyonlar 

MADDE 12- (1) Reeskont kredisi işlemlerinde Euro dışındaki yabancı para cinsinden 

krediler için Londra bankalararası para piyasasında ilan edilen ve kredilendirme işleminin 

gerçekleştiği gün bu piyasada geçerli olan borç verme faiz oranı (LIBOR), Euro cinsi krediler 

için Frankfurt bankalararası para piyasasında ilan edilen ve kredilendirme işleminin 

gerçekleştiği gün bu piyasada geçerli olan Euro borç verme faiz oranı  (EURIBOR) esas 

alınır. Kredilendirme işleminin yapıldığı tarihte yurt dışı piyasaların tatil olması durumunda 

bu tarihten 2 gün önce, tatilin iki günden uzun olduğu durumlarda en son ilan edilen faiz 

oranları esas alınır. Reeskonta getirilen 0-120 gün vadeli senetlere 1 aylık LIBOR/EURIBOR, 

121-360 gün vadeli senetlere 6 aylık LIBOR/EURIBOR faiz oranı uygulanır. İlan edilen faiz 

oranlarının eksi olması halinde faiz oranı sıfır olarak uygulanır. Söz konusu oranlar Merkez 

Bankası İdare Merkezince banka genel müdürlükleri ile Türk Eximbank’ın Bölge 

Müdürlüklerine ve şubelerine ve ilgili Merkez Bankası şubelerine bildirilir. 

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

izleyen ilk iş gününde tahsil edileceğinden, faize esas gün sayısı, senedin vade tarihi, senet 

vadesinin tatile rastlaması halinde ise tatili izleyen ilk iş günü ile iskonto gününden bir gün 
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önceki tarih arasındaki fark hesaplanarak bulunur. Faizlerin hesaplanmasında sabit tam 

bölende yıl 360 gün olarak esas alınır.  

(3) Reeskont işlemlerinde uygunluk verilen kredi tutarlarının tahsis tarihini (Merkez 

Bankası şubelerine senet kabul yetkisi verildiği ve bankalara bildirildiği tarihi) izleyen iki iş 

günü içinde ilgili bankaca kullanılmaması (reeskonta senet tevdi edilmemesi veya senet tevdi 

edilmekle birlikte, senedin gerekli şartları haiz olmaması nedeniyle ilgili Merkez Bankası 

şubesince kabul edilmemesi) veya istenilen bilgi ve belgelerin öngörülen sürede ilgili Merkez 

Bankası şubesine tevdi edilmemesi halinde, tahsis edilen kredi tutarları iptal edilir. İptal 

edilen tutarların kredinin uygunluk verildiği tarihteki Merkez Bankası döviz alış kuruna göre 

hesaplanan Türk lirası karşılığı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarifeler 

Yönetmeliğinde öngörülen oranda (%0,1) taahhüt komisyonu ve Banka ve Sigorta 

Muameleleri Vergisi (BSMV) krediyi kullanan bankadan tahsil edilir. İptal edilen kredi 

tutarları, ilgili Merkez Bankası şubelerince senet bazında Merkez Bankası İdare Merkezine 

bildirilir.   

Senet bedellerinin tahsili 

MADDE 13- (1) Senet bedelleri, üzerlerinde yazılı yabancı para cinsinden ödenir. 

Ancak, Merkez Bankası İdare Merkezince 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) Senetlerin vadelerinde tahsiline ilişkin işlemler ilgili Merkez Bankası şubelerince 

takip edilir. Muhatabı yurt dışındaki bankalar olan veya bu bankalarca aval verilen senetlerin 

tahsili senetleri reeskonta getiren bankalarca yapılır. Bu amaçla, senetler vadelerinden on beş 

iş günü önce, "Pay to the order of ....... for collection"* biçiminde tahsil cirosu yapılarak 

keşideci, muhatap, kabul eden banka isim ve adreslerini, senetlerin adet, tutar ve vadelerini 

içeren ve tahsil için teslim alındıklarını belirten imzalı bir yazı karşılığında, senedi reeskonta 

getiren ilgili banka şubesine veya yetkilisine teslim edilir. Senetlerin ön ve arka yüzlerinin 

birer örneği alınarak dosyalarında saklanır. Ancak, tahsilin yapılacağı ülke mevzuatının veya 

bankacılık uygulama ve teamüllerinin gerektirdiği durumlarda, aracı bankaların Merkez 

Bankası İdare Merkezine başvurusu üzerine, senetler, Merkez Bankası İdare Merkezinin 

onayı alınarak, öngörülen süreden daha önce de tahsile gönderilebilir.  

(3) Tahsil işlemini yapan 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 bankalara Tarifeler Yönetmeliğinde olduğu şekilde 

herhangi bir ücret, masraf ve komisyon (muhabir ücreti, masraf ve komisyonları dâhil) 

ödenmez.  

                                                 
* Boş bırakılan yere senedin tahsil için verildiği bankanın ticaret unvanı yazılacaktır. 
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(5) Bankalar, senet bedelinin, herhangi bir ücret, masraf ve komisyon düşülmeksizin 

vade günü, vadenin tatile rastlaması halinde ise tatili izleyen ilk iş günü valörü ile ek-5’te 

belirtilen Merkez Bankası muhabir hesaplarına alacak kaydettirilmesini sağlar ve sonucunu 

aynı gün ilgili Merkez Bankası şubesine daha sonra yazılı olarak teyit edilmek kaydı ile 

elektronik ortamda veya faksla bildirir. Bu tip işlemlerde geri valör uygulaması yapılmaz. 

Vadesinde ödenen ancak, ilgili Merkez Bankası şubesine vadesinden sonra bildirilen senet 

bedelleri için gecikme faizi uygulanmaz. 

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

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

sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Senet bedellerinin Merkez Bankasınca tahsili halinde tüm 

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

ödenmemesi halinde protesto ve takip giderleri ilgili banka tarafından karşılanır. 

(7) İhracat veya döviz kazandırıcı hizmetler kapsamında kullandırılan reeskont 

kredilerine ilişkin bonolarla, vadeli akreditiflere veya sigortalı işlemlere dayalı olarak 

düzenlenen poliçeler, bedellerinin vadelerinde muhabir hesaplarımıza alacak kaydedilmesi ve 

bu durumun ilgili Merkez Bankası şubesine bildirilmesi üzerine senet cüzdanından çıkartılır 

ve bankaya iade edilir.  

(8) Kaldırılmamış protestolu senet tutarı ile donuk alacak olarak sınıflandırılan kredi 

tutarlarının firmanın Bankamıza olan toplam borçlarının yüzde 10’una eşit veya yüzde 

10’undan az olması ve faaliyetlerini etkilemeyecek ölçüde icra takibinin veya haczinin ortaya 

çıkması gibi nedenlerle kaybedildiği durumlarda ise senetler Bankamız portföyünden 

çıkarılmaz ve vade sonuna kadar beklenir. 

(9) Firma kredi değerliliğinin senedin reeskonta kabul edilmesinden sonra 

kaybedilmesi veya istenen bilgi ve belgelerin Merkez Bankasına süresi içinde verilmemesi 

durumunda, krediye aracılık eden bankanın senet bedelini ihbar tarihinden itibaren en geç iki 

iş günü içerisinde ödemesi gerekir. Ödemenin zamanında yapılmaması durumunda ihbar 

tarihinden itibaren bu Talimatın 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen oranda 

gecikme faizi uygulanır ve Merkez Bankası söz konusu senet bedelleri ile gecikme faizlerini 

re’sen tahsile yetkilidir.  

(10) Senedin reeskonta kabul edilmesinden sonra;  

a) Senetlerin üzerinde imzaları bulunan firmaların iflas etmesi veya iflas ertelemesi, 

konkordato talep etmesi, ticareti bırakması, ödemelerini ertelemesi veya tatil etmesi, 

faaliyetlerini etkileyecek derecede icra takibinin veya haczinin bulunması veya hakkında çek 

hesabı açma ve çek düzenleme yasağı olması gibi nedenlerle kredi değerliliğinin kaybedildiği 

durumlar ile 

b) Kaldırılmamış protestolu senet tutarı ile donuk alacak olarak sınıflandırılan kredi 

tutarlarının firmanın Bankamıza olan toplam borçlarının yüzde 10’undan büyük olması 

nedeniyle kaybedildiği durumlarda 
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Merkez Bankası İdare Merkezine bilgi verilir ve alınacak talimat doğrultusunda senet bedeli 

senedi reeskonta getiren bankadan tahsil edilir ve vadesinden önce ilgili Merkez Bankası 

şubesince senet portföyünden çıkarılarak bankaya iade edilir.  

(11) Onuncu fıkrada belirtilen durumlarda, senedin iade edildiği tarihten vade tarihine 

kadar olan süre içindeki işlememiş günlere ait peşin olarak tahsil edilen faizler talep üzerine, 

ilgili Merkez Bankası şubesi müdür yardımcısının uygun görüşü ve şube müdürünün onayıyla 

geri ödenir.  

(12) Banka veya firmanın talebi üzerine senet bedelinin vadesinden önce ödenmesi 

halinde ise, senet bankaya iade edilir, ancak peşin olarak tahsil edilmiş faizler geri verilmez.  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Reeskont Kredisi Yükümlülüklerinin Yerine Getirilme mesi Halinde Uygulanacak 
Yaptırımlar  

Senet bedellerinin tahsil edilememesi ve yaptırım uygulanması  

MADDE 14- (1) Reeskonta kabul edilmiş olan senet bedelleri en geç vadelerinin 
sonunda tahsil edilir. Vadenin bitiminde senetlerin tahsili hiçbir sebep ve suretle 
geciktirilemez ve bu senetler yenilenemez. 

(2) Reeskonta kabul edilen senet bedellerinin vadesinde ödenmemesi halinde, bu 
Talimatın 12 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde krediye uygulanan faiz oranına 300 
baz puan ilave edilerek hesaplanacak oran üzerinden, yabancı para cinsi ve tutarları baz 
alınarak vade tarihinden itibaren gecikme faizi uygulanır. Ayrıca, hesaplanan bu faiz tutarına, 
BSMV uygulanır.  

(3) Senet bedellerinin vadesinde muhabir hesabımıza alacak kaydedilmemesi halinde, 
12 nci maddede belirtilen hususlar çerçevesinde, ilgili Merkez Bankası şubesi senet 
bedellerini ve gecikme faizini 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. 

(4) Türk Ticaret Kanunu'nun 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.  

(5) Vadeli akreditife dayalı işlemlerde, reeskonta tevdi edilen senet bedelinin en geç 
senet vadesini izleyen ilk iş gününde muhabir hesabımıza alacak kaydedilmemesi halinde, 
Merkez Bankası İdare Merkezinden teyit alınmak kaydıyla vadeyi izleyen ikinci iş gününde 
muhatap banka protesto edilir.  

(6) Bankalarca reeskonta tevdi edilen reeskont kredilerine ilişkin bonolarda imzası 
bulunan borçlu firma, senet bedelinin tahsil edilememesi halinde aynı usulde protesto edilir ve 
Risk Merkezine bildirimde bulunulur.  
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(7) Türk Ticaret Kanunu’nun 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 15- (1) Kredi konusu ihracat veya döviz kazandırıcı hizmet taahhüdünün 
kredi kullanım tarihinden itibaren yirmi dört (24) ay içerisinde gerçekleştirilen ve bu 
Talimatın 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen ihracat türleri dışındaki ihracatla veya 
döviz kazandırıcı hizmet gelirleriyle kapatılması esastır. Kredi kullanım tarihi, kredinin 
bankalar veya Merkez Bankası tarafından ilk kullandırıldığı tarihtir. VRHİB kapsamında 
kullandırılacak kredilerde belge süresinin 24 aydan uzun olması durumunda kredi 
taahhüdünün 24 ay içinde kapatılması gerekmektedir. 

(2) İhracat taahhüdünün kapatılmasında, gümrük beyannamelerinin üzerine ihracat 
kredisi taahhüdüne sayıldığına ilişkin bankalarca veya faktoring şirketlerince şerh düşülmesi 
gerekmektedir.  

(3) Yüksek teknolojili sanayi ürünleri ihracatının finansmanı kapsamında kullandırılan 
kredi taahhüdünün kapatılmasında gümrük beyannamesi üzerindeki mal cinsinin yüksek 
teknolojili sanayi ürünleri arasında yer aldığı; yeni pazarlara yapılan ihracat kapsamında 
kullandırılan kredi taahhüdünün kapatılmasında ise gümrük beyannamesi üzerindeki ihracat 
yapılan ülkenin yeni pazar olduğu bankalar veya faktoring şirketleri tarafından ayrıca tespit 
edilir ve gümrük beyannamesine şerh düşülür; aksi halde bu maddenin on ikinci fıkrası 
hükmüne göre müeyyide uygulanır. 

(4) Döviz kazandırıcı hizmet taahhüdünün kapatılmasında, hizmet faturaları veya bu 
faturaların Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler tarafından 
onaylanan dökümleri ile Döviz Alım Belgesi üzerine kredi taahhüdüne sayıldıklarına ilişkin 
bankalarca veya faktoring şirketlerince şerh düşülmesi gerekmektedir. Söz konusu hizmet 
taahhüdünün kapatılmasında, kredi kullanım tarihinden itibaren 24 ay içerisinde 
gerçekleştirilen hizmet ihracına dair faturalar kullanılır.  

(5) Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesi (VRHİB) kapsamında döviz kazandırıcı 
hizmet ve faaliyetlerin finansmanı için kullandırılan kredilerde taahhüt kapatma işlemi 
Merkez Bankası şubesi tarafından yapılarak bankalara bildirilecektir. VRHİB kapsamında 
kullandırılmayan kredilerde ise taahhüt kapatma işlemi fatura asıllarına veya hesap denetimini 
gerçekleştiren Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler tarafından 
onaylanan hizmet faturalarının dökümlerine ve Döviz Alım Belgesine göre bankalarca 
yapılacaktır. Tereddüde düşülmesi halinde, Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirlerce onaylı listelerde yer alan faturalar istenebilir. 

(6) İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı 
Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstinası Hakkında 2008/6 sayılı Tebliğde yer 
alan tanıma giren grup firmalarınca gerçekleştirilen ihracat veya döviz kazandırıcı hizmet 
faaliyetleri, grup ilişkisinin gerek kredi kullandırılması ve gerekse kredi konusu ihracat 



 17 
 

taahhüdünün kapatılması sırasında mevcut olması şartıyla, kredi kullanan firmaların ihracat 
veya döviz kazandırıcı hizmet taahhüdünün kapatılmasında kullanılabilir. 

(7) 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, kredi kullanan firmaların 
ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılabilir. Serbest Bölge İşlem Formu kullanıcı 
nüshası aslı (çıkış nüshası) ile gümrük beyannameleri üzerine ihracat kredisi taahhüdüne 
sayıldığına dair bankalarca şerh düşülür. 

(8) Türk Eximbank aracılığıyla serbest bölgelerde yerleşik firmalara kullandırılacak 
sevk öncesi reeskont kredilerine ilişkin ihracat taahhütlerinin;  

a) Serbest Bölgelerde üretilip, yabancı ülkelere üretici firmaca (imalatçı ihracatçı) 
satılan malların serbest bölgeden yurtdışına çıkışına ilişkin Serbest Bölge ve Gümrük 
Müdürlükleri onayı bulunan “Serbest Bölge İşlem Formu”nun (Çıkış) kullanıcı nüshası, alıcı 
adına düzenlenen fatura ve yabancı ülkelere sevkiyata ilişkin Gümrük Beyannamesi (Transit),  

b) Serbest Bölgelerde üretilip, yabancı ülkelere alım-satım yapan firmaca (serbest 
bölgede mukim aracı ihracatçı) satılan malların serbest bölge içi satışına ilişkin Serbest Bölge 
Müdürlüğü onayı bulunan Serbest Bölge İşlem Formu ’nun (Bölge içi satış) kullanıcı nüshası 
ile eki fatura (imalatçı faturası), malların serbest bölgeden yurtdışına çıkışına ilişkin Serbest 
Bölge ve Gümrük Müdürlükleri onayı bulunan Serbest Bölge İşlem Formu ’nun (Çıkış) 
kullanıcı nüshası, alıcı adına düzenlenen fatura ile yabancı ülkelere sevkiyata ilişkin Gümrük 
Beyannamesi (Transit),  

c) Alım-satım yapan firmaca (serbest bölgede mukim aracı ihracatçı) Türkiye'den satın 
alınarak yabancı ülkelere satılan malların serbest bölgeye girişine ilişkin Serbest Bölge ve 
Gümrük Müdürlükleri onayı bulunan Serbest Bölge İşlem Formu’nun (Giriş) kullanıcı 
nüshası ile eki fatura, malların serbest bölgeden çıkışına ilişkin Serbest Bölge ve Gümrük 
Müdürlükleri onayı bulunan Serbest Bölge İşlem Formu ’nun (Çıkış) kullanıcı nüshası ile 
alıcı adına düzenlenen fatura, yabancı ülkelere sevkiyata ilişkin Gümrük Beyannamesi 
(Transit) ibrazı ile kapatılması gerekmektedir. İhtiyaç duyulması halinde ilgili bilgi ve 
belgelerin doğruluğu ilgili serbest bölge müdürlüğünden teyit edilir. 

ç) Öte yandan serbest bölge rıhtımından doğrudan yurtdışına yapılacak sevkiyatlarda 
Gümrük Beyannamesi (Transit) düzenlenmediğinden; bu tür sevkiyatlarda gümrük 
beyannamesi ibrazı aranmaz. 

d) Ayrıca kredi başvurusu aşamasında üretici (imalatçı) firmalar için; üretim konulu 
Faaliyet Ruhsatının ilgili serbest bölge müdürlüğünce onaylı örneği, kapasite raporu, vergi 
mükellefi olduğuna ilişkin belge ve ticaret sicili gazetesinin; alım-satım (aracı-ihracatçı) 
yapan firmalar için; alım-satım konulu Faaliyet Ruhsatının ilgili serbest bölge müdürlüğünce 
onaylı örneği, vergi mükellefi olduğuna ilişkin belge ve ticaret sicili gazetesinin Türk 
Eximbank’a ibrazı gerekmektedir.  
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(9) Peşin döviz karşılığında yapılan ihracatın veya döviz kazandırıcı hizmetin, 
kredinin kullandırıldığı tarihten sonra gerçekleştirilmi ş olması kaydıyla, reeskont kredisinin 
taahhüdüne sayılması mümkündür. 

(10) Reeskont kredileriyle ilgili ihracat veya döviz kazandırıcı hizmet taahhütlerinin 
gerçekleşip gerçekleşmediği kredi kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi bazında 
izlenir. Taahhütlerin gerçekleşme durumunun firmalarca taahhüt kapatma süresi sonunu 
izleyen günden itibaren en çok bir ay içinde tevsik edilmesi gerekmektedir. İlgili banka 
ihracat veya döviz kazandırıcı hizmet taahhüdünün gerçekleşme durumunun tespit sonucunu 
en geç on iş günü içinde ilgili Merkez Bankası şubesine bildirir. 

(11) İhracat veya döviz kazandırıcı hizmet taahhütlerinin gerçekleşme durumları, 
firma ve kredi referans numarası bazında ilgili Merkez Bankası şubesince izlenir. İlgili 
Merkez Bankası şubelerince verilen süre içinde taahhüt gerçekleşme bildirimi yapılmayan 
krediler hakkında bankalar uyarılır.  

(12) Bu uyarıya rağmen ihracat veya döviz kazandırıcı hizmet taahhüdünün kısmen 
veya tamamen gerçekleştirilmediğinin bankalarca bildirilmesi üzerine ilgili Merkez Bankası 
şubesince durum Merkez Bankası İdare Merkezine bildirilir. Merkez Bankası İdare 
Merkezinden alınan talimat doğrultusunda ihracatın veya döviz kazandırıcı hizmetin 
gerçekleştirilemeyen kısmına bu Talimatın 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen 
faiz oranı esas alınarak hesaplanan yaptırım tutarı, BSMV ile birlikte ilgili bankadan tahsil 
edilir.  

(13) 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 kredinin kullandırıldığı tarihten tahsilat tarihine kadar 
geçen süre için 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hesaplanacak gecikme faizi 
ile birlikte ayrıca tahsil edilir. Tahsil edilen BSMV tutarları ihracat veya döviz kazandırıcı 
hizmet taahhüdünün kısmen veya tamamen gerçekleştirilmediğinin ilgili Merkez Bankası 
şubesine bildirildiği tarihi izleyen ayın 15 ine kadar Merkez Bankası şubesince ilgili vergi 
dairesine yatırılır. 

