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Proje kapsamında aşağıda belirtilen ürünlerden seçili olanları ürettiğimi/üreteceğimi beyan ederim. 

 

Bilgisayar ve büro makineleri 
751.94+ Yazma, kopyalama veya faks fonksiyonlarının iki veya daha fazlasını yerine getiren, otomatik veri işleme makinelerine veya ağa 

(network) bağlanabilen makineler  
☐ 

751.95+ Otomatik veri işleme makinelerine veya ağa (network) bağlanabilen diğer makineler ☐ 

752.+ Otomatik veri işleme makineleri ve bunların birimleri; manyetik veya optik okuyucular; verileri, veri ortamına kod şeklinde 

uyarlayabilen makineler ve bu tür verileri işleyebilen makineler 
☐ 

759.97 Yalnızca veya temel olarak grup 752 altında yer alan otomatik veri işleme makineleriyle ve bunların birimleriyle kullanmaya uygun 

parçalar ve aksesuarlar 
☐ 

 

Eczacılık ürünleri 
541.3+ Antibiyotikler (ilaç hammaddesi), 542 grubunda ilaç olarak yer almayanlar  ☐ 

541.5+ Hormonlar, prostaglandinler, tromboksanlar ve lökotrienler, doğal veya sentezle üretilmiş; bunların türevleri ve yapısal analogları 

(temelde hormon olarak kullanılan zincir yapısı değiştirilmiş polipeptitler dâhil)  
☐ 

541.6+ Glikosidler; salgı bezleri ve diğer organlar ile bunların ekstreleri;  antiserumlar, aşılar ve benzeri ürünler  ☐ 

542.1+ Tıbbi ilaçlar, antibiyotik veya bunların türevlerini içerenler  ☐ 

542.2 Tıbbi ilaçlar, hormon veya 541.5 alt grubunda yer alan diğer ürünler (antibiyotikler hariç)  ☐ 

 

Elektrikli makineler 
778.7+ Elektrik makineleri ve cihazları, kendine özel fonksiyona sahip olanlar, başka yerde sınıflandırılmış; bunların parçaları  ☐ 

778.84 Elektrikli sesli veya görsel sinyalizasyon cihazları (zil, siren, gösterge tabloları, hırsızlığa ve yangına karşı alarmlar) (motosiklet ve 

motorlu kara taşıtları için olan elektrikli sinyalizasyon vb. (başlık 778.34 altında yer alanlar) veya elektrikli sinyalizasyon, güvenlik 

veya trafik kontrol ekipmanları (başlık 778.82 altında yer alanlar) hariç)  

☐ 

(778.6-

778.61-

778.66-

778.69)+ 

Elektrik kondansatörleri, sabit, değişken veya ayarlanabilir (ön ayarlı) olanlar; 778.61, 778.66, 778.69 hariç  ☐ 

 

Elektronik 
763.31+ Madeni para, banknot, banka kartı, jeton veya benzerleriyle çalışan ses kayıt veya çoğaltma cihazları ☐ 

763.8+ Görüntü kayıt veya çoğaltma cihazları, video tunerleri olsun veya olmasın  ☐ 

772.2+ Baskılı devre kartları  ☐ 

772.61+ Elektrik dağıtımı ve kontrolü için panolar (sayısal kontrol panoları dahil) (772.4 veya 772.5 alt grupları altında yer alan cihazlardan en az 

iki tanesiyle donatılmış olan), konsollar, masalar, kabinler ve diğer mesnetler (grup 774, 881, 884 veya bölüm 87 altında yer alan 
cihazlarla birleşik olanlar dahil, fakat alt grup 764.1 altında yer alan anahtarlama cihazları hariç), voltaj (gerilim) <= 1.000 V olanlar  

☐ 

773.18+ Fiber optik kablolar  ☐ 

776.25+ Mikrodalga tüpler (ızgara ile kumanda edilebilen tüpler hariç)  ☐ 

776.27+ Diğer valfler ve tüpler ☐ 

776.3+   Diyotlar, transistörler ve benzeri yarı iletken aygıtlar; ışığa duyarlı yarı iletken aygıtlar (fotovoltaik piller dahil, bir modül halinde 

birleştirilmiş ya da panolarda hazırlanmış olsun veya olmasın); ışık yayan diyotlar 
☐ 

