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KAMU ALIMLARINDA 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPIM İŞLERİNDE 

KULLANILAN VE YERLİ MALI OLMA ŞARTI GETİRİLEN MAKİNE VE 

EKİPMAN LİSTESİ 

 

Sıra Ürünün PRODTR Kodu ve Adı 

1 22.21.21.57.00 - Sert (rijit) tüp, boru ve hortumlar, vinil klorür polimerlerinden olanlar 

2 
22.21.21.70.00 - Sert (rijit) tüp, boru ve hortumlar, plastikten olanlar (etilen 

polimerlerinden, propilen polimerlerinden ve vinil klorür polimerlerinden olanlar hariç) 

3 

22.21.29.35.00 - Plastik tüp, boru ve hortumlar (minimum patlama basınçları 27,6 Mpa 

olan sert (rijit) veya esnek tüp, boru ve hortumlar, başka malzemelerle takviye edilmiş 

veya birleştirilmiş olanlar ile bağlantı parçalı olanlar hariç) 

4 
22.21.29.70.00 - Plastik tüp, boru ve hortumlar için plastik bağlantı parçaları (ekleme 

elemanları, dirsekler, flanşlar dahil) 

5 
22.23.13.00.00 - Depolar, tanklar, fıçılar, orta boy dökme yük konteynerleri ve benzeri 

kaplar, kapasitesi > 300 litre, plastikten 

6 
22.29.29.90.00 - Plastik veya diğer malzemelerden yapılmış diğer eşyalar (plastik yol 

kasisleri (hız kesiciler), silikondan kek kalıpları ve plastik ayakkabı kalıpları dahil) 

7 

26.30.23.20.00 - Ses, görüntü veya diğer verilerin alınması, dönüştürülmesi, iletilmesi 

veya yeniden oluşturulması için kullanılan makineler (anahtarlama (switching) ve 

yönlendirme (routing) cihazları dahil) 

8 
26.51.63.50.00 - Sıvı temin veya üretim sayaçları (kalibre edilmiş olanlar dahil) 

(pompalar hariç) 

9 26.51.66.70.00 - Diğer elektronik aletler, cihazlar, vb., ölçme veya kontrol için 

10 
32.50.30.50.00 - Tıpta, cerrahide veya veterinerlikte kullanılan mobilyalar ve bunların 

parçaları (X- ışını uygulaması için özel masa ve koltuklar hariç) 

11 
27.11.41.50.00 - Likit dielektrik transformatörler, güç taşıma kapasitesi > 650 kVA 

fakat <= 10000 kVA olanlar 

12 
27.11.43.80.00 - Başka yerde sınıflandırılmamış transformatörler, güç taşıma kapasitesi 

> 500 kVA olanlar 

13 
27.11.50.40.00 - Telekomünikasyon cihazları, otomatik veri işleme makineleri ve 

bunların birimleri için güç kaynakları 

14 27.12.10.30.00 - Yalıtım anahtarları ile devre ve yük ayırıcı anahtarlar 

15 
27.12.31.30.00 - Otomatik veri işleme makineli sayısal kontrol panelleri, voltaj <= 1000 

V için olanlar 

16 
27.12.40.30.00 - Elektrik kontrol ve dağıtımı için kullanılan pano, panel, konsol, masa, 

kabin ve diğer mesnetler (cihazlarıyla donatılmış olanlar hariç) 

17 

27.12.40.90.00 - 85.35'teki (Gerilimi 1000 voltu geçen elektrik devresi teçhizatı), 

85.36'daki (Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi teçhizatı), 85.37'deki 

(Elektrik kontrol, dağıtım tabloları, mücehhez tablolar) cihazların diğer parçaları 

18 27.20.21.00.00 - Kurşun asitli akümülatörler, pistonlu motorları çalıştırmak için 

19 
27.32.12.00.00 - Yalıtılmış koaksiyel kablolar ve diğer koaksiyel elektrik iletkenleri, 

bilgi ve kontrol amaçlı kullanılanlar (bağlantı parçalı olsun veya olmasın) 

20 
27.32.13.80.00 - Diğer elektrik iletkenleri, bağlantı parçalı olmayanlar, voltaj <= 1000 

V için olanlar 

21 

27.32.14.00.00 - Yalıtılmış elektrik iletkenleri, voltaj > 1000 V için olanlar (bobin 

telleri, koaksiyel kablolar ve diğer koaksiyel elektrik iletkenleri, kara, hava ve deniz 

taşıtlarında kullanılan ateşleme ve diğer tel bağlantı takımları hariç) 
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Sıra Ürünün PRODTR Kodu ve Adı 