 (14) BSMV’nin süresinde ödenmemesi durumunda vergi tutarı, 6183 sayılı 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 Senedi 
Taahhütnamesinin 7 nci maddesi gereğince kredi kullanımına aracılık eden bankaya rücu 
edilir.  

(15) Taahhüdün kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesi durumunda başlangıçta 
istisna edilmiş olan vergi, resim, harç ve damga vergisi ile ilgili yükümlülüklerin tahsil 
edilmesini teminen Merkez Bankası şubesince ilgili vergi dairesine bildirim yapılır. 

(16) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu'na ilişkin yükümlülükler ilgili Karar, 
Tebliğ ve Genelgeler çerçevesinde yerine getirilir. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

Diğer Hususlar 

Mevzuata ilişkin hususlar 

MADDE 16- (1) Kredi kullanan firma tarafından vadeli ihracat bedeli yabancı para 
alacaklarına ve ihracat veya döviz kazandırıcı hizmet taahhüdüne bağlı olarak düzenlenen ve 
bankalara tevdi edilen senetler Merkez Bankasınca iskonto edilir. Bu itibarla, dış ticaret, Türk 
parası kıymetini koruma, ihracatı teşvik mevzuatları ve fonlara ilişkin mevzuat ile ilgili diğer 
mevzuatın öngördüğü ve öngöreceği her türlü işlem ve sorumluluk bankaların 
yükümlülüğündedir. 

(2) Birinci fıkra hükümlerinde belirtildiği şekilde, bankalara kullandırılan reeskont 
kredileriyle ilgili işlemlerde ilgili mevzuat hükümlerinin öngördüğü tüm bildirim, takip ve 
sorumluluklar bankaların yükümlülüğündedir. 

Reeskont kredilerinde vergi, resim ve harç istisnası uygulanması 

MADDE 17- (1) Reeskont kredilerinde, 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. 

 (2) 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu gereğince, kambiyo senetleri damga vergisine 

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

düzenlenen taahhütname ve temliknameler de damga vergisinden istisna edilmiştir. 

Döviz alım ve döviz satım belgelerinin düzenlenmesi 

MADDE 18- (1) Senedin reeskonta kabul edildiği tarihte nominal senet tutarı 

üzerinden bankalarca döviz satım belgesi ve ilgili Merkez Bankası 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) Senet bedelinin ödenmesi veya ilgili Merkez Bankası şubesince re'sen döviz olarak 

takas, mahsup veya tahsil edilmesi halinde ayrıca döviz alım ve döviz satım belgesi 

düzenlenmez.  

(3) Senet bedelinin vadesinde ödenmemesi nedeniyle Türk lirası olarak re'sen takas, 

mahsup veya tahsil edilmesi halinde bankalarca döviz alım, Merkez Bankasınca döviz satım 

belgesi düzenlenir. 
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ALTINCI BÖLÜM 

Son Hükümler 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat 

MADDE 19- (1) 4 Şubat 2015 tarihli İhracat Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 20- (1) Bu Talimat Yönetim Komitesinin 4 Ekim 2016 tarih ve 51017 sayılı 

Kararı ile kabul edilmiş olup, 4 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 21- (1) Bu Talimatı 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, ek-1/D ve ek-1/E) 

2- İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredisi Senet Taahhütnamesi 

(ek-2) 

3- Devredilebilir Kesin Teminat Mektubu Örneği (ek-3) 

4- Senet Tevdi Tablosu, Senet Kabul Tablosu ve Teminat Mektubu Listesi (ek-4/A, 

ek-4/B ve ek-4/C) 

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

Numaralarımız (ek-5) 

6- Başvuruların Yapılacağı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi 

Telefon ve Faks Numaraları (ek-6) 

7- Yeni Pazar Olmayan Ülkeler Listesi (ek-7) 

8- Yüksek Teknolojili Sanayi Ürünleri Listesi (ek-8) 

 

 

 



 
SEVK SONRASI İHRACAT BANKALAR TALEP FORMU 

                                                 EK: 1/A 

TÜRK İYE CUMHUR İYET MERKEZ BANKASI 
İdare Merkezi 
Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlü ğü 
Kambiyo Mevzuatı Müdürlü ğü 
ANKARA 

 
Aşağıda detayları açıklanan ihracat bedeli senet için reeskont uygunluğu verilmesini, 

söz konusu senedin tahsile gönderilmek üzere ilgili talimatlarınızda belirtilen süre ve esaslar 
dahilinde vadesinden önce Bankanızdan teslim alınacağını/bedeli ödenerek vadesinde senet 
cüzdanınızdan çıkartılacağını bilgi ve onayınıza arz ederiz. 

İhracatçının ticaret unvanı, adresi: 

İhracatçının vergi dairesi: 

İhracatçının vergi kimlik numarası: 

İthalatçının ticaret unvanı, adresi:  

İhracatın yapıldığı ülke: 

İhraç edilen malın cinsi: 

Teslim şekli: 

Gümrük Beyannamesi  

          Tarihi: 

          Numarası:  

          Tutarı: 

Fiili ihraç tarihi:  

Senet Tutarı (döviz): 

Senet Vadesi: 

Ödeme garantisini veren banka: 

Ödeme garantisinin türü†: 

Akreditifin tarihi ve numarası: 

Akreditif tutarı: 

Senedin tevdi edileceği Şubeniz:  

 

  

Aracı Banka Genel Müdürlüğü 
Tarih 

            (Yetkili İmzalar) 
 
 
 
 
 

                                                 
† Aval, kabul gibi.(Senet düzenlenmesi öngörülmeksizin açılan, uygun vesaiki ibraz edilmiş vadeli 
akreditiflerde, akreditifin tarih, numarası ve tutarı yazılacaktır.) 
 



 

 
SEVK SONRASI İHRACAT TÜRK EXİMBANK TALEP FORMU 

 

  EK: 1/B 

TÜRK İYE CUMHUR İYET MERKEZ BANKASI 
İdare Merkezi 
Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlü ğü 
Kambiyo Mevzuatı Müdürlü ğü 
ANKARA 
 

Aşağıda detayları açıklanan ihracat bedeli senet için reeskont uygunluğu verilmesini, 
söz konusu senedin tahsile gönderilmek üzere ilgili genelgelerinizde belirtilen süre ve esaslar 
dahilinde vadesinden önce Bankanızdan teslim alınacağını/bedeli ödenerek vadesinde senet 
cüzdanınızdan çıkartılacağını bilgi ve onayınıza arz ederiz. 

İhracatçının ticaret unvanı, adresi: 

İhracatçının vergi dairesi: 

İhracatçının vergi kimlik numarası: 

İthalatçının ticaret unvanı, adresi:  

İhracatın yapıldığı ülke: 

İhraç edilen malın cinsi: 

Teslim şekli: 

Gümrük Beyannamesi  

          Tarihi: 

          Numarası: 

          Tutarı: 

Fiili ihraç tarihi: 

Ödeme garantisini veren banka/kuruluş: 

Ödeme garantisinin türü‡: 

Akreditifin/ Sigorta Poliçesinin 

            tarihi ve numarası: 

 Alıcı limit onayının tarih ve sayısı   

 Akreditif/Sigorta Poliçesi Alıcı Limit Onayı tutarı:  

 Alıcı Limit Onayının Vadesi: 

 İşlemin niteliği§: 

Reeskonta tevdi edilecek senedin 

          Tutarı: 

          Vadesi:    

          Tanımı** : 

           Senedin tevdi edileceği Şubeniz:  

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 
                                                                                     Türk Eximbank 

                                                                                      Genel Müdürlüğü 
                                                                                        Tarih 

                                                                                      (Yetkili İmzalar) 

                                                 
‡ Aval, kabul gibi.(Senet düzenlenmesi öngörülmeksizin açılan, uygun vesaiki ibraz edilmiş vadeli akreditiflerde, 
akreditifin tarih, numarası ve tutarı yazılacaktır.) 
§ Rüculu-rücusuz (rücusuz işlemde nedeni de belirtilecektir.) 
** Yalnızca rücusuz işlemlerde açıklanacaktır 



 

SEVK ÖNCESİ İHRACAT BANKALAR TALEP FORMU 

 

 EK: 1/C 

  

 TÜRK İYE CUMHUR İYET MERKEZ BANKASI 

İdare Merkezi 
Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlü ğü 
Kambiyo Mevzuatı Müdürlü ğü 
ANKARA 

  

İhracat taahhüdüne dayalı olarak kullandırdığımız döviz kredileriyle ilgili olarak, 
ayrıntıları aşağıda açıklanan senet için reeskont uygunluğu verilmesini, söz konusu senedin 
bedeli ödenerek vadesinde senet cüzdanınızdan çıkartılacağını bilgi ve onayınıza arz ederiz. 

Reeskonta Tevdi Edilecek  

Senet Tutarı ve Vadesi: 

Senede Aval Veren/Teminat Mektubunu Düzenleyen Banka/Kuruluş: 

          Aval Veren Şube: 

 Teminat Mektubunun Tarihi ve Sayısı: 

 Teminat Mektubunun Tutarı ve Vadesi: 

İlgili Banka Şubesi (Senedi Tevdi Eden): 

Senetle İlgili Kredinin Referans Numarası: 

Kredi 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: 

Bankamızdan Talep Edilen Kredi Tutarı: 

İhracatçı Firmanın Ticaret Unvanı: 

İthalatçı Firmanın Ticaret Unvanı, Adresi: 

İhracatın Yapılacağı Ülke: 

İhracı Taahhüt Edilen Malın Cinsi: 

Teslim ve Ödeme Şekli: 

Senedin Tevdi Edileceği Şubeniz: 

 

….Bankası A.Ş. 
  Genel Müdürlüğü 
         Tarih 
(Yetkili İmzalar) 



 

 
 

 
DÖVİZ KAZANDIRICI H İZMETLER BANKALAR TALEP FORMU 

 
 

EK: 1/D 
 
TÜRK İYE CUMHUR İYET MERKEZ BANKASI 
İdare Merkezi 
Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlü ğü 
Kambiyo Mevzuatı Müdürlü ğü 
ANKARA 

  

Döviz kazandırıcı hizmet geliri taahhüdüne dayalı olarak kullandırdığımız döviz 
kredileriyle ilgili olarak, ayrıntıları aşağıda açıklanan senet için reeskont uygunluğu 
verilmesini, söz konusu senedin bedeli ödenerek vadesinde senet cüzdanınızdan 
çıkartılacağını bilgi ve onayınıza arz ederiz. 

Reeskonta Tevdi Edilecek  

Senet Tutarı ve Vadesi: 

Senede Aval Veren/Teminat Mektubunu Düzenleyen Banka/Kuruluş: 

          Aval Veren Şube: 

 Teminat Mektubunun Tarihi ve Sayısı: 

 Teminat Mektubunun Tutarı ve Vadesi: 

İlgili Banka Şubesi (Senedi Tevdi Eden): 

Senetle İlgili Kredinin Referans Numarası: 

Kredi 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: 

Bankamızdan Talep Edilen Kredi Tutarı: 

Senedin Tevdi Edileceği Şubeniz: 

 

 …... Bankası A.Ş. 
Genel Müdürlüğü 

                    Tarih 
(Yetkili İmzalar) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

DÖVİZ KAZANDIRICI H İZMETLER (HİZMETSONRASI) BANKALAR TALEP FORMU 

                                                 EK: 1/E 

TÜRK İYE CUMHUR İYET MERKEZ BANKASI 
İdare Merkezi 
Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlü ğü 
Kambiyo Mevzuatı Müdürlü ğü 
ANKARA 

 
Aşağıda detayları açıklanan döviz kazandırıcı hizmet bedeli senet için reeskont 

uygunluğu verilmesini, söz konusu senedin tahsile gönderilmek üzere ilgili talimatlarınızda 
belirtilen süre ve esaslar dahilinde vadesinden önce Bankanızdan teslim alınacağını/bedeli 
ödenerek vadesinde senet cüzdanınızdan çıkartılacağını bilgi ve onayınıza arz ederiz. 

Kredi kullanan firmanın ticaret unvanı, adresi: 

Firmanın vergi dairesi: 

Firmanın vergi kimlik numarası: 

Hizmeti alan firmanın ticaret unvanı, adresi:  

Hizmetin yapıldığı ülke: 

Hizmet Faturasının Tarih ve Tutarı:(*) 

Verilen hizmetin cinsi: 

Senet Tutarı (döviz): 

Senet Vadesi: 

Ödeme garantisini veren banka: 

Ödeme garantisinin türü††: 

Akreditifin tarihi ve numarası: 

Akreditif tutarı: 

Senedin tevdi edileceği Şubeniz:  

 

  

Aracı Banka Genel Müdürlüğü 
Tarih 

            (Yetkili İmzalar) 
 
 
 

                                                 
(*)Faturaların adedi fazla ise liste halinde dökümü verilecektir. 
†† Aval, kabul gibi.(Senet düzenlenmesi öngörülmeksizin açılan, uygun vesaiki ibraz edilmiş vadeli 
akreditiflerde, akreditifin tarih, numarası ve tutarı yazılacaktır.) 
 



 

EK: 2 
İHRACAT VE  DÖVİZ KAZANDIRICI H İZMETLER  REESKONT KRED İSİ SENET 

TAAHHÜTNAMES İ 
  

TÜRK İYE CUMHUR İYET MERKEZ BANKASI 
.................. Şubesi Müdürlüğüne 
.................. 

Bankanıza iskonto ettireceğimiz, bir bankanın veya Bankamızın ödeme garantisini taşıyan 
vadeli ihracata ve/veya ihracat veya döviz kazandırıcı hizmet geliri taahhüdüne dayalı olarak 
kullandırdığımız döviz kredilerine ilişkin yabancı para 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 Bankanızca iskonto edilecektir. 

Senet bedelleri, herhangi bir ücret, masraf ve komisyon düşülmeksizin, vade veya ödeme günü 
valörü ile hesaplarınıza alacak kaydettirilecek ve durum aynı gün ilgili Şubenize, daha sonra yazılı 
olarak teyit edilmek kaydı ile elektronik ortamda veya faksla bildirilecektir. 

Senet bedelleri, tahsil edilemese dahi ayrıca ihtar veya ihbara gerek kalmaksızın, Bankamızca 
vadelerinde (tatile rastlaması halinde sonraki ilk iş gününde) döviz 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 10 uncu maddesi çerçevesinde istenebilecek bilgileri tarafınıza, 
öngörülen sürede tevdi etmediğimiz takdirde, bu gibi senet bedelleri, 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 ödeyerek senetleri geri 
alacağımızı taahhüt ederiz.  

2- İskonto ettireceğimiz senetlerden dolayı, tarafımıza uygulanacak faiz, komisyon, taahhüt 
komisyonu ve gecikme faizi oranları Bankanızca söz konusu senetler için tespit edilen, talimat ve 
tarife cetvellerinde belirtilen oranlardır. 

Bankanız senet bedelini, taahhüt komisyonunu, BSMV’ni, gecikme faizini 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 faizi yürütülecektir. 

Senet bedellerinin ödenmesi; gecikme faizi, 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 faizi 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- Senetlerin tüm takip ve tahsil işlemleri Bankamızca yapılacak, takip ve tahsil 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. 

1 



 

 
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. 

6- 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 ziyaı 
hallerinde tüm yükümlülük ve sorumluluklar Bankamıza ait olacak, senet bedelleri başkaca bir işleme 
gerek kalmadan her zaman Bankanızca hesaplarımızdan re'sen tahsil edilecektir. 

7- Bankanız döviz alacağımızı iskonto ettiğinden, 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.  

8- 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.  

9- Reeskonta getireceğimiz senetler nedeniyle Bankanızla sonradan bir ihtilaf çıktığı takdirde 
Bankanızın defter, kayıt ve belgeleri tarafımızca kesin delil olarak kabul edilecektir. 

10- 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. 

11- Bu taahhütname hükümleri ve ödeme ile ilgili doğmuş ve ileride doğabilecek her türlü 
masraf ve vergi tarafımızca ödenecektir. 

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

13- Reeskonta getireceğimiz senetlere dair bu taahhütname hükümleri gereğinin yerine 
getirilmesine ilişkin her türlü tebligatınızı ve takibatınızı duyurunuz 
için‡‡............................................................ 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 

 

 

 

 

                                                 
‡‡ Banka Genel Müdürlük kanuni ikametgâhının adresi yazılacaktır. 



 

 

EK: 3 

TEM İNAT MEKTUBU ÖRNE Ğİ: 
 
 

KESİN TEM İNAT MEKTUBU 
(DEVREDİLEBİLİR) 

  
Tarih : ............... 
No : ...............   

………..BANKASI A.Ş. 

. 

Bankanız ile,.................................................................…………….(Borçlu) arasında mevcut 
veya bilahare akdedilecek döviz / Türk lirası (TL) Kredi sözleşmeleri ile borçlu tarafından 
verilen taahhütnamelere göre, doğmuş ve doğacak borçlarından azami 
...................…………........................…..………………… USD/EUR/GBP/JPY/TL'sini 
(Yalnız/.....................................................................................………..) Bankamız garanti 
ettiğinden, borçlunun sözü geçen sözleşmeler ve taahhütnameler hükümlerine göre 
taahhüdünü kısmen veya tamamen yerine getirmediği veya borçlu ile Bankanız arasında 
ortaya çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve hukuki neticelerini nazara 
almaksızın, TL kredilerinde yukarıda yazılı tutarı, döviz kredilerinde ise yukarıda yazılı tutarı 
döviz olarak aynen ya da  Bankanızın belirleyeceği döviz kurundan TL karşılığını, talep 
tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günler için, Bankanız kısa vadeli TL ve döviz 
kredilerine uygulanan en yüksek faiz oranının 1,2 katı oranından hesaplanacak faizi ile 
birlikte, ilk yazılı talebiniz üzerine Bankanıza nakden ve tamamen ödeyeceğimizi; bu teminat 
mektubunun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na devredilmesini kabul ettiğimizi ve bu 
nedenle yazılı ödeme talebinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan gelmesi halinde 
yukarıda yazılı tutarı aynı esaslar çerçevesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na 
nakden veya tamamen ödeyeceğimizi; Bankanızın defter ve kayıtlarının esas olduğunu, ihtilaf 
halinde ……….. Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını; Bankamızın imzaya 
yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla Bankamız ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.   

 

İşbu teminat mektubu, ..../.../..... mesai bitimine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize 
geçecek şekilde yazılı olarak tazmin talebinde bulunulmaması halinde hükümsüz olacaktır. 

                                …..................... Bankası A.Ş. 



 

EK: 4/A 
SENET TEVDİ TABLOSU 

 
Bankanın Limiti: 
Bankanın Kredi Bakiyesi: 

…………… 
 

 
Bankanızca iskontoya kabul edilerek hesabımıza alacak kaydedilmek üzere aşağıda yazılı toplam 
…………………………. tutarında …… adet senedimizi ilişikte gönderiyoruz. 

 
 
………………………………… Bankası Genel Müdürlüğü 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SIRA 
NO 

İHRACATÇI F İRMANIN  
 

SENEDİN REFERANS 
NUMARASI 

 

SENET 

UNVANI  İLİ 
VADESİ DÖVİZ CİNSİ TUTARI 

       
       
       
       
       
       
       

       
       
       
       

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI      
…………………... ŞUBESİ 
                                                       ………………… 



 

EK: 4/B 
SENET KABUL TABLOSU    

 
 

 
 
…………… Servisi 
 
Bankanızca iskonto edilmek üzere getirilen aşağıda dökümü yapılan toplam ……………………………… tutarında ……… adet senet Bankamızca 

alınmıştır. Reeskonta kabul edilen senetlerin bedelleri hesabınıza alacak kaydedilecektir. 
  