776.4+ Elektronik entegre devreler ☐ 

776.8+ Piezoelektrik kristalleri, monte edilmiş; grup 776 altında yer alan elektronik bileşenlerin başka yerde sınıflandırılmamış parçaları ☐ 

898.44+ Optik ortamlar ☐ 

898.46 Yarı iletken ortamlar, kayıt yapılmamış ☐ 

(764-764.93-

764.99)+ 
Başka yerde sınıflandırılmamış telekomünikasyon, ses kaydedebilen veya çoğaltabilen cihazların ve ekipmanların parçaları ve 

aksesuarları; 764.93, 764.99 hariç 
☐ 

 

Hava taşıtları 
792.1+ Helikopterler ☐ 

792.5+ Uzay araçları (uydu dâhil) ve uzay aracı fırlatma araçları ☐ 

792.91+ Pervaneler ve rotorlar ile bunların parçaları (zeplinler, planörler ve diğer motorsuz hava taşıtları,  helikopterler ve uçaklar için olanlar) ☐ 

792.93+ İniş takımları (zeplinler, planörler, delta kanatlı planörler ve diğer motorsuz hava taşıtları ile helikopterler, uçaklar, uzay araçlarının ve 

uzay aracı fırlatma araçların için) ve bunların parçaları 
☐ 

874.11 Yön bulma pusulaları; diğer seyrüsefer alet ve cihazları ☐ 

(714-714.89-

714.99)+ 
Makineler ve motorlar, elektrikli olmayanlar (alt grup 712, 713 ve 714 altında yer alanlar hariç); bu makinelerin ve motorların parçaları; 
714.89, 714.99 hariç 

☐ 

792.2+792.3

+792.4+ 
Uçaklar ve diğer hava taşıtları, mekanik hareket ettirici tertibatı olanlar (helikopterler hariç) ☐ 
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Kimyasallar 
522.22+ Selenyum, tellür, fosfor, arsenik ve bor ☐ 

522.23+ Silisyum ☐ 

522.29+ Kalsiyum, stronsiyum ve baryum; nadir toprak metalleri, skandiyum, itriyum ve alkali veya toprak-alkali metaller, kendi aralarında karışım 
ya da alaşım halde olsun veya olmasın 

☐ 

522.69+ Diğer inorganik bazlar, diğer metal oksitler, hidroksitler ve peroksitler ☐ 

525.+ Radyoaktif elementler, izotoplar ve ilgili malzemeler ☐ 

531.+ Sentetik organik renklendirme maddeleri ve renkli laklar ile bunlara dayalı müstahzarlar ☐ 

574.33+ Polietilen tereftalat birincil formda ☐ 

591. Haşere ilaçları, kemirgenlere karşı ilaçlar, mantar ilaçları, yabancı ot ilaçları, çimlenmeyi önleyici ürünler, bitki gelişimini düzenleyiciler, 
dezenfektanlar ve benzeri ürünler, (perakende satışa uygun formda ya da pakette veya müstahzar ya da maddeler halinde olanlar, örneğin 

kükürtle işlem görmüş bantlar, viks ve mumlar, yapışkanlı sinek öldürücüler vb.) 

☐ 

 

Makine 
714.89+ Diğer gaz türbinleri ☐ 

714.99+ Gaz türbinlerinin (başlık 714.89 altında yer alanlar) parçaları ☐ 

718.7+ Nükleer reaktörler ve bunların parçaları; yakıt elemanları (kartuşlar), ışık saçmayan (nükleer reaktörler için) ☐ 

728.47+ Başka yerde sınıflandırılmamış izotopik ayrıcı makineler ve cihazlar ile bunların parçaları ☐ 

731.1+ Takım tezgâhları, herhangi bir malzemeyi talaşlı işlemek için (lazerle veya diğer ışık veya foton ışınlarıyla, ultrasonik, elektro erozyonla, 

elektrokimyasalla, elektron-ışınıyla, iyonik ışın veya plazma arkı işlemleriyle) 
☐ 

731.31+ Sayısal kontrollü yatay torna tezgâhları (tornalama merkezleri dâhil), metalleri talaşlı işlemek için ☐ 

731.35+ Torna tezgâhları, tornalama merkezleri dâhil, metalleri talaşlı işlemek için (yatay torna tezgahları hariç) ☐ 

731.42+ Diğer delme makineleri (tezgâhları), sayısal kontrollü, metal işlemek için ☐ 

