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Sayın üyemiz, 

  

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan 08/03/2021 tarih 

62042381 sayılı yazıda; 

 

Bakanlıklarına vaki muhtelif müracaatlarda, reeskont kredilerinin taahhüt kapatma 

işlemlerinde "Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında 3151 rejim kodu ile 

düzenlenen" ve "ilgili alanında Türk Menşei dışında diğer ülke menşeili ürünlere ait kodların 

yer aldığı" ihracat beyannamelerinin kabul edilmediği, bu durumun ise uygulamada bazı 

sıkıntılara yol açtığının belirtildiği ve bahse konu sorunun Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankasınca (TCMB) yayımlanan “İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredisi 

Uygulama Talimatına” müteallik olması sebebiyle söz konusu taleplerin Bakanlıklarınca 

TCMB'ye intikal ettirilerek iş bu taleplerin ilgili mevzuatta yapılacak değişikliklerde dikkate 

alınmasında fayda olacağı ifade edilmiştir. 

 

Aynı yazıda devamla, TCMB’nin tüm bankalara iletilen ve bir örneği ilişik bulunan 

26/02/2021 tarihli talimatında, Bakanlıkları değerlendirmeleri çerçevesinde, adı geçen 

Uygulama Talimatında yer alan “ithal edilmiş malın ihracı” ifadesinin İhracat 

Yönetmeliğinin 11 inci maddesindeki tanıma uygun olarak “gümrük mevzuatı çerçevesinde 

serbest dolaşıma girmiş yeni veya kullanılmış malın ihracı” olarak anlaşılması gerektiği, 

ayrıca anılan Talimatta kredi taahhüdünün kapatılmasında kullanılacak gümrük 

beyannamesine ilişkin bir menşe şartından da bahsedilmediği değerlendirmelerine yer 

verilerek, reeskont kredisi taahhüt kapatma işlemlerinin bu açıklamalara uygun olarak 

sonuçlandırılması hususunun talimatlandırıldığı ifade edilmektedir. 

 

Bilgilerinize sunarız. 

e-imzalıdır 

Sertaç Ş. TORAMANOĞLU 

Genel Sekreter a. 

Şube Müdürü  
 

Ek: TCMB Talimatı (2 sayfa) 
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Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz :

E-TCMB.47154656-010.07.01-307

Konu:İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler
Reeskont Kredisi Hk. KEP

Sayın Genel Müdür

İlgi:20 Temmuz 2018 tarihli İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredisi Uygulama
Talimatı.

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün 22 Şubat 2021 tarih ve 61671323 sayılı
yazısında; ilgide kayıtlı İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredisi Uygulama Talimatının 2 nci
maddesinin ikinci fıkrasında reeskont kredisi kullandırılmayacak hallerden biri olarak yer verilen "ithal
edilmiş malın ihracı" ifadesinin, İhracat Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde "gümrük mevzuatı çerçevesinde
serbest dolaşıma girmiş yeni veya kullanılmış malın ihracı" olarak tanımlandığı ifade edilerek, Dahilde İşleme
Rejimi (DİR) kapsamında ithal edilen bir eşyanın, ihraç ürününün bünyesinde kullanıldıktan sonra,
muhakkak yaratılan katma değer ile ihraç edilmesi zorunluluğu bulunduğu, DİR'in ihraç ürünlerimize dünya
piyasalarında rekabet gücü kazandırmak, ülke ihracatını arttırmak, ihraç pazarları ve ihraç ürünlerimizi
çeşitlendirmek amacıyla, ihracatçılarımızın, dünya piyasa fiyatlarından gümrük muafiyetli olarak ve ticaret
politikası önlemlerine tabi olmaksızın, hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile ambalaj ve
işletme malzemelerin ithaline imkan vermesi amacını taşıdığı vurgulanarak, özellikle ilgili menşe kuralları
gereğince menşe kazanmasında sıkıntı yaşanan (tarım ürünleri gibi) ürünlerin, DİR kapsamında ihracında
Bankamız reeskont kredilerinin kullandırılmasının katma değerli ihracatın arttırılması noktasında
ihracatçılarımıza finansman desteği sağlayacağının değerlendirildiği belirtilmektedir.

Söz konusu yazıda ayrıca, 99/13812 sayılı "İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve
Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar" ve
bu Karara istinaden yayımlanan 2017/4 sayılı "İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile
Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ" kapsamındaki
vergi, resim ve harç istisnası uygulamalarında belgesiz ihracat kredilerinin taahhüt kapatmalarında
kullanılacak ihracat beyannamelerine konu malların menşelerine yönelik herhangi bir düzenlemenin yer
almadığı, esasen vergi, resim ve harç istisnası
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
İdare Merkezi

OĞUZ ASLANER HALİL İBRAHİM BABAT

GENEL MÜDÜR (TEDVİR) GENEL MÜDÜR
YARDIMCISI (TEDVİR)

yazılan 26.02.2021 tarih, 307 sayılı yazının 2. sayfası

mevzuatının vazedilme amacının ticarete konu malın menşei dikkate alınmaksızın ihracat, transit ticaret,
ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin teşviki olduğunun değerlendirildiği
ifade edilmektedir.

T.C. Ticaret Bakanlığının yukarıda yer verilen değerlendirmeleri çerçevesinde, Uygulama
Talimatımızda yer alan "ithal edilmiş malın ihracı" ifadesinin İhracat Yönetmeliğinin 11 inci maddesindeki
tanıma uygun olarak "gümrük mevzuatı çerçevesinde serbest dolaşıma girmiş yeni veya kullanılmış malın
ihracı" olarak anlaşılması gerektiği değerlendirilmektedir. Nitekim, Uygulama Talimatımızda kredi
taahhüdünün kapatılmasında kullanılacak gümrük beyannamesine ilişkin bir menşe şartından da
bahsedilmemektedir. Reeskont kredisi taahhüt kapatma işlemlerinin bu açıklamalara uygun olarak
sonuçlandırılması gerekmektedir.

Ayrıca, İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredisi Uygulama Talimatının "Yeni
Pazar Olmayan Ülkeler Listesi (Ek-5)" 2020 yılında en çok ihracat yapılan ilk 20 ülkeye göre güncellenmiş
olup, 3 Mart 2021 (dâhil) tarihinden itibaren yapılacak reeskont kredisi kullanımlarında güncellenen listenin
esas alınması gerekmektedir. Buna göre güncellenen Uygulama Talimatı ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.
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