                                                                          TÜRKİYE CUMHUR İYET MERKEZ BANKASI   
                                                                                ……………………… Şubesi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SIRA 
NO 

İHRACATÇI F İRMANIN  
 
SENEDİN REFERANS 

NUMARASI 
 

SENET 

UNVANI  İLİ 
VADESİ DÖVİZ CİNSİ TUTARI 

       
       
       
       
       
       
       

       
       
       
       

TÜRKİYE CUMHURİYETMERKEZ BANKASI  
ANONİM ŞİRKETİ 

Sermayesi: 25.000 TL 
İdare Merkezi, Ankara 

………………… BANKASI A. Ş.     
GENEL MÜDÜRLÜ ĞÜ 



 

 
EK: 4/C 

 

Devredilebilir Kesin Teminat Mektubu Listesi  

 

 

SENEDİN 

REFERANS NO 

İHRACATÇI FİRMA UNVANI BANKA ADI TARİHİ SAYISI VADESİ TUTARI DÖVİZ CİNSİ 

        

        

        

        

 



 

 

          
 
 

EK: 5 

 

ALACAK KAYDI YAPTIRILACAK MUHAB İR 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 Nordea Bank Finland Plc, HELSINKI NDEAFIHH 20006701026406 

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: 6  

 
 

BAŞVURULARIN YAPILACA ĞI TELEFON  
VE 

FAKS NUMARALARI 
 
 
  

Telefon: (0312) 507 58 70 
(0312) 507 58 88 
(0312) 507 58 89 
(0312) 507 58 90 
(0312) 507 58 75 
(0312) 507 58 79 
(0312) 507 58 76 
(0312) 507 58 78 

Faks: (0312) 507 58 95-96 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                   EK: 7 
 
 
 
 

YENİ PAZAR OLMAYAN ÜLKELER L İSTESİ 
 

 
 
 
2015 yılında en çok ihracat yapılan ilk 20 ülke olan; 
 

1. Almanya 
2. Amerika Birleşik Devletleri 
3. Azerbaycan 
4. Belçika 
5. Birleşik Arap Emirliği 
6. Çin 
7. Fransa 
8. Hollanda 
9. Irak 
10. İngiltere 
11. İran 
12. İspanya   
13. İsviçre 
14. İsrail 
15. İtalya 
16. Mısır 
17. Polonya 
18. Romanya 
19. Rusya Federasyonu  
20. Suudi Arabistan 

dışındaki ülkeler, 17 Haziran 2016 tarihi itibarıyla yeni pazar olarak belirlenmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

         EK: 8 
 
 
 
 

YÜKSEK TEKNOLOJ İLİ SANAYİ ÜRÜNLERİ LİSTESİ 
 

 
YÜKSEK TEKNOLOJ İLİ 
SANAYİ ÜRÜNÜ GTİP GTİP ADI 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

291821000011 Salisilik asit 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

291821000012 Sodyum salisilat 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

291821000019 Salisilik asitin diğer tuzları 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

291822001000 o-asetilsalisilik asit 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

291822009011 Asetilsalisilik asit sodyum tuzu 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

291822009019 Asetilsalisilik asitin diğer tuzları 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

291822009021 Asetilsalisilik asit esterleri 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

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

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

291823009011 Metil salisilat 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

291823009012 Fenil salisilat (salol) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

291823009019 Salisilik asitin diğer esterleri ve bunların tuzları 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

292241000011 Lizin 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

292241000012 Lizin monohidroklorür 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 

292241000013 Lizin dihidroklorür 



 

ürünler 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

292241000014 Kalsiyum lizinat 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

292241000019 Lizinin diğer tuzları 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

292241000021 Lizin esterleri ve tuzları 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

292242000011 Glutamik asit 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

292242000012 Glutamik asit hidroklorürü 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

292242000013 Monosodyum glutamat 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

292242000014 Kalsiyum glutamat 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

292242000019 Diğer sodyum glutamatlar 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

292242000029 Glutamik asidin diğer tuzları 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

292310000000 Kolin ve tuzları 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

292320001000 Lesitin 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

292320009000 Diğer fosfoaminolipidler 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

292390001011 Tetrametilamonyum formiyat 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

292390001012 Betain 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

292390001013 Betain hidroklorür 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

292390001019 Betainin diğer tuzları 



 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

292390009011 Hekzadesiltrimetilamonyum bromür (setriamonyum 
bromür. c.t.a.b.) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

292390009019 Kuaterner amonyumun diğer tuzları ve hidroksitleri 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

292411000000 Meprobomat (INN) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

292412000000 Floroasetamid (ISO), monokropton (ISO) ve 
fosfamidon (ISO) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

292419000011 Asetamid 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

292419000012 Asparajin 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

292419000013 Asparajin tuzları 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

292419000014 Laurilamid 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

292419000015 Laurikasit dietanol amidi 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

292419000016 Etilkarbamat (üretan) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

292419000017 Glutamin 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

292419000019 Diğer üretanlar 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

292419000029 Diğer asiklik amidler 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

292423001000 2- Asetamidobenzoik asit 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

292423009000 2- Asetamidobenzoik asit tuzları 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

292424000000 Etinamat(INN) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

292429100000 Lidokain (INN) 



 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

292429980011 Parasetamol (INN) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

292429980021 Asetanilid 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

292429980022 Metil asetanilid 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

292429980023 Etil asetanilid 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

292429980024 Asetofenetidin (p-etoksiasetanilid, fenasetin) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

292429980025 Fenilasetamid 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

292429980026 p- asetimidazol 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

292429980027 Lidokain hidroklorür 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

292429980028 Neostigmin bromür 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

292429980031 Neostigmin metil sülfat 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

292429980032 Aspartam (Aspartil fenilalanin metil ester) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

292429980033 Profam 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

292429980034 Neotam 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

292429980035 N-acetyl antranilik asit 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

292429980036 Advantam 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

292429980048 Diğer siklik amidler (siklik karbamatlar dahil) ve 
türevleri ve bunların tuzları 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293220100000 Laktonlar; Fenolftalein, Hidroksi octadecyloxy 
naftoik asit, Kloro siklohekzilaminospiro, Metil 
dokosiloksi hidroksi 



 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293220200000 Gamma-bütirolaktan 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293311100000 Propifenazon (INN) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293311900011 Fenazon (antiprin) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293311900012 Dimetil dimetilamino fenil pirazolan (amidoprin) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293311900019 Diğer fenazonlar ve türevleri 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293319100000 Fenilbutazon (INN) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293319900011 1- Fenil- 3- pirazolidon 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293319900019 Yapısında başka bir halkaya yapışmamış pirazol 
halkası olan diğer bileşikler 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293321000011 Hidantoin 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293321000012 Hidantoinin türevleri 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293352000000 Malonil üre (barbutirik asit) ve tuzları 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293353100011 Fenobarbital (INN) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293353100012 Fenobarbital sodyum tuzu 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293353100019 Fenobarbitalin diğer tuzları 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293353100021 Barbital (INN) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293353100022 Barbitalin tuzları 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293353900011 Butabarbital (INN) 



 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293353900012 Pentobarbital (INN) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293353900013 Allobarbital (5, 5- diallilbarbutirik asit) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293353900014 Amobarbital (INN) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293353900015 Siklobarbital (INN) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293353900016 Metilfenobarbital (INN) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293353900017 Sekbutabarbital (INN) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293353900018 Sekobarbital (INN) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293353900021 Vinilbital (INN) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293353900022 Butalbital (INN) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293353900029 Allobarbital, amobarbital, butalbital, butobarbital, 
siklobarbital, metilfenobarbital, pentobarbital... 
tuzları 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293354000011 Zopiklon (INN) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293354000012 Mephobarbital (Prominal) (INN) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293354000013 Methobarbital (Metil amino) (INN) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293354000014 Proxibarbal (INN) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293354000015 Thiopental na (INN) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293354000019 Malonil ürenin (barbutirik asit) diğer türevleri ve 
bunların tuzları 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293355000011 Laprazolam (INN) 



 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293355000012 Zipeprol (INN) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293355000013 Meklokualon (INN) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293355000014 Metakualon (INN) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293355000019 Laprazolam, zipeprol, meklokualon, metakualon 
tuzları 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293359100000 Diazinon (ıso) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293359200000 1,4 - Diazabisiklo (2,2,2) oktan (trietilendiamin) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293359950011 Piperazin (dietilendiamin) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293359950012 Piperazin hekzahidrat 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293359950013 Piperazin hidroklorür 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293359950014 Piperazin fosfat 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293359950015 Piperazin adipat 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293359950016 Piperazin sitrat 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293359950017 Piperazin kalsiyum edatat 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293359950018 Piperazin tartarat 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293359950021 1- Amino- 4- metilpiperazin 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293359950022 2, 5- Dimetil piperazin 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293359950023 BZP (1-benzylpiperazine) 



 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293359950028 Piperazinin diğer tuz ve türevleri 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293359950031 Siprofloksasin 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293359950032 Pyrazophos 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293359950038 Yapısında bir pirimidin halkası/piperazin halkası 
olan diğer bileşikler 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293369101000 Hekzojen (trimetilentrinitramin) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293369109011 Atrazin 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293369109012 Propazin 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293369109013 Simazin 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293369401000 Metanamin (INN) (hekzametilentetramin) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293369402000 2,6- Di-tert-butil-4- [4,6-bis (oktiltiyo)-1,3,5-triazi-
2-ylamino] fenol 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293369800011 Siyanitrik asit 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293369800019 Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir triazin 
halkası olan diğer bileşikler 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293430100011 Tietilperazin 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293430100012 Tioridazin 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293430100013 Tioridazin tuzları 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293430900000 Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir 
fenotiazin halkası olan diğer bileşikler 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293500300000 3-{1-[(7-(Hekzadesilsulfonilamino)-1H-indol-3-yl]-
3-oxo-1 H, 3H-nafto [1,8-cd]piran-1-yl}-N,N-
dimetil-1H-indol-vb. 



 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293500900011 Sülfodiazin 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293500900012 Sülfatiazol 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293500900013 o-toluen sülfonamid 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293500900014 p-sülfamilbenzamin 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293500900015 p-aminobenzensülfonamid 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293500900016 Sülfopirin 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293500900017 Sülfomerazin 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293500900018 Sodyum sülfadimiden 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293500900021 Sülfametakzol 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293500900022 Sülfizokzazol 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293500900023 Asetilsülfizokzazol 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293500900029 Diğer sülfonamidler 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293621000011 Vitamin A 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293621000012 Vitamin A  asetat 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293621000013 Vitamin A  propiyonat 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293621000014 Vitamin A  palmitat 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293621000015 Vitamin A  asit (retinoik asit) 



 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293621000019 Vitamin A 'nın diğer türevleri 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293622000011 Vitamin B1 [tiamin (INN)anurin] 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293622000012 Tiyamin hidroklorür 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293622000013 Tiyamin mononitrat 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293622000019 Vitamin B1'in diğer türevleri 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293623000011 Vitamin B2 [riboflavin (INN)lakta flavin] 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293623000012 Riboflavin 5-ortofosforik esteri 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293623000013 Riboflavin 5-ortofosfat esterinin tuzları 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293623000019 Vitamin B2'nin diğer türevleri 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293624000011 D-veya DL-Pantotenik asit 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293624000012 Sodyum pantotanat 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293624000013 Kalsiyum pantotanat 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293624000019 Vitamin B3/B5'in diğer türevleri 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

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

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293625000012 Piridoksin hidroklorür 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293625000019 Vitamin b 6'nın diğer türevleri 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293626000011 Vitamin B12 [siyonokobalamin (INN)] 



 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293626000012 Hidroksi kobalamin 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293626000019 Vitamin B12'nin diğer türevleri 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

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

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293627000012 Sodyum askorbat 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293627000013 Kalsiyum askorbat 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293627000019 Vitamin c'nin diğer türevleri 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293628000011 Vitamin e (tokoferol) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293628000012 Tokoferil asetat 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293628000013 Disodyum tokoferil fosfat 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293628000019 Vitamin e'nin diğer türevleri 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293629000011 Vitamin B9 [(folikasit (INN)/fitoroilglutamik asit] 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293629000012 Vitamin B9'un türevleri 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293629000021 Vitamin H (biyotin) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293629000022 Vitamin H'nin türevleri 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293629000031 Vitamin K (fitomenadion (INN) ) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293629000032 Vitamin K'nın türevleri 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293629000033 Vitamin PP (nikotinamit (INN) ) 



 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293629000034 Nikotinik asit (INN) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293629000039 Vitamin PP'nin diğer türevleri 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293629000041 Vitamin D2 [kalsifenol, ergokalsifenol (ergosterol)] 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293629000042 Vitamin D3 (7-dehidrokollesterol) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293629000043 Vitamin D4 (22, 23-dihidroergesterol) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293629000044 Vitamin D5 (7-dehidro-beta stosterol) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293629000045 Vitamin D'nin türevleri 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293629000046 Vitamin A+D3 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293629000049 Diğer vitaminler ve türevleri 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293690001000 Provitaminler (karışık olmayanlar) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293690009011 A+D vitaminlerinin tabii konsantreleri 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293690009019 Diğer vitaminlerin tabii konsantreleri 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293690009029 Diğer provitaminler ve vitaminlerin karışımları 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293711000000 Somatotrapin, bunların türevi vb. yapıdakiler 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293712001000 Ensülin 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293712002000 Ensülin tuzları 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293719000011 Hipofiz ön lobu hormonları 



 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293719000012 Hipofiz arka lobu hormonları 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293719000019 Diğer hormonlar 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293721000011 Kortizon 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293721000012 Hidrokortizon 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293721000013 Prednizon (dehidrokortizon) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293721000014 Prednizolon (dehidrohidrokortizon) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293722000000 Kortikosteroidal hormonlarının halojenlenmiş 
türevleri 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293723000011 Ostrojenler 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293723000012 Projestojenler (over hormonlar) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293729000011 Adrenal hormonları 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293729000012 Testiküler hormonları 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293729000019 Diğer steroidal hormonlar, bunların türevleri 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293750000000 Prostaglandinler, thromoxanlar ve leukotrienler vb. 
türevleri 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293790000000 Diğer hormonlar ve bunların türevleri 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293810000011 Rutosid (rutin) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293810000012 Rutosid türevleri 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293890100011 Dijitoksin 



 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293890100019 Diğer dijital glikozitler 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293890300000 Gliserizik asit (glisirizin) ve gliserizatlar 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293890901000 Saponinler 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293890909011 Strofantin 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293890909012 Arbutin 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293890909013 Amigdalin 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293890909014 Neohesperidin dihidrokalkon (nhdc) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293890909015 Steviosit 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293890909019 Glikozitler vb. tuzları, eterleri, esterleri ve diğer 
türevleri; diğer 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

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

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293911000012 Morfin 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293911000013 Diasetil morfin (eroin) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293911000014 Etil morfin 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293911000015 Kodein 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293911000016 Tebain 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293911000017 Buprenorphine (INN) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293911000018 Dihydrokodeine (INN) 



 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293911000021 Etorphine (INN) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293911000022 Hydrocodone (INN) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293911000023 Hydromorphone (INN) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293911000024 Nicomorphine (INN) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293911000025 Oxycodone (INN) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293911000026 Oxymorphone (INN) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293911000027 Pholcodine (INN) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293911000028 Thebacon (INN) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293911000031 Morfin sülfat 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293911000032 Morfin hidroklorür 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293911000039 Diğer haşhaş sapı konsantreleri, tuzları 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293919000011 Narsein 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293919000012 Narkotin (noskapin (INN)] 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293919000013 Papaverin 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293919000014 Apomorfin 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293919000015 Oripavine 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293919000016 Acetorphine 



 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293919000029 Diğer afyon alkaloidleri ve bunların türevleri, tuzları 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293920001011 Kinin 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293920001012 Kinin sülfat 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293920001019 Kinin tuzları 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293920009011 Barbiturate de kinidin 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293920009019 Kınakınanın diğer alkaloidleri ve bunların türevleri, 
tuzları 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293930000011 Kafein 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293930000012 Kafein tuzları 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293941000011 Efedrin 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293941000012 Efedrin hidroklorür 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293941000019 Efedrinin diğer tuzları 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293942000011 Pseudoefedrin 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293942000012 Pseudoefedrinin tuzları 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293943000011 Katin 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293943000012 Katin tuzları 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293944000000 Norephedrine ve bunların tuzları 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293949000011 Metilefedrin 



 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293949000013 Metanfetamin 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293949000015 Barbexaclon 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293949000019 Diğer efedrinler ve tuzları 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293951000011 Fenetilin (INN) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293951000012 Fenetilin tuzları 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293959000011 Teofilin ve aminofilin ve tuzları 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293959000012 Dimenhidrinat 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293959000019 Diğer Teofilin ve aminofilin (teofilin -etilendiamin) 
ve bunların türevleri,tuzları;diğerleri 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293961000000 Ergometrin (INN) ve tuzları 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293962000000 Ergotamin (INN) ve tuzları 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293963000000 Liserjik asit ve tuzları 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293969000011 Ergokristin 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293969000012 Ergotoksin 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

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

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293969000019 Çavdar mahmuzunun diğer alkaloidleri ve bunların 
türevleri, tuzları 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293991000011 Ham kokain 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293991000021 Ekgonin 



 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293991000022 Levometanfetamin 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293991000023 Metafetamin (INN) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293991000024 Metafetamin racemate 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293991000029 Diğer kokain ve tuzları 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293991000039 Kokain türü diğer alkaloidler ve türleri 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293999001000 Teobromin 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293999009011 Piperin 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293999009012 Atropin 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293999009013 Homatropin 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293999009014 Pilokarpin 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293999009015 Hiyosiyamin 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293999009016 Ezerin 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293999009017 Hiyosin (skopolamin) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293999009018 Rezerpin 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293999009021 Teobromin türevleri 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293999009022 Psilocybine 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293999009023 Psicain neu 



 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

293999009029 Diğer bitkisel alkoloidler ve türevleri 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

294000000011 Ramnoz, rafinoz, mannoz 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

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

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

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

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

294000000014 İzomalt 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

294000000018 Kimyaca saf diğer şekerler 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

294110000011 Amoksilin trihydrate 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

294110000012 Amoksilin anhydrous 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

294110000013 Amoksilin sodium 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

294110000019 Amoksilinin diğer tuzları 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

294110000021 Ampisilin trihydrate 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

294110000022 Ampisilin anhydrous 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

294110000023 Ampisilin sodium 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

294110000024 Steril ampisilin sodium 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

294110000025 Ampisilin+Betalaktamaz inhibitörleri 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

294110000029 Diğer ampisilin, metampisilin, pivampisilin ve 
bunların tuzları : 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

294110000031 Azidocillin sodium 



 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

294110000032 Piperacillin monohydrate 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

294110000033 Indanyl carbenicillin sodium 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

294110000034 Sultamycillin tosylat 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

294110000035 Sultamycillin base 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

294110000039 Diğer penisilinler ve penisilanik asit yapısındaki 
diğer türevler 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

294120300000 Dihidrostreptomisin tuzları, eterleri ve hihratları 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

294120800000 Diğer streptomisinler ve türevleri; bunların tuzları 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

294130000011 Tetrasiklin 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

294130000012 Tetrasiklin hcı 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

294130000013 Tetrasiklin phosphate 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

294130000014 Oxytetrasiklin 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

294130000015 Oxytetrasiklin hcı 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

294130000016 Chlortetrasiklin 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

294130000017 Chlortetrasiklin hcı 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

294130000019 Diğer tetrasiklinler ve türevleri, tuzları 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

294140000011 Kloramfenikol 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

294140000012 Kloramfenikol palmitat 



 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

294140000013 Kloramfenikol pentatonat 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

294140000019 Kloramfenikolun diğer türevleri 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

294150000011 Erithromisin 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

294150000012 Erithromisin estolate 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

294150000013 Erithromisin ethyl succinate 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

294150000014 Erithromisin stearate 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

294150000019 Erithromisinin diğer türevleri 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

294190000011 Tirotrisin ve türevleri; bunların tuzları 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

294190000012 Basitrasin ve türevleri; bunların tuzları 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

294190000013 Neomisin ve türevleri; bunların tuzları 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

294190000014 Polimiksin ve türevleri; bunların tuzları 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

294190000015 Kanomisin ve türevleri; bunların tuzları 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

294190000016 Viomisin ve türevleri; bunların tuzları 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

294190000017 Sikloserin ve türevleri; bunların tuzları 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

294190000018 Kolimisin ve türevleri; bunların tuzları 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

294190000021 Groseofülvin ve türevleri; bunların tuzları 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

294190000022 Gentamisin 



 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

294190000023 Gentamisin sülfat 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

294190000029 Gentamisin'in diğer türevleri; bunların tuzları 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

294190000031 Linkomisin 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

294190000032 Linkomisin HCI 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

294190000039 Linkomisin'in diğer türevleri; bunların tuzları 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

294190000041 Rifampisin 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

294190000042 Rifampisin'in türevleri; bunların tuzları 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

294190000043 Sefradin 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

294190000044 Sefradin monohidrat 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

294190000045 Sefaleksin monohidrat 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

294190000046 Sefradoksil monohidrat 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

294190000047 Sefuroksim aksetil 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

294190000048 Diğer sefalosporinler ve türevleri; bunların tuzları 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

294190000051 Netilmisin sülfat 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

294190000059 Diğer antibiyotikler 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300120100000 İnsan menşeli guddelerin veya diğer organların veya 
bunların salgılarının hulasaları 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300120900000 Hayvan menşeli guddelerin veya diğer organların 
veya bunların salgılarının hulasaları 