731.44+ Diğer rayba (borlama)-freze makineleri (tezgâhları), sayısal kontrollü, metal işlemek için ☐ 

731.51+ Konsol tipi freze makineleri (tezgâhları) (sayısal kontrollü), metal işlemek için olanlar ☐ 

731.53+ Diğer freze makineleri  (tezgâhları)(sayısal kontrollü) ☐ 

731.61+ Düz yüzey taşlama tezgâhları, sayısal kontrollü, herhangi bir eksen üzerindeki pozisyonu an az 0.001 mm. doğrulukla ayarlanabilenler ☐ 

731.63+ Diğer taşlama tezgâhları, sayısal kontrollü, herhangi bir eksen üzerindeki pozisyonu an az 0.001 mm. doğrulukla ayarlanabilenler ☐ 

731.65+ Bileyleme tezgâhları (takım veya kesici aletler için) (sayısal kontrollü), metal işlemek için olanlar ☐ 

733.12+ Bükme, katlama, düzleştirme veya yassılaştırma makineleri (tezgâhları) (presler dâhil), sayısal kontrollü, metal işlemek için ☐ 

733.14+ Makas tezgahları (presler dâhil), metalleri işlemek için olanlar, sayısal kontrollü, metal işlemek için (kombine haldeki zımba (delme) ve 

makas tezgahları hariç) 
☐ 

733.16+ Zımba (delme) veya kertikleme (gedik açma) tezgahları (presler, kombine haldeki zımba (delme) ve makas tezgahları dâhil), sayısal 

kontrollü, metal işlemek için 
☐ 

735.9+ Yalnızca ya da esas olarak grup 731 altında kalan metalleri talaşlı işlemek için takım tezgâhlarında ve grup 733 altında yer alan metalleri, 

sinterlenmiş metal karbürleri veya sermetleri talaşsız işleyen takım tezgâhlarında kullanmaya uygun olan parça ve aksesuarlar 
☐ 

737.33+ Metallere rezistans kaynağı yapmak için elektrikli makineler ve cihazlar, tamamen veya kısmen otomatik olanlar ☐ 

737.35 Metallere ark kaynağı yapmak için kullanılan (plazma ark dâhil), tamamen veya kısmen otomatik elektrikli makine ve cihazlar ☐ 

 

Medikal-optik-ölçüm aletleri 
774.+ 

Elektro-diyagnostik (elektronik tanı) cihazları (tıp, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik bilimlerinde kullanılanlar) ve radyolojik cihazlar ☐ 

871.+ Optik aletler ve cihazlar, başka yerde sınıflandırılmamış ☐ 

872.11+ Dişçi aeratörleri, diğer dişçilik gereçleriyle tek bir temel üzerinde kombine edilmiş olsun veya olmasın ☐ 

881.11+ Fotoğrafçılıkla ilgili kameralar (sinematografik olanlar hariç) ☐ 

881.21+ Sinematografik kameralar ☐ 

884.11+ Kontakt lensler ☐ 

884.19+ Başka yerde sınıflandırılmamış optik lifler ile optik lif demetleri ve kabloları; levha ve tabaka halinde polarizan malzemeler; monte 
edilmemiş optik elemanlar ☐ 

(874-

874.11-

874.2)+ 
Ölçüm, kontrol, analiz ve test alet ve cihazları, başka yerde sınıflandırılmamış; 874.11, 874.2 hariç 

☐ 

(899.6-

899.65-

899.69) 

Ortopedik cihazlar (koltuk değnekleri, cerrahi kuşaklar ve fıtık bağları dahil); cebireler (koaptörler) ve kırıklar için diğer aletler; suni 

uzuvlar; işitme cihazları ve  vücut kusur veya noksanlığını gidermek amacıyla üstte veya elde taşınan veya vücudun içine yerleştirilebilen 

diğer cihazlar; 899.65, 899.69 hariç ☐ 

Savaş araçları, silah ve mühimmat 
891.  Askeri silahlar ve mühimmatlar     ☐ 

 

Bu listede yer alan ürünler, SITC Revize 4 kodlarına göre Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından 

tanımlanan İleri Teknolojili Ürünler Listesine göre hazırlanmıştır. 

 

 

[Kurum kaşesi ve yetkili kişi(ler)in imzası] 