 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300190200000 Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere 
hazırlanmış insan menşeli diğer maddeler 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300190910000 Hayvan menşeli heparin ve tuzları 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300190981000 Hayvan menşeli kurutulmuş guddeler diğer organlar 
(toz haline getirilmiş) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300190989000 Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere 
hazırlanmış hayvan menşeli diğer maddeler 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300210100011 Yılan serumu 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300210100012 Aglutinan serumları 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300210100013 Gamma-globulin 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300210100019 Diğer serumlar 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300210910011 Hemoglobin 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300210910012 Kan globulinleri 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300210910013 Serum globulinleri 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300210980000 Diğer kan fraksiyonları ve bağışıklık sağlayan diğer 
ürünler 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300220001000 Çocuk felci aşıları 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300220002011 Kızamık aşısı 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300220002012 Kabakulak aşısı 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300220002013 BCG aşısı 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300220002014 Karma aşı (DBT) 



 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300220002015 Kolera aşısı 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300220002016 Tifo aşısı 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300220002019 İnsanlar için kullanılan diğer aşılar 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300230000000 Veterinerlikte kullanılan aşılar 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300290100000 İnsan kanı 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300290300000 Tedavide, korunmada veya teşhiste kullanılmak 
üzere hazırlanmış hayvan kanı 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300290501011 Fermentler (hayvan sağlığında kullanılan) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300290501019 Diğer fermentler 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300290509000 Diğer mikroorganizma kültürleri 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300290900011 Saksitoksin 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300290900012 Risin 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300290900013 Hayvan sağlığında kullanılan toksinler 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300290900019 Diğer aşılar, toksinler, mikroorganizma kültürler 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300310000000 Penisilanik asit bünyeli penisilinler/türevleri veya 
streptomisinler/türevlerini içeren ilaçlar 
(dozlandırılmamış) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300320000000 Diğer antibiyotikleri içeren ilaçlar 
(dozlandırılmamış) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300331000000 İnsülin içeren ilaçlar (dozlandırılmamış) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300339000000 29.37 pozisyonundaki hormonları veya diğer 
ürünleri içerip, antibiyotikleri içermeyen diğer 
ilaçlar (dozlandırılmamış) 



 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300340200000 Efedrin ve tuzlarını içeren ilaçlar; dozlandırılmamış 
veya perakende satış için ambalajlanmamış 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300340300000 Psödoefedrin (INN) ve tuzlarını içeren ilaçlar; 
dozlandırılmamış veya perakende satış için 
ambalajlanmamış 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300340400000 Norefedrin ve tuzlarını içeren ilaçlar; 
dozlandırılmamış veya perakende satış için 
ambalajlanmamış 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300340800000 Alkaloidleri veya türevlerini içerip, 
antibiyotik/hormon/diğer ürün içermeyen diğer 
ilaçlar; dozlu veya perakende değil 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300390000000 Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere 
birbirleriyle karıştırılmış diğer ilaçlar; 
dozlandırılmamış, ambalajlanmamış 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300410000000 Penisilanik asit bünyeli penisilinler veya bunların 
türevleri (dozlandırılmış veya perakende satış için) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300420000000 Diğer antibiyotikleri içeren ilaçlar (dozlandırılmış 
veya perakende satış için ambalajlanmış) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300431000000 İnsülin içeren ilaçlar (dozlandırılmış veya perakende 
satış için ambalajlanmış) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300432000000 Böbreküstü bezi hormonlarını içeren ilaçlar 
(dozlandırılmış veya perakende satış için 
ambalajlanmış) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300439000000 Antibiyotikleri içermeyip, 29.37 pozisyonundaki 
hormonları içeren diğer ilaçlar (dozlandırılmış, 
perakende için) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300440200000 Efedrin ve tuzlarını içeren ilaçlar; dozlandırılmış 
veya perakende satış için ambalajlanmış 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300440300000 Psödoefedrin (INN) ve tuzlarını içeren ilaçlar; 
dozlandırılmış veya perakende satış için 
ambalajlanmış 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300440400000 Norefedrin ve tuzlarını içeren ilaçlar; dozlandırılmış 
veya perakende satış için ambalajlanmış 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300440800000 Alkaloidleri veya türevlerini 
içerip,antibiyotik/hormon/diğer ürünleri içermeyen 
diğer ilaçlar; dozlu veya perakende 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300450000000 29.36 Pozisyonundaki vitaminleri veya diğer 
ürünleri içeren diğer ilaçlar (dozlandırılmış, 
perakende için) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300490000000 Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere karışık 
olan veya karışık olmayan diğer ilaçlar; 
dozlandırılmış, ambalajlanmış 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300510000000 Yapışkan sargılar ve yapışkan tabakası olan diğer 
maddeler 



 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300590100011 Hidrofil pamuk (vatka ve vatkadan mamul eşya) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300590100019 Diğer eşya (vatka ve vatkadan mamul) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300590310011 Gaz bezleri (tekstil maddelerinden) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300590310012 Tıbbi gaz kompresler (tekstil maddelerinden) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300590310019 Gazlı diğer eşya (tekstil maddelerinden) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300590500011 Alçılı sargı bezi (tekstil maddelerinden) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300590500012 Tıbbi üçgen sargı (tekstil maddelerinden) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300590500019 Tekstil maddelerinden yapılmış diğer sargı bezleri, 
bandaj, sparadlar, vb. 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300590991000 Tıbbi muşamba ve tafta angle (diğer maddelerden) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300590999000 Tıp, cerrahi, dişçilikte kullanılan diğer eczacılık 
maddeleri (diğer maddelerden) 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300610100000 Cerrahi dikişler için steril katgütler 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300610301000 Plastiklerden cerrahi ve dişçilikte kullanılan steril 
yapışmayı önleyiciler 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300610302000 Örme mensucattan cerrahi ve dişçilikte kullanılan 
steril yapışmayı önleyiciler 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300610309000 Diğer maddelerden cerrahi ve dişçilikte kullanılan 
steril yapışmayı önleyiciler 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300610901011 Plastikten cerrahi ve dişçilikte kullanılan emici steril 
hemostatlar 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300610901012 Plastikten cerrahi poliamid iplik 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300610901013 Plastikten cerrahi poliglaktin iplik 



 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300610901019 Plastikten; cerrahide ve dişçilikte kullanılan diğer 
malzemeler 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300610902011 Örme mensucattan cerrahi ve dişçilikte kullanılan 
emici steril hemostatlar 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300610902019 Cerrahide ve dişçilikte kullanılan diğer malzemeler; 
örme mensucattan 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300610909011 Diğer maddelerden cerrahi ve dişçilikte kullanılan 
emici steril hemostatlar 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300610909012 Diğer maddelerden cerrahi paslanmaz çelik tel 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300610909019 Diğer maddelerden cerrahide ve dişçilikte kullanılan 
diğer malzemeler 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300620000000 Kan gruplarının/kan faktörlerinin tayinine mahsus 
reaktifler 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300630000011 Hastaya tatbik edilmek üzere hazırlanmış teşhis 
reaktifleri 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300630000012 Radyografi muayeneleri için X - ışınlarını 
geçirmeyen müstahzarlar 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300640000012 Çinko-fosfat siman 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300640000013 Kemiklerin tedavisinde kullanılan çimentolar; 
sentetik kemik greftleri 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300640000018 Diğer dişçi çimentosu ve diğer diş dolgu maddeleri 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300650000000 İlk yardım çantaları ve kutuları 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300660000000 Esası hormon, 29.37 pozisyonunun diğer ürünler 
veya spermisit olan gebeliği önleyici kimyasal 
müstahzarlar 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300670000000 Tıpta veya veterinerlikte, cerrahi operasyonlar ya da 
fiziksel muayeneler için jel müstahzarları 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

300692000000 Eczacılık ürünleri döküntüleri 

Tıpta ve eczacılıkta kullanılan 
kimyasal ve bitkisel kaynaklı 
ürünler 

382490580000 Sigara bıraktırmaya yardımcı olan nikotin bantları 
(transdermal sistemler) 



 

Hava ve uzay taşıtları 840710001011 Sivil hava taşıtları için kıvılcım ateşlemeli motor; 
silindir hacmi=< 250 cm3 

Hava ve uzay taşıtları 840710001012 Sivil hava taşıtları için kıvılcım ateşlemeli motor; 
silindir hacmi >250 cm3 

Hava ve uzay taşıtları 840710009011 Diğer hava taşıtları için kıvılcım ateşlemeli motor; 
silindir hacmi=< 250 cm3 

Hava ve uzay taşıtları 840710009012 Diğer hava taşıtları için kıvılcım ateşlemeli motor; 
silindir hacmi >250 cm3 

Hava ve uzay taşıtları 840910001000 Sivil hava taşıtları için kullanılmaya mahsus benzinli 
ve dizel motorların aksam ve parçaları 

Hava ve uzay taşıtları 840910009000 Diğer hava taşıtları için benzinli ve dizel motorların 
aksam ve parçaları 

Hava ve uzay taşıtları 841111001000 Sivil hava taşıtları için türbo jetler (itici gücü <= 25 
kN) 

Hava ve uzay taşıtları 841111009000 Diğer taşıtlar için türbojetler (itici gücü <= 25 kN) 

Hava ve uzay taşıtları 841112101000 Sivil hava taşıtları için turbojetler (25 kn < itici 
güç=< 44 kn) 

Hava ve uzay taşıtları 841112109000 Diğer taşıtlar için turbojetler (25 kn < itici güç=< 44 
kn) 

Hava ve uzay taşıtları 841112301000 Sivil hava taşıtları için turbojetler (44 kn < itici 
güç=< 132 kn) 

Hava ve uzay taşıtları 841112309000 Diğer taşıtlar için turbojetler (44 kn < itici güç=< 
132 kn) 

Hava ve uzay taşıtları 841112801000 Sivil hava taşıtları için turbojetler (itici güç >132 kn) 

Hava ve uzay taşıtları 841112809000 Diğer taşıtlar için turbojetler (itici güç >132 kn) 

Hava ve uzay taşıtları 841121001000 Sivil hava taşıtları için türbopropellerler (itici güç =< 
1100 kW) 

Hava ve uzay taşıtları 841121009000 Diğer taşıtlar için turbopropeller (itici güç =< 1100 
kW) 

Hava ve uzay taşıtları 841122201000 Sivil hava taşıtları için türbopropellerler (1100 kW < 
itici güç =< 3730 kW) 

Hava ve uzay taşıtları 841122209000 Diğer taşıtlar için türbopropellerler (1100 kW < itici 
güç =< 3730 kW) 

Hava ve uzay taşıtları 841122801000 Sivil hava taşıtları için türbopropellerler (itici güç 
>3730 kW) 

Hava ve uzay taşıtları 841122809000 Diğer taşıtlar için türbopropellerler (itici güç >3730 
kW) 

Hava ve uzay taşıtları 841191001000 Sivil hava taşıtları için turbojetler ve 
türbopropellerlere ait aksam, parçalar 

Hava ve uzay taşıtları 841191009000 Diğer taşıtlar için turbojetler ve türbopropellerlere 
ait aksam; parçalar 



 

Hava ve uzay taşıtları 841210001000 Sivil hava taşıtları için tepkili motorlar (turbojetler 
hariç) 

Hava ve uzay taşıtları 841210009000 Diğer taşıtlar için tepkili motorlar (turbojetler hariç) 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

841920000011 Elektrikli tıbbi, cerrahi ve laboratuvar sterilizatörleri 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

841920000019 Diğer tıbbi, cerrahi ve laboratuvar sterilizatörleri 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

844312000000 Tabaka kağıda ofset baskı yapan büro tipi makineler; 
kağıt ebadı <= 22 x 36 cm. 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

844331200000 Ana fonksiyonu sayısal kopyalama olan,orjinali 
tarayan ve kopyayı elektrostatik baskı cihazı 
vasıtasıyla basan makinalar 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

844331800000 Baskı, kopya veya faks geçiş fonksiyonlarının iki 
veya daha fazlasını yapan makinalar; 
bilgiişlem/networke bağlanabilen 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

844332101000 Otomatik bilgi işlem makinalarına/networke 
bağlanabilen ink jet tipi yazıcılar 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

844332102000 Otomatik bilgi işlem makinalarına/networke 
bağlanabilen sivil hava taşıtı için yazıcı 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

844332109011 Otomatik bilgi işlem makinalarına/networke 
bağlanabilen matris tipi yazıcılar 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

844332109012 Otomatik bilgi işlem makinalarına/networke 
bağlanabilen lazer tipi yazıcılar 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

844332109013 Otomatik bilgi işlem makinalarına/networke 
bağlanabilen satır yazıcılar 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

844332109019 Otomatik bilgi işlem makinalarına/networke 
bağlanabilen diğer yazıcılar 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

844332300000 Otomatik bilgi işlem makinalarına/networke 
bağlanabilen faks makinaları 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

844332910000 Orjinali tarayarak kopya fonksiyonu olan/kopyayı 
elektrostatik baskı cihazı ile basan makina 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

844332930000 Optik sistem ile mücehhez, kopyalama fonksiyonu 
olan diğer makina 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

844332990000 Otomatik bilgi işlem makinalarına veya networke 
bağlanabilen diğer makinalar 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

844339100000 Orjinali tarayarak kopyalama fonksiyonu olan ve 
kopyayı elektrostatik baskı cihazı ile basan makina 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

844339310000 Diğer kopyalama makinası; optik sistemle mücehhez 
olan 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

844339390000 Diğer kopyalama makinası; diğer sistemle mücehhez 
olan 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

844339900000 Diğer baskı, kopyalama ve faks makinalarının 
diğerleri 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

844399100000 Baskı makinasının birleştirilmi ş elektronik aksam, 
parçası 



 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

844399901000 Optik sistemli fotokopi cihazlarına ait aksam ve 
parçalar 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

844399902000 Dokumaya elverişli maddeler üzerine baskı yapmaya 
mahsus makinalara ait aksam ve parçalar 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

844399909000 Diğer maddeler üzerine baskı yapan makinanın diğer 
maddelerden aksam, parçası 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

846900100000 Kelime işlem makinaları 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

846900910000 Yazı makineleri; elektrikli 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

846900990000 Yazı makineleri; diğerleri 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

847010000000 Elektronik hesap makineleri; harici güç kaynağı 
olmayan, kaydedebilen, cep tipi 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

847021000000 Yazma tertibatı olan elektronik hesap makineleri 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

847029000000 Diğer elektronik hesap makineleri 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

847030000000 Diğer hesap makineleri 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

847050000011 Yazar kasalar (satış noktası terminalleri-POS 
makinaları) 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

847050000019 Yazar kasalar (diğerleri) 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

847090000011 Posta pulu yerine kullanılan damga basan makineler 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

847090000012 Bilet basma ve verme makineleri 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

847090000019 Diğer damga ve bilet makineleri 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

847130000000 Portatif  nümerik otomatik bilgi işlem makineleri; 
ağırlık=<10 kg. 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

847141001000 Sivil hava taşıtları için otomatik bilgi işlem 
makineleri(Aynı kabinde merkezi işlem , giriş çıkış  
birimi bulunanlar) 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

847141009000 Diğerleri için otomatik bilgi işlem makineleri(Aynı 
kabinde merkezi işlem , giriş çıkış  birimi 
bulunanlar) 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

847149001000 Sivil hava taşıtları için otomatik bilgi işlem 
makineleri (sistem halinde getirilenler) 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

847149009000 Diğerleri için otomatik bilgi işlem makineleri 
(sistem halinde getirilenler) 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

847150001000 Sivil hava taşıtları için numerik bilgi işlem birimleri 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

847150009000 Diğerleri için numerik bilgi işlem birimleri 



 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

847160601000 Sivil hava taşıtları için olan bilgi işlem 
makinalarının klavyeleri 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

847160609000 Diğer yerlerde kullanılan klavyeler 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

847160701000 Sivil hava taşıtları için diğer giriş/çıkış birimleri 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

847160709011 Optik okuyucular 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

847160709012 Manyetik kod okuyucular 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

847160709013 Işıklı kalem 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

847160709014 Mouse 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

847160709015 Plotter (çizici) 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

847160709016 Digitizer 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

847160709019 Diğer giriç/çıkış birimleri 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

847170201000 Sivil hava taşıtları için ana bellek birimleri 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

847170209000 Diğer yerlerde kullanılan ana bellek birimleri 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

847170301000 Sivil hava taşıtları için optik disk birimleri 
(manyeto-optik olan dahil) 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

847170309000 Diğer yerlerde kullanılan optik disk birimleri 
(manyeto-optik olan dahil) 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

847170501000 Sivil hava taşıtları için hard disk sürücüsü 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

847170509000 Diğer yerlerde kullanılan hard disk sürücüsü 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

847170701000 Sivil hava taşıtları için diğer disk birimleri 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

847170709000 Diğer yerlerde kullanılan diğer disk birimleri 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

847170801000 Sivil hava taşıtları için manyetik teyp birimleri 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

847170809000 Diğer yerlerde kullanılan manyetik teyp birimleri 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

847170981000 Sivil hava taşıtları için diğer bellek birimleri 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

847170989000 Diğer yerler için diğer bellek birimleri 



 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

847180000000 Otomatik bilgi işlem makinelerinin diğer birimleri 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

847190000000 Bilgi i şlem makinelerinin diğer birimleri 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

847210000000 Teksir makineleri 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

847230000000 Mektupları 
tasnif/katlama/yerleştirme/açma/kapama/mühürleme, 
posta pullarını yapıştırma/iptal makinaları 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

847290100000 Metal paraları ayıran, sayan/paketleyen makineler 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

847290300000 Otomatik vezne makinaları (ATM'ler) 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

847290701000 Çek yazma makinaları 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

847290702000 Adres basma makinaları 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

847290703000 Adres plakalarını stampa etme makinaları 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

847290709011 Kurşun kalem açma cihazları 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

847290709012 Delgeç veya tel zımba makinaları 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

847290709013 Banknot sayma makinası 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

847290709019 Diğer büro makina ve cihazları 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

847310110000 Kelime işlem makinelerinin birleştirilmi ş elektronik 
aksam, parça ve aksesuarı 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

847310190000 Diğer yazı makinelerinin birleştirilmi ş elektronik 
aksam, parçası 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

847310900000 Yazı makinelerinin ve kelime işlem makinelerinin 
diğer aksam, parça; aksesuarı 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

847321100000 Elektronik hesap makinelerinin birleştirilmi ş elektr. 
aksam, parça; aksesuarı 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

847321900000 Elektronik hesap makinelerinin diğer aksam, parça; 
aksesuarı 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

847329100000 Hesap, muhasebe .makinası, yazar kasa, damga ve 
bilet basma mak. vb. İçin birleştirilmi ş elektr.aks, 
parça ve akses. 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

847329900011 Muhasebe makinelerine ait diğer aksam, parça; 
aksesuar 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

847329900012 Yazar kasalara ait diğer aksam, parça; aksesuar 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

847329900019 Diğer hesap makinelerine ait diğer aksam, parça; 
aksesuar 



 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

847329900029 Damga ve bilet basma makinelerine ait diğer aksam, 
parça; aksesuar 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

847330200000 Otomatik bilgi işlem makine ve ünitelerinin 
birleştirilmi ş elektronik aksam, parçası 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

847330800000 Otomatik bilgi işlem makine ve ünitelerinin diğer 
aksam, parçası 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

847340110000 Otomatik vezne makinaları (ATM'ler) in 
birleştirilmi ş elektronik aksam, parça ve aksesuarı 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

847340180000 Büro için diğer makine ve cihazların birleştirilmi ş 
elektronik aksam, parça ve aksesuarı 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

847340800011 Çek yazan makinalarına ait aksam, parça 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

847340800012 Adres plakaları 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

847340800019 Büro için diğer makine ve cihazların diğer aksam, 
parçası 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

847350200000 Yazı, hesap, bilgi işlem, büro için diğer makinaların 
iki/fazlasında kullanılan birleştirilmi ş elektronik 
aksam, parça 

Büro, muhasebe ve bilgi 
işleme makinaları 

847350800000 Yazı, hesap, bilgi işlem, büro için diğer makinaların 
iki/fazlasında kullanılan birleştirilmi ş diğer aksam, 
parça 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

848620100000 Ultrasonik işlemlerle çalışan makinalı aletler 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

848620901000 Yarı iletken maddeleri dope etmeye mahsus iyon 
yerleştiriciler 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

848620902000 Yarı iletken diskin ve düz panel gösterge biriminin 
ıslak klişesi, develope edilmesi, 
soyulması/temizlenmesi için cihaz 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

848620903000 Yarı iletken disklerin (Wafers ) fiziksel biriktirme 
yoluyla kaplanmasına mahsus cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

848620904000 Yarı iletkenlerin montajına mahsus kapsülleme 
teçhizatı 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

848620905000 Yarı iletken maddelerin hassaslaştırılmış yüzeyler 
üzerine devre taslaklarının yansıtılmasına/çizilmesi 
için cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

848620909000 Yarı iletken tertibatın veya elektronik entegre 
devrelerin imaline mahsus diğer makina ve cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

848640001000 Işığa dayanıklı kaplanmış alt tabakadan maske/ağ 
elde etmede kullanılan üretim cihazı 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

848640009000 Bu faslın 9 (c) nolu notunda belirtilen diğer makine 
ve cihazlar 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851711000000 Kordonsuz ahizeli telli telefon cihazları 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851712000011 Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz 
telefon cihazları 



 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851712000012 Alıcısı bulunan verici mobil araç (Cellular) telsiz 
telefon cihazları 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851712000013 Alçak güçlü (100 miliwatt'dan küçük) mobil telsiz 
telefon cihazları 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851712000019 Hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için 
diğer telefonlar 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851718000011 Otomatik olan telefon cihazları 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851718000012 Manyetolu telefon cihazları 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851718000013 Kartlı ankesörlü telefon cihazları 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851718000014 Masa tipi ankesör telefon cihazları 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851718000019 Diğer telefon cihazları; diğerleri 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851761001000 Ses, görüntü/diğer bilgileri almaya/vermeye mahsus 
baz istasyonları; hücresel ağ için olan 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851761009000 Ses, görüntü/diğer bilgileri almaya/vermeye mahsus 
baz istasyonları; diğerleri 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851762001000 Ses, görüntü/diğer bilgileri almaya, çevirmeye, 
vermeye/yeniden oluşturmak için makina; hücresel 
ağ için olan 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851762009000 Ses, görüntü/diğer bilgileri almaya, çevirmeye, 
vermeye/yeniden oluşturmak için makina; diğerleri 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851769100000 Görüntülü telefon cihazları 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851769200000 Kapalı devre konuşma sistemleri 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851769310000 Arama, uyarma/çağırma sistemlerinde kullanılan 
taşınabilir alıcılar 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851769390000 Telsiz telefon, telsiz telgraf için alıcı diğer cihazlar 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851769901011 Alıcısı bulunan verici deniz telgraf cihazları 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851769901012 Alıcısı bulunan verici kara telgraf cihazları 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851769901019 Diğer telgraf cihazları 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851769909011 Alıcısı bulunan verici deniz telsiz telefon verici 
cihazları 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851769909012 Alıcısı bulunan verici kara telsiz telefon verici 
cihazları 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851769909013 Alıcısı bulunan verici teleks cihazları 



 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851769909014 Alıcısı bulunan verici halk bandı (CB) ve 49 MHz 
alçak güçlü (< 100 miliwat) telsiz cihazları 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851769909016 Alıcısı bulunan verici telemetri cihazları 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851769909017 Alıcısı bulunan verici deniz uydu cihazları 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851769909018 Alıcısı bulunan verici amatör telsiz telefon cihazları 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851769909021 Alıcısı bulunan verici alçak güçlü ve oyuncak telsiz 
cihazları (gücü: <100 miliwat olanlar) 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851769909022 Ortak kullanımlı (Trunking) telsiz cihazları (abone 
telsiz alıcı-verici cihazları hariç) 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851769909023 Ortak kullanımlı (Trunking) abone telsiz alıcı-verici 
cihazları 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851769909029 Ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya 
vermeye mahsus diğer cihazlar 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851770111000 Telsiz telefon/telsiz telgraf cihazları ile kullanılan 
türde antenler; sivil hava taşıtı için 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851770119000 Telsiz telefon/telsiz telgraf cihazları ile kullanılan 
türde antenler; diğerleri 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851770150000 Motorlu araçlara monte edilecek cihazlar ve portatif 
cihazlar için teleskopik/kamçı tipi antenler 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851770190011 Antenleri yönlendirmeye mahsus rotor sistemleri 
(telefon cihazları için) 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851770190019 Diğer antenler ve her tür yansıtıcı antenler; bunlara 
ait aksam ve parçalar;diğer 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851770900011 Telefon tuş takımı 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851770900019 Telefon cihazlarına ait diğe aksam, parça 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851770900021 Telgraf santrallerine ait aksam, parça 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851770900022 Teleprinterlere ait aksam, parça 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851770900023 Telefaksa ait aksam, parça 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851770900029 Diğer telefon cihazları; ses, görüntü/diğer bilgileri 
almaya/vermeye  mahsus diğer cihazların aksam ve 
parçaları;diğer 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851810300000 Telekomünükasyon için boyu=<3mm, 
çapı=<10mm,frekans ağırlığı 300hz'den 3, 4 KHz'e 
kadar mikrofon ve mesnetleri 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851810951000 Telli telefon cihazlarına mahsus mikrofonlar 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851810959000 Diğer mikrofonlar ve bunların mesnetleri 



 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851821000000 Kabinine monte edilmiş tek hoparlörler 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851822000000 Ayni kabine monte edilmiş birden fazla hoparlörler 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851829301000 Sivil hava taşıtları için telekomünikasyon için 
çapı=<50mm, frekans ağırlığı 300Hz'den 3,4 KHz'e 
kadar diğer hoparlör 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851829309000 Diğer yerde kullanılan telekomünikasyon için 
çapı=<50mm, frekans ağırlığı 300Hz'den 3,4 KHz'e 
kadar diğer hoparlör 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851829950000 Diğer çeşit diğer hoparlörler kabinlerine monte 
edilmiş/edilmemiş 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851830200000 Telli telefon ahizeleri 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851830951000 Sivil hava taşıtları için kulaklıklar,bir mikrofon ve 
bir/daha fazla hoparlör içeren setler 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851830952000 Telli telefon cihazlarına ait kulaklıklar,bir mikrofon 
ve bir/daha fazla hoparlör içeren setler 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851830953000 Telli telgraf cihazlarına ait kulaklıklar,bir mikrofon 
ve bir/daha fazla hoparlör içeren setler 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851830959011 Radyoda kullanılan kulaklıklar,bir mikrofon ve 
bir/daha fazla hoparlör içeren setler 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851830959012 Televizyonda kullanılan kulaklıklar,bir mikrofon ve 
bir/daha fazla hoparlör içeren setler 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851830959019 Diğer yerlerde kullanılan kulaklıklar,bir mikrofon ve 
bir/daha fazla hoparlör içeren setler 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851840300000 Telefonik yükselteçler ve ölçme yükselteçleri 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851840800000 ElektrikIi diğer ses frekans yükseIteçIeri 
(amplifikatörIer) 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851850000000 Takım halindeki ses yükselteçleri 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851890001000 Telli telefon cihazlarına ait aksam ve parçalar 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851890002000 Telli telefon cihazları mikrofonlarına ait aksam ve 
parçalar 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851890003000 Mikrofon ve mesnetlerine ait aksam ve parçalar 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851890004000 Telli telgraf ve telsiz cihazlarına ait aksam ve 
parçalar 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851890005000 Hoparlörlere ait aksam ve parçalar 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851890009000 Kulaklık, ses frekansı yükselteçleri, amplikatör 
setleri için diğer aksam ve parçalar 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851920100000 Madeni para veya jetonla çalışan pikaplar 



 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851920910000 Lazer okuma sistemli ses kaydetme/verme cihazları; 
banknot, banka kartları ve diğer ödeme araçları ile 
çalışan 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851920990011 Makara tipi ses kaydetme/verme cihazları; banknot, 
banka kartları ve diğer ödeme araçları ile çalışan 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851920990019 Diğer ses kaydetme/verme cihazları; banknot, banka 
kartları ve diğer ödeme araçları ile çalışan 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851930000000 Plak döndürücüler 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851950000000 Telefonlara cevap verme makinaları 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851981110000 Sesi yazıya dönüştürme makinaları 
(manyetik,optik/yarı iletken mesnetleri kullananlar) 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851981150000 Cep tipi kaset çalarlar 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851981210000 Analog ve dijital okuma sistemli kaydedilen sesi 
tekrar vermeye mahsus kaset tipi diğer cihazlar 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851981250000 Kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus kaset tipi 
diğer cihazlar 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851981310000 Motorlu taşıtlar için, kaydedilen sesi vermeye 
mahsus lazer okuma sistemli cihazlar; disk çapı <= 
6,5 cm 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851981350000 Motorlu taşıtlar için, kaydedilen sesi vermeye 
mahsus lazer okuma sistemli cihazlar; disk çapı > 
6,5 cm 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851981450011 Kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus diğer 
cihazlar;makara tipi olanlar 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851981450019 Kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus diğer 
cihazlar;diğerleri 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851981510000 Dikte makinaları (harici bir güç kaynağı olmaksızın 
çalışamayanlar) 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851981550000 Manyetik ses kaydetme cihazı; kaset tipi (yükseltici 
ve hoparlörü olan) harici bir güç kaynağı olmadan 
çalışabilen 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851981610000 Diğer ses kaydetme cihazı; kaset tipi harici bir güç 
kaynağı olmadan çalışabilen 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851981650000 Cep tipi ses kaydetme cihazı; kaset tipi (yükseltici ve 
hoparlörü olan) 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851981750000 Diğer hallerde ses kaydetme cihazı; kaset tipi 
(yükseltici ve hoparlörü olan) 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851981810000 Makara tipi manyetik bant kullanılan (tek 
devir:=<19 cm/saniye hızdaki bir kaç devirli ses 
alıp/vermeye için olan) 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851981850000 Diğer manyetik ses kaydetme cihazları (kaydedilen 
sesi tekrar vermeye mahsus tertibatı 
olanlar);diğerleri 



 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851981950000 Kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus diğer 
cihazlar 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851989110000 Pikaplar (madeni para, banknot, banka kartları, 
jeton/diğer ödeme araçları ile çalışan cihazlar hariç) 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851989150000 Sesi yazıya dönüştürme makinaları; diğerleri 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851989190000 Kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus diğer 
cihazlar (ses kayıt cihazı ile beraber olmayan) 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851989901000 Sinematoğrafik ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi 
tekrar vermeye mahsus cihazlar 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

851989909000 Kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar; 
diğerleri 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852110200000 Manyetik bantlı video kayıt/gösterme cihazları; bant 
eni=<1.3 cm, bant hızı=<50 mm/sn 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852110950000 Manyetik bantlı diğer video kayıt ve gösterme 
cihazları 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852190000000 Diğer video kayıt ve gösterme cihazları 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852210000000 Pick-up okuyucu kafalar 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852290300000 85.19 / 85.21 pozisyonlarında yer alan cihazlar için 
iğneler, iğneler için elmas, safir ve kıymetli/yarı 
kıymetli taşlar 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852290410000 Elektronik montajlı telefonlara cevap verme 
makinelerinin aksam, parçası 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852290491000 Elektronik montajlı kaydedilen sesi tekrar vermeye 
mahsus sinematoğrafik ses cihazlarına için aksam, 
parça 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852290499000 Elektronik montajlı diğer kayıt cihazı aksam, parçası 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852290700000 Ses kaydetmeye/kaydedilen sesi tekrar vermeye 
mahsus cihazların imali için kalınlığı=< 53 mm tek 
kaset asambleleri 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852290801000 Kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus 
sinematoğrafik ses cihazları aksam, parçası 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852290809011 Video kafaları 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852290809012 Video kafalarının aksam, parça ve aksesuarı 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852290809019 Ses kaydetme/kaydedilen sesi vermeye mahsus 
cihazların, video kayıt/gösterme cihazlarının diğer 
aksam ve parçaları 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852352100000 Yarı iletken mesnetler, akıllı kartlar; İki/daha fazla 
elektronik entegre devreli olanlar 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852352901000 Yarı iletken mesnetler, akıllı kartlar; yakınlık 
(proximity) kartları/künyeleri 



 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852352909000 Yarı iletken mesnetler, akıllı kartlar; diğer kartlar 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852550000011 Televizyon yayınlarına mahsus verici cihazlar 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852550000012 Radyo yayınlarına mahsus verici cihazlar 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852550000013 Radyolink ve uydu verici cihazlar (Uplink cihazları 
dahil) 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852550000019 Verici diğer cihazlar 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852560000015 Alıcısı bulunan verici televizyon cihazları 
(aktarıcılar) 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852560000017 Alıcısı bulunan verici kara radyolink veya uydu 
cihazları (Uplink cihazları dahil) 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852560000029 Alıcısı bulunan verici diğer cihazlar 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852580110011 Yalnız görüntü veren televizyon kameraları (üç/daha 
fazla kamera tüpü olanlar) 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852580110012 Hem ses hem görüntü veren televizyon kameraları 
(üç/daha fazla kamera tüpü olanlar) 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852580190011 Yalnız görüntü veren diğer televizyon kameraları 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852580190012 Hem ses hem görüntü veren diğer televizyon 
kameraları 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852580300000 Dijital kameralar 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852580910000 Sadece televizyon kameralarının aldığı ses ve 
görüntüleri kaydedebilen kameralar 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852580990000 Görüntü kaydedici diğer kameralar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

852610000011 Telsiz altimetreleri 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

852610000012 Meteorolojik radarlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

852610000019 Diğer radarlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

852691200000 Telsiz seyrüsefer alıcıları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

852691800011 İstikamet bulucular 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

852691800013 Uydu seyrüsefer telsiz alıcıları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

852691800019 Diğer telsiz seyrüsefer yardımcı cihazları 



 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

852692001000 Oyuncaklar ve küçültülmüş modeller için uzaktan 
kumanda etmeye mahsus telsiz cihazları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

852692002000 Sivil hava taşıtları için uzaktan kumanda etmeye 
mahsus telsiz cihazları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

852692009011 Uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz kapı açıcılar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

852692009013 Elektro manyetik dalgalarla çalışan uzaktan 
kumanda cihazları (remote control) 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

852692009019 Uzaktan kumanda etmeye mahsus diğer telsiz 
cihazları 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852712100000 Analog ve dijital okuma sistemli cep tipi radyo 
kasetçeler 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852712900000 Diğer cep tipi radyo kasetçalar 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852713100000 Lazer okuma sistemli,ses kayıt veya kaydedilmiş 
sesi tekrar veren,harici güç kaynaksız, radyo 
yayınlarını alıcı cihazlar 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852713910000 Kaset tipi analog-dijital okuma sistemli,ses 
kayıt/kaydı tek.veren,harici güç kaynaksız,radyo 
yay.alıcı cihaz 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852713990000 Ses kayıt veya kaydedilmiş sesi tekrar veren, harici 
güç kaynaksız, radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852719000000 Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışan radyo 
yayınlarını alıcı diğer cihazlar 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852721200000 Motorlu taşıtlar için lazer okuma sistemli radyo 
teyp; Numerik Radyo Data sinyal alan ve 
çözen,harici güç kaynaklı 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852721520000 Motorlu taşıtlar için kaset tipi radyo teyp; analog ve 
dijital,Numerik Radyo Data sinyal alan/çözen,harici 
güç kaynaklı 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852721590000 Motorlu taşıtlar için diğer radyo teyp; Numerik 
Radyo Data sinyal alan ve çözen,harici güç kaynaklı 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852721700000 Motorlu taşıtlar için lazer okuma sistemli radyo 
teyp; ses kayıt/kaydı tekrar veren, harici güç 
kaynaklı 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852721920000 Motorlu taş. için kaset tipi radyo teyp;analog ve 
dijital okuma sistemli,ses kayıt/kaydı 
tek.veren,harici güç kaynaklı 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852721980000 Motorlu taşıtlar için diğer radyo teyp; Ses 
kayıt/kaydı tek.veren,harici güç kaynaklı 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852729000000 Motorlu taşıtlar için sadece harici bir güç kaynağı ile 
çalışabilen radyo yayınlarını alıcı cihazlar 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852791110000 Kaset tipi analog-dijital, ses kayıt/kaydı 
tek.veren,aynı kabinde >=1 hoparlörü olan radyo 
yayınları alıcı diğer cihaz 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852791190000 Ses kayıt/kaydı tekrar veren,aynı kabinde >=1 
hoparlörü olan radyo yayınları alıcı diğer 
cihaz;diğerleri 



 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852791350000 Lazer okuma,ses kayıt/kaydı tekrar verme, radyo 
yayınları alıcı diğer cihaz 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852791910000 Kaset tipi analog ve dijital, ses kayıt/kaydı tekrar 
veren, radyo yayınlarını alıcı diğer cihaz 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852791990000 Diğer ses kayıt/kaydı tekrar veren radyo yayınlarını 
alıcı diğer cihaz;diğerleri 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852792100000 Çalar saatli radyolar 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852792900000 Diğer ses kayıt/kayıt edilen sesi  veren cihaz ile 
birlikte olmayıp sadece saatle olan radyo yayınları 
alıcı cihazlar 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852799000000 Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852841000000 Monitör; otomatik bilgi işlem makineleri ve üniteleri 
için katod ışını lambalı olan 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852849100000 Siyah beyaz veya diğer tek renkli katod ışını lambalı 
monitörler; televizyon alıcı cihazları 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852849800000 Renkli katod ışını lambalı monitörler; televizyon 
alıcı cihazları 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852851000000 Otomatik bilgi işlem makinalarında kullanılan türde 
diğer monitörler 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852859200000 Oto.bilgi işl.mak.gelen sinyalleri gösterebilen siyah 
beyaz veya tek renkli düz panel monitörler(Tar.8471 
ile kul.HARİÇ) 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852859310000 Otomatik bilgi işlem mak. gelen sinyalleri 
gösterebilen LCD teknoloji düz panel monitörler 
(Tar.8471 ile kul.HARİÇ) 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852859390000 Otomatik bilgi işlem mak. gelen sinyalleri 
gösterebilen renkli diğer düz panel monitörler 
(Tar.8471 ile kul.HARİÇ) 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852859700000 Diğer monitörler 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852861000000 Projektör; otomatik bilgi işlem makineleri için 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852869100000 Projektör; düz panel göstergeyle çalışan,otomatik 
bilgi işlem makinaları tarafından üretilen dijital 
bilgileri gösteren 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852869910000 Projektör; siyah beyaz/diğer tek renkli olanlar 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852869990000 Renkli olan diğer projektörler 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852871110000 Görüntü (video) tunerleri; otomatik bilgi işlem 
makinalarının içine yerleştirilmeye mahsus 
elektronik montajlar 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852871150000 Tv alıcıları (görüntü (video) tunerleri); internet, 
interaktif bilgi değişim fonksiyonlu, tv sinyali 
alabilen 



 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852871190011 Görüntü (video) tunerleri; Uydu TV yayınlarını 
almaya mahsus diğer alıcı cihazlar 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852871190019 Diğer görüntü (video ) tunerleri 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852871910000 Diğer tv alıcıları; internet, interaktif bilgi değişim 
fonksiyonlu, mikro-işlemci esaslı aygıtı olan 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852871990000 Diğer tv alıcı cihazları; video görüntü veya ekranına 
bağlantı yapılmak üzere tasarlanmış 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852872100000 Renkli teleprojektörler 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852872200000 Renkli Televizyon alıcı cihazları; video kayıt/tekrar 
vermeye mahsus cihazla mücehhez olan 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852872300000 İçinde resim tüpü olan renkli televizyon alıcı 
cihazları 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852872400000 Sıvı kristal gösterge (LCD) teknoloji ekranı olan 
televizyon alıcı cihazları 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852872600000 Plazma gösterge panel (PDP) teknoloji ekranı olan 
televizyon alıcı cihazları 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852872800000 Renkli diğer televizyon alıcı cihazları 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852873000000 Televizyon; diğerleri, siyah beyaz veya diğer tek 
renkli olanlar 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852910110000 Motorlu araçlara monte edilecek cihaz ve portatif 
cihaz için teleskopik/kamçı tipi anten 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852910311000 Sivil hava taşıtı için harici radyo ve televizyon alıcı 
anteni; uydu yayını için 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852910319000 Diğerleri için harici radyo ve televizyon alıcı anteni; 
uydu yayını için 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852910391000 Sivil hava taşıtları için harici radyo ve televizyon 
alıcı antenleri 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852910399000 Diğer kullanım için harici radyo ve televizyon alıcı 
antenleri 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852910651000 Sivil hava taşıtları için radyo ve televizyon alıcıları 
için dahili antenler 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852910659000 Diğer kullanım için radyo ve televizyon alıcıları için 
dahili antenler 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852910691000 Sivil hava taşıtları için diğer antenler 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852910699011 Radyo-televizyon verici antenleri 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852910699013 Diğer antenler; uydu ve radyolink alıcı ve verici 
cihazlarının antenleri 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852910699018 Diğer antenler 



 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852910801000 Sivil hava taşıtları için anten filtreleri ve separatörler 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852910809000 Diğerleri için anten filtreleri ve separatörler 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852910951000 Sivil hava taşıtları için antenlere ait diğer aksam ve 
parçalar 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852910959011 Antenleri yönlendirmeye mahsus rotor sistemleri 
(radyo ve tv cihazları için) 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852910959019 Antenlere ait diğer aksam ve parçalar 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852990200011 Alıcı cihazı bulunan verici cihaz, dijital kamera, 
monitör, projektörlerin plastikten aksam, parçası 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852990200019 Alıcı cihazı bulunan verici cihaz, dijital kamera, 
monitör, projektörlerin diğerlerinden aksam, parçası 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852990410000 Radyo, televizyon, radar cihazları vb cihazların 
aksam ve parçaları (kabin ve mobilya ahşap olan) 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852990490011 Radyo, televizyon, radar cihazları vb cihazların 
aksam ve parçaları (kabin ve mobilya plastikten) 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852990490019 Radyo, televizyon, radar cihazları vb cihazların 
aksam ve parçaları (kabin ve mobilya diğerlerinden) 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852990651000 Radar cihazları (iki/daha fazla elektronik aksam ve 
parçayı birteştirerek meydana getirilen montaj ve 
yarı montajlar) 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852990659000 Radyo, televizyon, radar cihazları vb cihazların 
birleştirilmi ş elektronik aksam ve parçaları 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852990920000 Diğer televizyon kamerası, monitör,projektör,TV 
alıcı cihazları,radyo yayınları alıcı cihazları aksam 
ve parçası;diğer 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852990971000 Diğer radar cihazları (iki/daha fazla diğer aksam ve 
parçayı birteştirerek oluşturulan montaj ve yarı 
montajlar);diğer 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

852990979000 Diğer radyo veya televizyon yayınlarına mahsus 
verici cihazlar,monitörler ve projektörlerin aksam ve 
parçası;diğer 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

853210000011 Kuru kondansatörler; 50/60 hz'lik devre için kapasite 
>=0, 5 kvar 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

853210000012 Yağ emdirilmiş kondansatör; 50/60 hz'lik devre için 
kapasite >=0, 5 kvar 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

853210000013 Yağ içine konmuş kondansatör; 50/60 hz'lik devre 
için kapasite >=0, 5 kvar 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

853210000019 Diğer çeşit kondansatörler; 50/60 hz'lik devre için 
kapasite >=0, 5 kvar 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

853221000011 Tantal sabit kondansatörler; bağlantı bacakları 
olanlar 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

853221000019 Tantal sabit kondansatörler; bağlantı bacakları 
olmayanlar 



 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

853222000011 Aluminyum elektrolitik sabit kondansatörler; 
bağlantı bacakları olanlar 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

853222000019 Aluminyum elektrolitik sabit kondansatörler; 
bağlantı bacakları olmayanlar 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

853223000011 Seramik dielektrikli sabit kondansatörler (tek katlı); 
bağlantı bacakları olanlar 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

853223000019 Seramik dielektrikli sabit kondansatörler (tek katlı); 
bağlantı bacakları olmayanlar 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

853224000000 Seramik dielektrikli sabit kondansatörler (çok katlı) 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

853225000011 Kağıt dielektrikli bağlantı bacaklı sabit 
kondansatörler 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

853225000019 Kağıt dielektrikli diğer sabit kondansatörler 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

853225000021 Plastik dielektrikli bağlantı bacaklı sabit 
kondansatörler 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

853225000029 Plastik dielektrikli diğer sabit kondansatörler 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

853225000031 Kağıt, plastik dielektrikli sabit kondansatörler 
(karma dielektrikli) 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

853229000011 Meksefe olarak kullanılan sabit kondansatörler 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

853229000012 Antiparazit sabit kondansatörleri 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

853229000013 Yüksek frekanslı (50/60 hz'den büyük) fırın sabit 
kondansatörleri 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

853229000014 Çok değerli sabit kondansatörler 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

853229000019 Diğer sabit kondansatörler 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

853230000011 Değişken veya ayarlanabilir (ön ayar yapılabilir) 
kondansatörler; bağlantı bacakları olanlar 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

853230000019 Değişken veya ayarlanabilir (ön ayar yapılabilir) 
kondansatörler; bağlantı bacakları olmayanlar 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

853290001000 Sabit kondansatörlerin aksam ve parçaları 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

853290009000 Değişken veya ayarlanabilir kondansatörlerin aksam 
ve parçaları 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

853310000011 Karbon terkipli elektrik rezistanslar (bağlantı 
bacaklılar) 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

853310000019 Karbon terkipli diğer elektrik rezistanslar 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

853310000021 Karbon film elektrik rezistanslar (bağlantı 
bacaklılar) 



 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

853310000029 Karbon film diğer elektrik rezistanslar 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

853321000011 Bağlantı bacaklı sabit, güç kapasitesi 20 W.ı 
geçmeyenler için diğer sabit rezistanslar 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

853321000019 Bağlantı bacakları olmayan diğer sabit rezistans güç 
kapasitesi=<20 w. 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

853329000000 Diğer sabit rezistanslar güç kapasitesi>20 w. 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

853331000011 Tel sarımlı reostalar güç kapasitesi=<20 w. 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

853331000012 Tel sarımlı bacaklı potansiyometreler güç 
kapasitesi=<20 w. 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

853331000019 Tel sarımlı diğer potansiyometreler güç 
kapasitesi=<20 w. 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

853331000029 Diğer tel sarımlı değişken rezistanslar güç 
kapasitesi=<20 w. 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

853339000011 Tel sarımlı reostalar güç kapasitesi>20 w. 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

853339000012 Tel sarımlı potansiyometreler güç kapasitesi>20 w. 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

853339000019 Diğer tel sarımlı değişken rezistanslar güç 
kapasitesi>20 w. 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

853340100011 Diğer çeşit reostalar güç kapasitesi=<20 w. 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

853340100012 Diğer çeşit bacaklı potansiyometreler güç 
kapasitesi=<20 w. 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

853340100019 Diğer çeşit diğer potansiyometreler güç 
kapasitesi=<20 w. 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

853340100029 Diğer çeşit diğer değişken rezistanslar güç 
kapasitesi=< 20 w. 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

853340900011 Diğer çeşit reostalar güç kapasitesi >20 w. 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

853340900012 Diğer çeşit potansiyometreler güç kapasitesi >20 w. 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

853340900019 Diğer çeşit diğer değişken rezistanslar güç kapasitesi 
>20 w. 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

853390000000 Elektrik rezistanslarının aksam, parçaları 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

853400110011 Bağlantı elemanı ve iletken yolu olan, çok katlı, 
elastiki baskılı devre 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

853400110019 Bağlantı elemanı ve iletken yolu olan diğer baskılı 
devre 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

853400190011 Bağlantı elemanı ve iletken yolu olan diğer çeşit 
elastiki baskılı devre 



 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

853400190019 Bağlantı elemanı ve iletken yolu olan diğer çeşit 
diğer baskılı devre 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

853400900011 Diğer pasif elemanlı kalın film devreleri 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

853400900019 Diğer pasif elemanlı diğer baskı devreler 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

854011000000 Tv alıcısının katot ışınlı renkli resim tüpü 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

854012000000 Tv alıcısının katot ışınlı siyah beyaz/tek renkli resim 
tüpü 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

854020100000 Televizyon kamera tüpleri 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

854020800000 Görüntü çevirici, yoğunlaştırıcı ve diğer foto katot 
tüpü 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

854040000000 Renkli veri/grafik gösterge tüpleri (ekran noktası 
0.4mm'den küçük) 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

854060000000 Diğer katot ışınlı tüpler 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

854071000000 Magnetronlar 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

854079000011 Seyyar dalga tüpleri (TWT) 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

854079000019 Diğer mikro dalga tüpleri 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

854081000011 Alıcı/yükseltici valfler 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

854081000012 Alıcı/yükseltici tüpler 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

854089000011 Vakumlu gösterge tüpleri 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

854089000019 Diğer gösterge tüpleri 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

854089000029 Diğer valfler ve tüpler 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

854091000011 Katot ışınlı tüplere ait saptırma (defleksiyon) 
bobinleri 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

854091000019 Katot ışınlı tüplere ait diğer aksam; parçaları 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

854099000000 Diğer elektronik valf, tüp ve lambaların aksam, 
parçaları 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

854110000011 Chip halinde kesilmiş diyodlar (ışığa duyarlı veya 
ışık yayan diyodlar hariç) 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

854110000012 Bacakları takılmış diyodlar (ışığa duyarlı veya ışık 
yayan diyodlar hariç) 



 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

854110000019 Diğer diyodlar (ışığa duyarlı veya ışık yayan 
diyodlar hariç) 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

854121000011 Chip halinde kesilmiş transistörler (güç < 1 W.) 
(ışığa duyarlı transistörler hariç) 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

854121000012 Bacakları takılmış transistörler (güç < 1 W.) (ışığa 
duyarlı transistörler hariç) 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

854121000019 Diğer transistörler (güç< 1 W.) (ışığa duyarlı 
transistörler hariç) 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

854129000011 Chip halinde kesilmiş transistörler (güç >1 W.) 
(ışığa duyarlı transistörler hariç) 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

854129000012 Bacakları takılmış transistörler (güç>1 W.) (ışığa 
duyarlı transistörler hariç) 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

854129000019 Diğer transistörler (güç >1 W.) (ışığa duyarlı 
transistörler hariç) 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

854130000011 Tristörler (ışığa duyarlılar hariç) 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

854130000012 Diyaklar (ışığa duyarlılar hariç) 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

854130000013 Triyaklar (ışığa duyarlılar hariç) 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

854140100000 Işık yayan diyodlar (LED) (Lazer diyodlar dahil) 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

854140900011 Güneş pili (solar); bir modül halinde birleştirilmi ş 
veya panolarda düzenlenmiş olsun olmasın 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

854140900012 Fotodiyodlar, fototransistörler, fototristörler veya 
optik bağlaçlar (fotocouples) 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

854140900013 Varaktörler 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

854140900019 Işığa duyarlı diğer yarı iletken devre elemanları 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

854150000011 Chip halinde kesilmiş yarı iletken devre elemanları 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

854150000012 Bacakları takılmış yarı iletken devre elemanları 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

854150000019 Diğer yarı iletken devre elemanları 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

854160000011 Kristal ve seramikten filtreler 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

854160000019 Diğer monte edilmiş piezo elektrik kristaller 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

854190000000 Aksam ve parçalar; ışığa duyarlı yarı iletken tertibat 
ve ışık yayan diyodlar için 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

854231100000 Elektronik entegre devreler; işlemci ve kontrolör; bu 
faslın (8,b-3 nolu notunda) belirtilmiş olan 



 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

854231900000 Elektronik diğer entegre devreler ve diğer işlemci ve 
kontrolörler 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

854232100000 Bellek; bu faslın (8,b-3 nolu notunda) belirtilmiş 
olan 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

854232310000 Bellek; dinamik rastgele erişim ana bellekler (D-
RAM'lar) (bellek kapasite: <512 Mbit) 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

854232390000 Bellek; dinamik rastgele erişim ana bellekler (D-
RAM'lar) (bellek kapasite: >512 Mbit) 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

854232450000 Bellek; statik rastgele erişim ana bellek (S-RAM'lar) 
[rasgele erişimli ön bellek (cache-RAM'lar) dahil] 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

854232550000 Bellek; UV ile silinebilen, programlanabilen, sadece 
okunabilen bellek (EPROM'lar) 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

854232610000 Bellek; elektrikle silinebilen, programlanan, sadece 
okunabilen (E2PROM'lar) (bellek kapasitesi: <512 
Mbit) 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

854232690000 Bellek; elektrikle silinebilen, programlanan, sadece 
okunabilen (E2PROM'lar) (bellek kapasitesi: >512 
Mbit) 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

854232750000 Bellek; elektrikle silinebilen, programlanan, sadece 
okunabilen (E2PROM'lar), diğerleri 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

854232900000 Bellek; diğerleri 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

854233000000 Yükselteçler 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

854239100000 Diğer entegre devreleri; bu faslı (8-b-3 nolu 
notunda) belirtilmiş olanlar 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

854239900000 Diğer entegre devreleri 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

854290000000 Elektronik devre aksam, parçaları 

Hava ve uzay taşıtları 880000000004 Hava taşıtları, uzay araçları vb. aksam ve parçaları 

Hava ve uzay taşıtları 880100100000 Balon ve hava gemileri; planör ve delta kanatlı 
planörler 

Hava ve uzay taşıtları 880100900000 Motorsuz diğer hava taşıtları 

Hava ve uzay taşıtları 880211000000 Helikopter (boş haldeki ağırlıkları <= 2000 kg) 

Hava ve uzay taşıtları 880212000000 Helikopter (boş haldeki ağırlıkları >2000 kg) 

Hava ve uzay taşıtları 880220001000 Uçak; zirai mücadelede ilaçlama için (boş haldeki 
ağırlıkları <= 2000 kg) 

Hava ve uzay taşıtları 880220002000 Uçak; yolcu taşımaya mahsus olanlar (boş haldeki 
ağırlıkları <= 2000 kg) 

Hava ve uzay taşıtları 880220009000 Diğer hava taşıtları (boş haldeki ağırlıkları <= 2000 
kg) 



 

Hava ve uzay taşıtları 880230001000 Uçak; zirai mücadelede ilaçlama için (2000kg<boş 
ağırlık <= 15000 kg) 

Hava ve uzay taşıtları 880230002000 Uçak; yolcu taşımaya mahsus olanlar (2000kg<boş 
ağırlık <= 15000 kg) 

Hava ve uzay taşıtları 880230009000 Diğer hava taşıtları (2000kg<boş ağırlık <= 15000 
kg) 

Hava ve uzay taşıtları 880240001000 Uçak; yolcu taşımaya mahsus olanlar (boş ağırlık 
>15000 kg) 

Hava ve uzay taşıtları 880240009000 Diğer hava taşıtları (boş ağırlık >15000 kg) 

Hava ve uzay taşıtları 880260100000 Uzay araçları (uydular dahil) 

Hava ve uzay taşıtları 880260900000 Uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı 
araçları 

Hava ve uzay taşıtları 880310000000 Pervaneler ve rotorlar vb. aksam ve parçaları; hava 
taşıtlarının 

Hava ve uzay taşıtları 880320000000 İniş takımları vb. aksam ve parçaları; hava 
taşıtlarının 

Hava ve uzay taşıtları 880330000000 Uçak ve helikopterlerin díğer aksam ve parçaları 

Hava ve uzay taşıtları 880390100000 Uçurtmalı balonlara ait aksam ve parçalar 

Hava ve uzay taşıtları 880390200000 Uzay araçlarının aksam, parçası 

Hava ve uzay taşıtları 880390300000 Uzay aracını fırlatıcı araç ve yörünge-altı araçlarının 
aksam parçası 

Hava ve uzay taşıtları 880390900000 88.01 ve 88.02 Pozisyonlarındaki diğer hava 
taşıtlarına ait aksam, parçalar 

Hava ve uzay taşıtları 880510100011 Hava taşıtlarını fırlatma cihaz ve tertibatı 

Hava ve uzay taşıtları 880510100015 Hava taşıtlarını fırlatma cihaz ve tertibatının aksam 
ve parçaları 

Hava ve uzay taşıtları 880510900000 Diğer hava taşıtları iniş cihaz ve tertibatı ve bunların 
aksam ve parçaları 

Hava ve uzay taşıtları 880521000000 Hava muharebe simulatörü ve bunların aksamı 

Hava ve uzay taşıtları 880529000000 Yerde uçuş eğitimi yapmaya mahsus diğer cihazlar 
vb.aksam, parçaları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

900110101000 Camdan görüntü iletici kablolar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

900110109000 Diğer görüntü iletici optik lif, lif demetleri ve 
kabloları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

900110901000 Optik tarzda işlenmemiş olan optik lifler, optik Iif 
demetleri ve kabloları 



 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

900110909100 Optik tarzda işlenmiş olan camdan optik lifler, optik 
Iif demetleri ve kabloları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

900110909900 Optik tarzda işlenmiş olan diğer maddelerden optik 
lifler, optik Iif demetleri ve kabloları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

900120001000 Camdan yaprak/levha halinde polarizan maddeler 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

900120009000 Diğer maddelerden yaprak/levha halinde polarizan 
maddeler 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

900130000000 Kontakt lensler 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

900140200000 Gözlük camları; görme kusuru için olmayan camdan 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

900140410000 Gözlük camı; görme kusuru için tek odaklı, iki yüzü 
işlenmiş camdan 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

900140490000 Gözlük camı; görme kusuru için diğer iki yüzü 
işlenmiş camdan 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

900140800000 Camdan diğer gözlük camları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

900150200000 Gözlük camı; görme kusuru için olmayan, diğer 
maddelerden 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

900150410000 Gözlük camı; görme kusuru için tek odaklı, her iki 
yüzü de işlenmiş, diğer maddelerden 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

900150490000 Gözlük camı; görme kusurunun giderilmesine 
mahsus, her iki yüzü de işlenmiş, diğer maddelerden 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

900150800000 Diğer gözlük camları; görme kusurunun 
giderilmesine mahsus, diğer maddelerden 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

900190001100 Sivil hava taşıtları için camdan mercekler, aynalar, 
prizmalar, optik elemanlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

900190001900 Sivil hava taşıtları için diğer maddelerden mercekler, 
aynalar, prizmalar, optik elemanlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

900190009100 Diğer kullanım için camdan mercekler, aynalar, 
prizmalar, optik elemanlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

900190009900 Diğer kullanım için diğer maddelerden mercekler, 
aynalar, prizmalar, optik elemanlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

900211001000 Kamera, projektör, fotoğraf makinesi vb. cam 
objektif mercekleri 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

900211009000 Projektör, fotoğraf makinesi vb. diğer madde 
objektif mercekler 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

900219001000 Diğer optik cihazların camdan objektif mercekleri 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

900219009000 Diğer optik cihazların diğer madde objektif 
mercekleri 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

900220001000 Optik cihazların camdan filtreleri 



 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

900220009000 Diğer optik cihazların diğer maddelerden filtreleri 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

900290001100 Sivil hava taşıtları için diğer amaçlı kamera, 
projektör vb. camdan diğer elemanları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

900290001900 Sivil hava taşıtları için diğer amaçlı kamera, 
projektör vb. diğer maddelerden diğer elemanları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

900290009100 Diğer kullanım için için diğer amaçlı kamera, 
projektör vb. camdan diğer elemanları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

900290009900 Diğer kullanım için diğer amaçlı kamera, projektör 
vb. diğer maddelerden diğer elemanları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

900311000000 Plastikten gözlük çerçeveleri 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

900319000000 Gözlük çerçeveleri; plastikten olanlar hariç 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

900390000000 Gözlük veya benzeri eşyaya ait çerçevelerin aksam 
ve parçaları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

900410100000 Optik tarzda işlenmiş camları olan güneş gözlükleri 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

900410910000 Plastik camlı güneş gözlükleri 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

900410990000 Diğer güneş gözlükleri 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

900490100011 Optik tarzda işlenmiş plastik diğer gözlükler 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

900490100012 Plastik camlı röntgen gözlükleri 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

900490100019 Plastik camlı diğer gözlükler 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

900490900011 Optik tarzda işlenmiş camları olan diğer gözlükler 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

900490900012 Diğer röntgen gözlükleri 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

900490900019 Diğer gözlükler 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

900510000000 Çift gözlü dürbünler 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

900580001000 Tek gözlü dürbünler 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

900580009011 Optik teleskoplar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

900580009019 Astronomi aletleri vb. mesnetleri 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

900590001000 Dürbünlere ait aksam, parça ve aksesuar 



 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

900590009000 Diğer teleskop, astronomi vb. aletlerin aksam, parça 
ve aksesuarı 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

900610000000 Baskı klişesi/silindirlerini hazırlamada kullanılan 
türden fotoğraf makinaları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

900630000000 Sualtı, hava araştırması, iç organlar vb. için özel 
cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

900640000000 Anında fotoğraf veren makineler 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

900651000000 Fotoğraf makinaları; tek objektifli, rulo halindeki 
filmler için,  (eni=<35mm.)(SLR) 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

900652000000 Diğer fotoğraf makineleri, rulo film (genişliği 
<35mm.) 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

900653100000 Dispozıbıl fotoğraf makineleri, rulo film 
(genişliği=35 mm.) 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

900653800000 Diğer fotoğraf makineleri, rulo film 
(genişliği=35mm) 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

900659000000 Diğer fotoğraf makineleri 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

900661000000 Deşarj lambalı elektronik flaşlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

900669001000 Fotoğrafçılıkta kullanılan flaş lambaları, flaş küpleri 
ve benzerleri 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

900669009000 Fotoğrafçılıkta flash ışığı meydana getirmeye 
mahsus diğer cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

900691001000 Baskı klişesi/silindirlerini hazırlamada kullanılan 
türden fotoğraf makinasının aksam, parça, aksesuarı 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

900691009000 Fotoğraf makinalarına ait aksam, diğer parça ve 
aksesuar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

900699001000 Fotoğrafçılıkta flaş ışığı meydana getirmeye mahsus 
cihazlara ait aksam, parça, aksesuar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

900699009000 Diğer fotoğraf cihazları; tertibatın aksam, parçaları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

900710000000 Sinema kameraları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

900720000000 Kameralar için projektörler 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

900791000000 Kameralara ait aksam, parçalar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

900792000000 Projektörlere ait aksam, parçalar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

900850000000 Projektörler, fotoğraf büyültücü ve küçültücü 
cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

900890001000 Sabit görüntü projektörlerine ait aksam, parça ve 
aksesuar 



 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

900890009000 Fotoğraf büyültme, küçültücü cihazları aksam, 
parça, aksesuar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901010001011 Fotoğraf laboratuvarları için filmleri develope eden 
cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901010001019 Fotoğraf laboratuvarları için fotoğraf baskı, malzeme 
ve cihazları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901010009011 Sinema filmlerini develope eden cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901010009019 Diğer filmleri develope eden cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901050001011 Fotoğraf laboratuvarları için fotoğraf filmi montaj 
cihazı 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901050001019 Fotoğraf laboratuvarları için diğer malzeme ve 
cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901050009011 Sinema filmi montaj cihazı 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901050009012 Sinema filmlerinin kopyasını çıkarmaya mahsus 
cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901050009013 Laklama ve çizgi gidermeye mahsus cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901050009019 Sinema filmleri için diğer malzeme ve cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901060000000 Projeksiyon perdeleri 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901090000000 Sinema/fotoğraf laboratuvarlarında kullanılan 
cihazların aksam/parçası 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901110100000 Yarı iletken disk/ağın taşınması/elleçlenmesi için 
özel tasarl.stereoskopik mikroskoplar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901110900000 Diğer stereoskopik mikroskoplar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901120100000 Yarı iletken disk/ağın taşınması/elleçlenmesi için 
özel tasarl.fotomikrografik mikroskop 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901120900011 Fotomikrografı cihazlarıyla beraber olan optik 
mikroskoplar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901120900012 Sinefotomikrografı cihazlarıyla beraber olan optik 
mikroskoplar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901120900013 Mikroprojeksiyon cihazlarıyla beraber olan optik 
mikroskoplar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901180000011 Ölçme ve kontrol işlemlerinde kullanılan 
mikroskoplar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901180000019 Diğer mikroskoplar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901190100000 Yarı iletken disk/ağın taşınması, eleçlenmesi için 
cih.donatılmış olan cihazın aks., parç. 



 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901190900000 Kombine haldeki optik mikroskopların diğer aksam, 
parça ve aksesuarları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901210100000 Yarı iletken disk/ağın taşınması/elleçlenmesi için 
elektron mikroskoplar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901210900011 Diğer elektron mikroskopları ve proton 
mikroskoplar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901210900012 Difraksiyon cihazları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901290100000 Yarı iletken disk/ağın taşınması/elleçlenmesi için 
elektron mikroskopların aksamı 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901290900000 Diğer mikroskopların (optik mikroskoplar hariç) ve 
difraksiyon cihazlarının aksam, parça ve aksesuarı 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901310000011 Silahlar için teleskopik dürbünler 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901310000012 Periskoplar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901310000019 Diğer teleskoplar, teleskopik cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901320000010 Silahlar için lazerler (lazer diyodları hariç) 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901320000090 Lazerler (lazer diyodları hariç); silahlar için olanlar 
hariç 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901380200011 Aktif matrisli sıvı kristal tertibatlı siyah,beyaz/diğer 
tek renkli cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901380200012 Aktif matrisli sıvı kristal tertibatlı renkli cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901380300000 Sıvı kristal tertibatlı diğer alet, cihaz ve tertibat 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901380900000 Diğer optik alet, cihaz, tertibat 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901390100000 Sıvı kristal tertibatlı cihazlar için aksam, parça, 
aksesuar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901390900000 Lazerlerin, diğer optik alet ve cihazların aksam, 
parça ve aksesuarı 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901410000000 Pusulalar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901420201100 Sivil hava taşıtları için düşük sürati gösteren 
elektrikli/elektronik alet ve cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901420201900 Diğer kullanımlar için düşük sürati gösteren 
elektrikli/elektronik alet ve cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901420209100 Sivil hava taşıtları için düşük sürati gösteren diğer 
alet ve cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901420209900 Diğer kullanımlar için düşük sürati gösteren diğer 
alet ve cihazlar 



 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901420801000 Diğer havacılık, uzay yolculukları için 
(elektrikli/elektronik) sistem 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901420809000 Diğer havacılık, uzay yolculukları için (diğer) sistem 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901480001000 Akustik ve ultrasonik iskandil aletleri, ultrasonik 
detektör 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901480009011 Deniz ve nehir seyahatleri için elektronik alet ve 
cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901480009019 Diğer seyrüsefer alet ve cihazları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901490001100 Elektrikli ve elektronik pusula ve diğer seyrüsefer 
alet ve cihazlar için aksam ve parçalar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901490001900 Diğer pusula ve diğer seyrüsefer alet ve cihazlar için 
aksam ve parçalar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901490009100 Akustik, ultrasonik iskandil aletleri ve ultrasonik 
dedektörlere ait aksam ve parça 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901490009900 Diğer seyrüsefer alet ve cihazların aksam ve 
parçaları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901510100000 Elektronik telemetreler 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901510901000 Elektrikli telemetreler 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901510909000 Diğer telemetreler 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901520100000 Elektronik teodolitler ve takimetreler (takeometreler) 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901520901000 Elektrikli teodolitler ve takimetreler (takeometreler) 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901520909000 Diğer teodolitler ve takimetreler (takeometreler) 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901530100000 Elektronik seviye tespit aletleri (nivolar) 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901530901000 Elektrikli seviye tespit aletleri (nivolar) 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901530909000 Diğer seviye tespit aletleri (nivolar) 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901540100000 Elektronik fotogrametrik ölçüm alet ve cihazları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901540901000 Elektrikli fotogrametrik ölçüm alet ve cihazları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901540909000 Diğer fotogrametrik ölçüm alet ve cihazları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901580110011 Meteorolojiye ait elektronik alet ve cihazlar 



 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901580110012 Jeofiziğe ait elektronik alet ve cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901580110019 Hidrolojiye ait elektronik alet ve cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901580190011 Jeodeziye ait elektronik alet ve cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901580190019 Elektronik arazi ölçme, hidrografik, oşinografik, 
hidrolojik, meteorolojik, jeofizik alet ve cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901580911011 Jeodezi ait elektrikli alet ve cihazları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901580911019 Elektrikli arazi ölçme, hidrografik, oşinografik, 
hidrolojik, meteorolojik, jeofizik alet ve cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901580919011 Jeodezi ait diğer alet ve cihazları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901580919019 Arazi ölçme, hidrografik, oşinografik, hidrolojik, 
meteorolojik, jeofizik için diğer alet ve cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901580931011 Meteorolojiye ait elektrikli alet ve cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901580931012 Jeofiziğe ait elektrikli alet ve cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901580931019 Hidrolojiye ait elektrikli alet ve cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901580939011 Jeofiziğe ait diğer alet ve cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901580939019 Meteoroloji ve hidroloji  için diğer alet ve cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901580991000 Elektrikli diğer yer, su, hava ölçüm alet ve cihazları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901580999000 Diğer yer, su, hava ölçüm alet ve cihazları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901590001011 Elektrikli veya elektronik meteoroloji alet ve 
cihazlarına ait aksam ve parçalar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901590001019 Elektrikli/elektronik arazi ölçme, hidrografi, 
oşinografi, hidroloji, jeofizik alet ve cihazlarına ait 
aksam ve parçalar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901590009000 Diğer arazi ölçme, hidrografi, oşinografi, hidroloji, 
jeofizik, meteoroloji alet ve cihazlarına ait aksam ve 
parçalar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901600101000 Elektrikli/elektronik hassas teraziler (hassasiyet =< 5 
santigram) 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901600109000 Diğer hassas teraziler (hassasiyet =< 5 santigram) 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901600901000 Elektrikli/elektronik hassas terazilerin aksam, parça, 
aksesuarı 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901600909000 Diğer hassas terazilerin aksam, parça ve aksesuarı 



 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901710101000 Çizim masaları için elektrikli/elektronik çiziciler 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901710109000 Çizim masaları için diğer çiziciler 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901710901000 Elektrikli/elektronik diğer çizim masa ve makineleri 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901710909000 Diğer çizim masa ve makineleri 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901720050000 Çiziciler (plotter'ler) 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901720100000 Resim yapmaya mahsus diğer aletler 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901720390000 Çizim yapmaya mahsus diğer aletler 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901720900000 Hesap yapmaya mahsus aletler (sürgülü cetveller, 
hesap daireleri ve benzerleri dahil) 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901730001000 Elektrikli veya elektronik mikrometreler, kalibreler 
ve mikyaslar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901730009000 Mikrometreler, kalibreler ve mikyaslar; elektrikli 
veya elektronik olanlar hariç 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901780101000 Elektrikli/elektronik ölçü çubuk, şerit metre, bölmeli 
cetvel 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901780109011 İmali bitirilmemiş/aksamı tamamlanmamış şerit 
metreler 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901780109019 İmali bitirilmiş/aksamı tamamlanmamış şerit 
metreler 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901780109029 Ölçü çubukları, şerit metreler ve bölmeli cetvellerin 
diğerleri 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901780901000 Elektrikli/elektronik diğer ölçüm cihazları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901780909000 Elektrikli/elektronik olmayan diğer ölçüm cihazları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901790001000 Elektrikli/elektronik ölçü aletleri aksam, aksesuarı 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901790009000 Diğer ölçü aletleri aksam, parça ve aksesuar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901811000000 Elektrokardiyograflar (EKG) 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901812000000 Ultrasonik tetkik cihazları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901813000000 Manyetik rezonansla görüntüleme cihazları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901814000000 Sintigrafi cihazları 



 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901819100000 İki/daha fazla parametrenin eşzamanlı olarak takibi 
için izleme tertibatı 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901819900011 Elektroensefaloğraf cihazları (EEG) 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901819900012 Fiberaskoplar (monitörlü kameralı olsun olmasın) 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901819900013 Fonokardiyograf ve kardiyoskoplar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901819900014 Elektromiyografi (EMG) 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901819900019 Diğer elektro teşhis cihazları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901820000000 Ultraviole veya kızıl ötesi ışınlı cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901831100011 Tüberkülin şırıngaları (bir kullanımlık,steril, 
pirojensiz); plastik maddelerden olanlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901831100012 Bir kullanımlık steril şırıngalar, plastik maddelerden 
olanlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901831100019 Plastik maddelerden diğer şırıngalar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901831900011 Diğer maddelerden kulak yıkama şırıngası (metal) 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901831900012 Diğer maddelerden tüberkülin şırıngası 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901831900013 Diğer maddelerden tıpta kullanılan şırıngalar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901831900014 Diğer maddelerden insülin şırıngaları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901831900019 Diğer maddelerden diğer şırıngalar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901832100011 Metalden boru şeklinde şırınga iğnesi (bir 
kullanımlık) 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901832100019 Metalden boru şeklinde diğer iğneler 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901832900000 Cerrahi dikiş iğneleri 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901839000011 Serum ve kan verme seti (kanül) 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901839000012 Hemodializ seti (kanül) 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901839000013 Kelebek set (kanül) 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901839000014 İdrar sondası - nelaton 



 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901839000015 İdrar sondası - foley 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901839000017 Damar içi kataterler - steril, tek kullanımlık, 
anjiyografi için 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901839000018 Damar içi kataterler - steril, tek kullanımlık, (santral 
venös kateterleri) 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901839000021 Damar içi kataterler - steril, tek kullanımlık, (balonla 
dilatasyon için 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901839000022 Damar içi kataterler - steril, tek kullanımlık, iğne ile 
birlikte olan periferik olanlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901839000028 Diğer kateterler 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901839000039 Kanüller vb eşya 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901841000011 Dişçi tornaları (frezeleri) 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901841000012 Bir kaide üzerine monte edilmiş diğer dişçilik 
teçhizatı ile kombine haldeki dişçi tornaları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901849100000 Dişçi tornalarında kullanılmaya mahsus bilenler, 
diskler, delici uçlar vs. 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901849900000 Dişçilikte kullanılan diğer alet ve cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901850100000 Göz tıbbına ait optik olmayan diğer alet ve cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901850900000 Göz tıbbına ait optik diğer alet ve cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901890100011 Kan basıncını ölçmeye mahsus elektronik tansiyon 
aleti 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901890100012 Kan basıncını ölçmeye mahsus mekanik tansiyon 
aleti 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901890100013 Kan basıncını ölçmeye mahsus diğer alet ve cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901890200000 Endoskoplar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901890300011 Böbrek makineleri 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901890300013 Diyaliz ve fistula setleri 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901890300019 Diğer böbrek dializ cihazları (böbrek makinası ve 
diyalizörler) 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901890400000 Diyatermi cihazları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901890500011 Transfüzyon cihazları 



 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901890500012 Kan torbaları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901890600000 Anestezi alet ve cihazları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901890750000 Sinir stimilasyonu cihazları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901890840012 Her nevi bisturiler 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901890840018 Rahim içi aletler 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901890840019 Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte 
kullanılan diğer alet ve cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901910100011 Elektrikli ve vibratörlü masaj cihazları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901910100015 Elektrikli ve vibratörlü masaj cihazlarının aksam, 
parçaları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901910900011 Mekanoterapi cihazları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901910900012 Psikotekni cihazları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901910900013 Basınçlı su ile masaj yapan hidro banyo sistemleri 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901910900019 Diğer masaj cihazları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901910900025 Mekanoterapi cihazlar, masaj cihazları ve psikotekni 
cihazlarının aksam ve parçaları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901920000018 Ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs 
veya diğer terapik teneffüs cihazları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

901920000025 Ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs 
veya diğer terapik teneffüs cihazlarının aksam ve 
parçaları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902000000011 Teneffüs cihazları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902000000012 Gaz maskeleri 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902000000015 Teneffüs cihazlarının aksam, parça ve aksesuarı 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902000000018 Gaz maskelerinin aksam, parça ve aksesuarı 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902110100011 Vücudun şekil ve bozukluklarını 
önlemeye/düzeltmeye mahsus cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902110100012 Ortopedik çekme ve germe cihazları (traksiyon) 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902110100019 Diğer ortopedik cihazlar 



 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902110900012 Kırıklara mahsus kemik tespit malzemesi 
(implantlar) (tıbbi çiviler, tıbbi plaklar dahil) 
(paslanmaz çelikten) 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902110900018 Diğer kırıklara mahsus cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902121100000 Plastik maddelerden protez dişler 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902121900000 Diğer maddelerden protez dişler 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902129000000 Protez diş bağlantı parçaları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902131000000 Suni eklemler 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902139100000 Protez gözler 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902139900011 İnter - okiler lensler 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902139900012 Kalp kapakçıkları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902139900013 Diğer uzuv ve organ iç protezleri 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902139900014 Diğer uzuv ve organ dış protezleri 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902139900019 Vücudun suni diğer parçaları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902140000000 İşitme cihazları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902150000011 Dahili kalp pilleri 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902150000012 Harici kalp pilleri 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902190100000 İşitme cihazlarının aksam, parça, aksesuarı 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902190900013 Suni uzuvları tamamlayıcı aksam; parçalar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902190900014 Körler için yardımcı elektronik cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902190900019 Vücut kusur/noksanlık için üstte veya elde taşınan 
veya vücudun içine yerleştirilen diğer cihazlar ve 
aksam-parçalar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902212000000 Bilgisayarlı tomografi cihazları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902213000000 Dişçiliğe mahsus x; ışınlı cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902214000000 Tıbbi, cerrahi veya veterinerlik amaçlı X ışınlı 
cihazlar 



 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902219000000 Diğer X ışınlı cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902221000000 Tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı 
kullanımlar için alfa, betai gama ışınlı cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902229000000 Alfa, beta, gama ışınlı diğer amaçlar için cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902230000000 X ışın tüpleri 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902290001000 X -Işını üreten diğer jeneratörler 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902290009011 Radyoskopi (floroskopi) cihazlarına ait X, alfa, beta, 
gama ışınlı cihazlar, tüpler, kontrol panoları, ekran, 
masa, vb. 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902290009012 X -Işınlı cihazlara ait X, alfa, beta, gama ışınlı 
cihazlar, tüpler, kontrol panoları, ekran, masa, koltuk 
vb. 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902290009019 Diğer X, alfa, beta, gama ışınlı cihazlar, tüpler, 
kontrol panoları, ekran, masa, koltuk vb. 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902410110000 Metallerin mekanik özelliklerini belirleyen çok 
amaçlı/çekme deney ve kontrollerine mahsus 
elektronik cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902410130000 Metallerin mekanik özelliklerini belirleyen sentetik 
deney ve kontrollerine mahsus elektronik cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902410190000 Metallerin mekanik özelliklerini belirleyen diğer 
deney ve kontrollerine mahsus elektronik cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902410901000 Metallerin mekanik özelliklerini belirleyen elektrikli 
makine ve cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902410909000 Metallerin mekanik özelliklerini belirleyen diğer 
makine ve cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902480110000 Dokumaya elverişli maddeleri, kağıt/kartonları 
denemeye, kontrol etmeye mahsus elektronik 
makina ve cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902480190000 Diğer maddeleri denemeye, kontrol etmeye mahsus 
elektronik makina ve cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902480901000 Diğer maddeleri denemeye, kontrol etmeye mahsus 
elektrikli makina ve cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902480909000 Diğer maddeleri denemeye, kontrol etmeye mahsus 
diğer makina ve cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902490001000 Madde özellikleri için elektrik/elektronik 
cihazlarının aksam, parça 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902490009000 Madde özellikleri için diğer cihazlarının aksam, 
parça 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902511200000 Kliniklerde veya veterinerlikte kullanılan 
termometreler 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902511800011 Ovülasyon sıvılı termometre (yekpare cam gövdeli, 
civalı) 



 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902511800019 Sıvılı olan diğer termometreler 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902519201100 Sivil hava taşıtları için elektronik termometre 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902519201911 Diğer kullanım için kayıt edici tertibatı olan 
elektronik termometreler 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902519201919 Diğer kullanım için kayıt edici tertibatı olmayan 
elektronik  termometreler 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902519802100 Sivil hava taşıtları için diğer termometre 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902519802211 Kayıt edici tertibatı olan elektrikli termometreler 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902519802219 Kayıt edici tertibatı olmayan elektrikli termometreler 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902519802300 Pirometreler 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902519802900 Diğer termometreler 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902580201000 Elektronik/elektrikli barometreler 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902580209000 Diğer barometreler 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902580401000 Sivil hava taşıtları için elektronik diğer ölçüm 
aletleri 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902580409000 Diğer kullanım için elektronik diğer ölçüm aletleri 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902580801000 Sivil hava taşıtları için diğer ölçüm aletleri 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902580802000 Diğer kullanım için elektrikli diğer ölçüm aletleri 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902580809000 Diğer kullanımlar için diğer ölçüm aletleri 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902590001100 Sivil hava taşıtları için elektrikli/elektronik ölçüm 
cihazlarının aksam, parçası 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902590001900 Sivil hava taşıtları için diğer ölçüm cihazlarının 
aksam, parçası 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902590002111 Diğer kullanım için elektrik/elektronik rezistanlı 
termometre algılayıcısı (RTD) 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902590002112 Diğer kullanım için elektrik/elektronik optik 
pirometreler için algılayıcılar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902590002113 Diğer kullanım için elektrik/elektronik termokopul 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902590002119 Diğer kullanım için diğer ölçüm cihazlarının 
(elektronik/elektrikli) aksam, parça, aksesuarı 



 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902590002900 Diğer ölçüm cihazlarını aksam, parça ve aksesuarı 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902610211000 Sivil hava taşıtları için elektronik debimetreler 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902610219000 Diğer kullanım için elektronik debimetreler 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902610291000 Sivil hava taşıtları için sıvıların akışını/seviyesini 
ölçmeye mahsus diğer elektronik cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902610299000 Diğer kullanım için sıvıların akışını/seviyesini 
ölçmeye mahsus diğer elektronik cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902610811000 Sivil hava taşıtları için diğer debimetreler 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902610819000 Diğer kullanım için diğer debimetreler 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902610891000 Sivil hava taşıtları için sıvıların akışını/seviyesini 
ölçmeye mahsus diğer cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902610899000 Diğer kullanım için sıvıların akışını/seviyesini 
ölçmeye mahsus diğer cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902620201000 Sivil hava taşıtları için basınç ölçmeye/kontrol 
etmeye mahsus elektronik cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902620209000 Diğer kullanım için basınç ölçmeye/kontrol etmeye 
mahsus elektronik cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902620401000 Sivil hava taşıtları için spiral/metal diyafram tipi 
basınç göstergeleri 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902620409000 Diğer kullanım için spiral/metal diyafram tipi basınç 
göstergeleri 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902620801000 Sivil hava taşıtları için basınç ölçmeye/kontrol 
etmeye mahsus diğer cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902620802000 Sıvı ve gazlar için basınç kontrol anahtarları; sivil 
hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar 
HARİÇ 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902620808000 Sıvı ve gazlar için basınç ölçmeye veya kontrol 
etmeye mahsus diğer cihazlar;sivil hava taşıtlarında 
kullanılanlar HARİÇ 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902680201000 Sivil hava taşıtları için elektronik diğer alet ve 
cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902680209000 Diğer kullanım için elektronik diğer alet ve cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902680801000 Sivil hava taşıtlarında kullanılan gaz ve sıvılar için 
diğer alet ve cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902680809000 Diğer yerlerde kullanılan gaz ve sıvılar için diğer 
alet ve cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902690001000 Sivil hava taşıtları için sıvı/gaz ölçüm cihazının 
aksam, parça, aksesuarı 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902690009000 Diğer kullanım için için sıvı/gaz ölçüm cihazının 
aksam, parça, aksesuarı 



 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902710100000 Elektronik gaz/duman analiz cihazları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902710900000 Diğer gaz ve duman analiz cihazları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902720000000 Kromatograflar ve elektroforez cihazları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902730000011 Spektrometreler 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902730000019 Spektrofotometreler ve spektrograflar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902750000000 Optik ışınlı diğer alet ve cihazlar (uv, görülebilir 
ışınlar, ır) 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902780050000 Pozometreler 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902780110000 Elektronik ph metreler, rh metreler ve iletkenliği 
ölçen diğer aletler 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902780130000 İzole edici ve iletken tabakaların özelliklerinin 
analizi için elektronik cihaz 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902780170000 Optik ışınlı alet ve cihazlar, elektronik, diğer 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902780910000 Diğer viskozimetreler, porozimetreler, dilatometreler 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902780990000 Fiziksel ve kimyasal analiz için diğer alet ve cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902790100000 Mikrotomlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902790500000 Kromatograf, elektroforez, yüzey gerilimi, genleşme 
vb.özellikleri ölçen alet, cihazl.aks. 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902790800000 Fiziksel ve kimyasal analiz cihazlarının aksam, parça 
ve aksesuar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902810000000 Gaz sayaçları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902820000000 Sıvı sayaçları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902830110011 Alternatif akım için tek fazlı elektronik elektrik 
sayaçları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902830110019 Alternatif akım için tek fazlı diğer elektrik sayaçları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902830190011 Alternatif akım için çok fazlı elektronik elektrik 
sayaçları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902830190019 Alternatif akım için çok fazlı diğer elektrik sayaçları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902830900011 Güç ölçen demantmetreli (sarfiyat) sayaçları 



 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902830900012 Aktif sayaçlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902830900013 Reaktif sayaçlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902830900014 Elektronik elektrik sayaçları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902830900018 Diğer elektrik sayaçları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902890100011 Elektronik elektrik sayaçlarına ait aksam, parçalar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902890100019 Diğer elektrik sayaçlarına ait aksam, parçalar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902890900000 Diğer sayaçlara ait aksam, parçalar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902910001000 Sivil havacılık için devir adedi, üretim sayaçları, 
taksimetre, milometre, pedometre vb. 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902910002000 Elektronik veya elektrikli olan devir adedi sayaçları, 
üretim sayaçları, taksimetreler, milometreler , 
pedometreler vb 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902910009000 Diğer devir adedi sayaçları, üretim sayaçları, 
taksimetreler, milometreler , pedometreler vb 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902920311000 Taşıtlar için elektronik/elektrikli hız göstergeleri 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902920319000 Taşıtlar için diğer hız göstergeleri 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902920381000 Sivil hava taşıtları için hız göstergeleri ve 
takometreler 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902920389000 Diğer hız göstergeleri ve takometreler 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902920901000 Elektronik/elektrikli stroboskoplar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902920909000 Diğer stroboskoplar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

902990000000 Diğer (devir, üretim, mesafe, hız vb.) sayaçlarının 
aksam, parçası 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903010001000 Sivil hava taşıtları için iyonlaşma ışınlarını 
ölçmeye/bulmaya mahsus alet ve cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903010009000 Diğer kullanım için iyonlaşma ışınlarını 
ölçmeye/bulmaya mahsus alet ve cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903020101000 Sivil hava taşıtları için osiloskoplar ve osilograflar 
(katot ışınlı olanlar) 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903020109000 Diğer kullanımlar için osiloskoplar ve osilograflar 
(katot ışınlı olanlar) 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903020301000 Sivil hava taşıtları için osiloskoplar ve osilograflar 
(diğerleri, kaydedici tertibatı olan) 



 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903020309000 Diğer kullanımlar için osiloskoplar ve osilograflar 
(diğerleri, kaydedici tertibatı olan) 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903020911000 Sivil hava taşıtları için osiloskoplar ve osilograflar 
(elektronik olanlar) 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903020919000 Diğer kullanımlar için osiloskoplar ve osilograflar 
(elektronik olanlar) 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903020991000 Sivil hava taşıtları için osiloskoplar ve osilograflar 
(diğerleri) 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903020999000 Diğer kullanımlar için osiloskoplar ve osilograflar 
(diğerleri) 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903031001000 Sivil hava taşıtları için multimetreler (kaydedici 
tertibatı olmayanlar) 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903031009011 Diğer kullanım için elektronik multimetreler 
(kaydedici tertibatı olmayanlar) 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903031009012 Diğer kullanım için elektrikli multimetreler 
(kaydedici tertibatı olmayanlar) 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903032001000 Sivil hava taşıtları için multimetreler (kaydedici 
tertibatı olanlar) 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903032009011 Diğer kullanım için elektronik multimetreler 
(kaydedici tertibatı olanlar) 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903032009012 Diğer kullanım için elektrikli multimetreler 
(kaydedici tertibatı olanlar) 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903033101000 Sivil hava taş.için gerilim/akım/direnç/güç ölçme 
veya muayene için elektronik diğer cihaz (kaydedici 
tertibatı olmayan) 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903033109000 Diğer yerler için gerilim/akım/direnç/güç ölçme 
veya muayene için elektronik diğer cihaz (kaydedici 
tertibatı olmayan) 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903033911000 Sivil hava taşıtları için voltmetreler; kaydedici 
tertibatı olmayan, elektronik olmayan 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903033919000 Diğer yerler için voltmetreler; kaydedici tertibatı 
olmayan, elektronik olmayan 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903033991000 Sivil hava taş.için gerilim/akım/direnç/güç ölçme 
veya muayene için elektronik olmayan diğer cihaz 
(kaydedici olmayan) 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903033999000 Diğer yerler için gerilim/akım/direnç/güç ölçme 
veya muayene için elektronik olmayan diğer cihaz 
(kaydedici olmayan) 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903039001100 Sivil hava taş.için gerilim/akım/direnç/güç ölçme 
veya muayene için elektronik diğer cihaz (kaydedici 
tertibatı olan) 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903039001900 Diğer yerler için gerilim/akım/direnç/güç ölçme 
veya muayene için elektronik diğer cihaz (kaydedici 
tertibatı olan) 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903039002100 Sivil hava taş.için gerilim/akım/direnç/güç ölçme 
veya muayene için elektronik olmayan diğer 
cihaz(kaydedici tertibatlı) 



 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903039002900 Diğer yerler için gerilim/akım/direnç/güç ölçme 
veya muayene için elektronik olmayan diğer cihaz 
(kaydedici tertibatlı) 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903040001000 Sivil hava taşıtları için telekomünikasyon için özel 
olarak imal edilmiş diğer alet ve cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903040009000 Diğer yerler için telekomünikasyon için özel olarak 
imal edilmiş diğer alet ve cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903082000000 Yarı iletken disklerin, tertibatın ölçülmesine, 
kontrolüne mahsus cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903084001000 Sivil hava taşıtı için diğer alet ve cihazlar (kaydedici 
tertibatı olan) 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903084009000 Diğer kullanım için diğer alet ve cihazlar (kaydedici 
tertibatı olan) 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903089301000 Sivil hava taşıtı için diğer ışın, elektrik ölçü, kontrol 
alet ve cihazları; elektronik 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903089309000 Diğer kullanım için diğer ışın, elektrik ölçü, kontrol 
alet ve cihazları; elektronik 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903089901000 Sivil hava taşıtı için diğer ışın, elektrik ölçü, kontrol 
alet ve cihazları; elektronik olmayan 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903089909000 Diğer kullanım için diğer ışın, elektrik ölçü, kontrol 
alet ve cihazları; elektronik olmayan 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903090200000 Yarı iletken disklerin, tertibatın ölçülmesine, 
kontrolüne mahsus cihazın aksam, parçası 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903090851000 Sivil hava taşıtları için elektronik ışın elektrik ölçü, 
kontrol alet, cihazların aksam, parçası 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903090859000 Diğer kullanım için elektronik ışın elektrik ölçü, 
kontrol alet, cihazların aksam, parçası 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903110001000 Mekanik parçaları elektrikli/elektronik dengeleme 
makineleri 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903110009000 Mekanik parçaları diğer çeşit dengeleme makineleri 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903120001000 Elektronik/elektrikli deney standları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903120009000 Diğer çeşit deney standları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903141000000 Yarı iletken disk kontrolüne mahsus cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903149100000 Yarı iletken disklerin yüzeylerinin kirliliğini ölçen 
cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903149900000 Diğer optik alet ve cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903180320000 Yarı iletken disk/taslak kontr./yarı iletkenin 
im.kullan.fotomastik kontrolüne ait olanlar 
(elektronik) 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903180340011 Elektronik planimetreler 



 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903180340019 Elektronik olarak geometrik şekilleri ölçen alet, 
cihaz, makine 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903180381000 Sivil hava taşıtları için elektronik diğer alet makina 
ve cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903180389011 Elektronik su terazileri 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903180389019 Diğer kullanım için elektronik diğer alet makina ve 
cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903180911000 Sivil hava taşıtları için geometrik büyüklükleri 
ölçmeye/kontrole mahsus olan diğer aletler 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903180912011 Elektrikli planimetreler 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903180912019 Diğer kullanım için diğer alet ve cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903180919011 Diğer şekilde planimetreler 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903180919019 Diğer geometrik şekilleri ölçen alet, cihaz, makine 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903180981000 Sivil hava taşıtları için diğer şekilde diğer ölçüm ve 
kontrol alet ve cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903180982000 Diğer kullanım için elektrikli diğer ölçüm ve kontrol 
alet ve cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903180989000 Diğer şekilde diğer ölçüm ve kontrol alet, cihaz, 
makineler 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903190200011 Sivil hava taşıtı için yarı iletken diskin yüzeyinin 
kirlili ğini ölçmeye mahsus optik alet ve cihazın 
aksam, parçası 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903190200019 Diğer kullanım için yarı iletken diskin yüzeyinin 
kirlili ğini ölçmeye mahsus optik alet ve cihazın 
aksam, parçası 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903190300011 Sivil hava taşıtı için yarı iletken disk/taslak 
kontr./yarı iletkenin im.kullan.fotomastik kontrolüne 
ait olanın aksamı 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903190300019 Diğer kullanım için yarı iletken disk/taslak 
kontr./yarı iletkenin im.kullan.fotomastik kontrolü 
için aksam 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903190851000 Sivil hava taşıtı için diğer alet, cihaz ve makinelerın 
aksam, parçası 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903190852100 Elektronik veya elektrikli diğer ölçü ve muayene 
cihaz ve makinelerın aksam ve parçası 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903190852900 Diğer ölçü ve muayene cihaz ve makinelerın aksam 
ve parçası 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903210201000 Sivil hava taşıtları için elektronik termostatlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903210209000 Diğer kullanım için elektronik termostatlar 



 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903210811000 Sivil hava taşıtları için elektrikli tetikleme cihazı 
bulunan termostatlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903210819000 Diğer kullanım için elektrikli tetikleme cihazı 
bulunan termostatlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903210891000 Sivil hava taşıtları için diğer termostatlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903210899000 Diğer kullanım için diğer termostatlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903220001000 Sivil hava taşıtları için basınç kontrol cihazları 
(manostatlar); 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903220009011 Diğer kullanım için elektronik basınç kontrol 
cihazları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903220009019 Diğer kullanım için diğer basınç kontrol cihazları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903281001000 Sivil hava taşıtları için hidrolik veya pnömatik alet 
ve cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903281009011 Hidrolik veya pnömatik seviye kontrol cihazları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903281009012 Hidrolik veya pnömatik bacalardan otomatik olarak 
duman çekme regülatörleri 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903281009019 Hidrolik veya pnömatik diğer alet ve cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903289000000 Diğer alet ve cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903290001000 Elektrik/elektronik otomatik ayar, kontrol alet ve 
cihazların aksam, parça ve aksesuarı 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903290009000 Diğer otomatik ayar, kontrol alet ve cihazların 
aksam, parça ve aksesuarı 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

903300000000 Optik alet, cihaz, sinema, ölçü, ayar makine ve 
cihazların diğer parçaları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

910111000000 Sadece mekanik göstergesi elektrikle çalışan kol 
saatleri 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

910119000000 Elektrikle çalışan diğer kol saatleri 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

910121000000 Otomatik kurmalı olan kol saatleri 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

910129000000 Diğer kol saatleri 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

910191000011 Elektrikle çalışan diğer cep saatleri 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

910191000012 Elektrikle çalışan diğer kronometreler 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

910191000019 Diğer cep saatleri ve diğer saatler 



 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

910199000011 Diğer cep saatleri (zarfları kıymetli metalle 
kaplamalı) 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

910199000012 Diğer kronometreler (zarfları kıymetli metalle 
kaplamalı) 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

910199000019 Diğer saatler (zarfları kıymetli metalle kaplamalı) 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

910211000000 Kol saati; sadece mekanik göstergesi olan elektrikle 
çalışan 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

910212000000 Kol saati; sadece opto-elektronik göstergesi olan 
elektronikle çalışan 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

910219000000 Kol saati; elektrikle çalışan diğerleri 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

910221000000 Kol saati; otomatik kurmalı olan diğerleri 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

910229000000 Kol saatleri; elektrikle çalışanlar; diğerleri 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

910291000011 Cep saatleri; elektrikle çalışanlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

910291000012 Kronometre; elektrikle çalışanlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

910291000019 Diğer saatler; elektrikle çalışanlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

910299000011 Diğer cep saatleri; diğer şekilde çalışanlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

910299000012 Diğer kronometreler;diğer şekilde çalışanlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

910299000019 Diğer saatler; diğer şekilde çalışanlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

910310001000 Saat makineli çalar saatler; elektrikle çalışan 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

910310009000 Saat makineli masa saatleri; elektrikle çalışan 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

910390001000 Saat makineli çalar saatler; diğer şekilde çalışan 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

910390009000 Saat makineli masa saatleri; diğer şekilde çalışan 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

910400000011 Nakil vasıtaIarının elektronik/elektrikli alet tabloları 
için saatler ve benzerleri 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

910400000019 Nakil vasıtaIarının diğer alet tabloları için saatler ve 
benzerleri 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

910511000000 Çalar saatler; elektrikle çalışan 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

910519000000 Çalar saatler; pil/akü ile çalışan 



 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

910521000000 Duvar saatleri; elektrikle çalışan 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

910529000000 Duvar saatleri; pil/akü ile çalışan 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

910591000000 Diğer saatler; elektrikle çalışan (zaman ölçen 
sayaçlar dahil) 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

910599000000 Elektriksiz çalışan diğer saatler 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

910610000000 Devam kaydedici cihazlar; tarih ve saat kaydedici 
cihazlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

910690000000 Saat makinalı veya senkron motorlu zaman kontrol 
cihazları ve zaman sayaçları; kaydediciler hariç 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

910700000011 Elektrikli/elektronik olan zaman kontrol cihaz ve 
saatleri 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

910700000019 Bir mekanizmayı harekete geçiren diğer çeşit saatler 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

910811000000 Cep/kol saat makinesi; pilli/akülü mekanik 
göstergeli 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

910812000000 Cep/kol saat makinesi; opto-elektronik göstergeli, 
pilli vb. 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

910819000000 Cep/kol saati makinesi; diğer pilli/akülü 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

910820000000 Cep/kol saati makinesi; otomatik kurmalı 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

910890000000 Cep/kol saati makinesi, diğer 
(tamamlanmış/birleştirilmi ş) 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

910910000000 Elektrikle çalışan diğer saat makinaları 
(tamamlanmış ve birleştirilmi ş) (cep ve kol saatleri 
hariç) 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

910990000000 Diğer şekillerde çalışan diğer saatlere ait makineler 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

911011100000 Cep/kol saatleri makineleri (spiral rakkaslı olanlar) 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

911011900000 Cep/kol saatleri makineleri diğer saat; tamamlanmış 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

911012000000 Cep/kol saati makineleri; tamamlanmamış makineler 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

911019000000 Cep/kol saatleri makine taslakları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

911090000000 Diğer saatlere ait makine taslakları, makine setleri, 
yarım set 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

911110000000 Cep/kol saatleri kıymetli metal/kıymetli metal kaplı 
zarfları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

911120000000 Cep/kol saati zarfları (adi metalden, altın, gümüş 
kaplı) 



 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

911180000000 Cep/kol saatlerinin diğer zarfları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

911190000000 Cep/kol saati zarflarının aksam, parçaları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

911220000000 Masa ve duvar saatlerinin zarfları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

911290000000 Masa, duvar saati zarflarının aksam ve parçaları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

911310100000 Kıymetli metallerle kaplı kol saati bilezikleri 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

911310900000 Kıymetli metallerle kaplama metallerle kaplı kol 
saati bilezikleri 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

911320000011 Altınla kaplanmış olan kol saati bilezikleri 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

911320000019 Diğer adi metallerle kaplı kol saati bilezikleri 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

911410000000 Yaylar (zemberekler dahil) 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

911430000000 Kadranlar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

911440000000 Platin ve köprüler 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

911490000000 Diğer saat aksam, parçaları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

940210000011 Dişçi koltukları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

940210000019 Berber koltukları vb. koltuklar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

940210000021 Dişçi ve berber koltuklarının aksam; parçaları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

940290000011 Eğme, döndürme, yükseltme ve alçaltmalı mekanik 
tertibatlı ameliyat masaları 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

940290000012 Ortopedik masalar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

940290000013 Mekanik tertibatlı karyolalar 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

940290000019 Diğer hareketli mobilya, karyola, koltuk, masa vb. 

Tıbbi aletler; hassas optik 
aletler ve saat 

940290000021 Tıp, cerrahi, dişçilikte kullanılan mobilya, masa, 
karyola vb. aksam; parçalar 

  
 
 
 
     
 