22 27.40.24.00.00 - Işıklı tabela, ışıklı reklam panosu, vb. (yol işaretleri dahil) 

23 
27.40.25.00.00 - Avizeler ve diğer elektrikli tavan veya duvar aydınlatma armatürleri 

(halka açık alanların veya caddelerin aydınlatılmasında kullanılanlar hariç) 

24 
27.40.33.00.00 - Projektörler ve spot ışıkları (sahneler, fotoğraf veya sinema stüdyoları 

için olanlar dahil) 

25 
27.40.39.30.01 - Adi metallerden flüoresan lambaları ve diğerleri için diğer aydınlatma 

cihazları 

26 28.13.14.15.00 - Dalgıç motorlu, çok kademeli rotodinamik pompalar 

27 28.13.27.53.00 - Kompresörler, çok şaftlı (vidalı olanlar) 

28 

28.14.12.33.00 - Karıştırma valfleri (eviyeler, lavabolar, bideler, su depoları vb. için 

olanlar) (basınç düşürücü veya yağlı hidrolik/pnömatik güç iletme valfleri, geri tepmeli 

valfler (çek valfler), güvenlik/rölyef valfleri hariç) 

29 28.14.13.80.00 - Diğer valfler 

30 28.22.14.20.00 - Sabit bir destek üzerindeki gezer köprü vinçleri (kreynler) 

31 
28.22.14.60.00 - Kaldırma ekipmanları, kara yolu taşıtlarına monte edilmek için 

tasarlanmış 

32 28.22.16.30.00 - Asansörler ve skipli yük asansörleri (elektrikle çalışanlar) 

33 
28.22.17.70.00 - Bant tipi, devamlı hareketli elevatörler ve konveyörler, mal veya 

malzemeler için olanlar 

34 
28.22.18.40.00 - Başka yerde sınıflandırılmamış kaldırma, taşıma, yükleme ve boşaltma 

makineleri 

35 28.25.11.30.00 - Isı değiştirici birimler (eşanjörler) 

36 
28.25.12.20.00 - Pencere veya duvar tipi iklimlendirme (klima) sistemleri, sistemleri 

birleşik veya ayrı olanlar 

37 
28.25.12.50.00 - İklimlendirme (klima) cihazları, soğutucu ünitesi olanlar (motorlu kara 

taşıtlarında kullanılanlar ile sistemi birleşik veya ayrı olanlar hariç) 

38 

28.25.12.70.00 - İklimlendirme (klima) cihazları, soğutucu ünitesi olmayanlar; merkezi 

iklimlendirme (klima) santrali; vav (değişken hava debisi sistemi) kutuları ve 

terminalleri, sabit hacim üniteleri ve vantilatörlü ısıtıcı/soğutucu birimler 

39 28.25.13.90.00 - Diğer soğutucu veya dondurucu ekipmanlar 

40 
28.25.14.10.00 - Havayı filtre etmek veya arıtmak için kullanılan makine ve cihazlar 

(içten yanmalı motorlar için hava filtreleri hariç) 

41 28.29.22.10.00 - Yangın söndürücüler 

42 

28.93.15.80.00 - Ev tipi olmayan yiyecek pişirme veya ısıtma ekipmanları (elektrikli 

olmayan tünel fırınları, elektrikli olmayan ekmek ve diğer unlu mamul fırınları, 

elektrikli olmayan filtreli kahve makineleri hariç) 

43 
28.94.21.50.00 - Yıkama, beyazlatma veya boyama makineleri (mengeneler ve 

merdaneler, karıştırıcılar dahil; ev veya çamaşırhane tipi çamaşır makineleri hariç) 

44 
29.20.21.00.00 - Konteynerler, bir veya daha fazla taşıma şekline göre tasarlanmış 

olanlar (sıvı taşımak için olanlar dahil) 

45 
24.20.40.50.00 - Dirsek ve benzerleri, manşon, rakor ve diğer soket kaynaklı tüp ve 

boru bağlantı parçaları, çelikten (dökme bağlantı parçaları hariç) 

46 
24.33.11.30.00 - Profiller; soğuk şekillendirilmiş, yassı ürünlerden elde edilen, 

alaşımsız çelikten ve çinko ile kaplanmış olanlar 
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Sıra Ürünün PRODTR Kodu ve Adı 

47 
24.33.30.00.00 - Sandviç paneller, yalıtkan dolgulu, iki duvarı yalnızca veya esas olarak 

demir veya çelikten profilli (nervürlü) levhadan oluşanlar (prefabrik binalar hariç) 

48 

25.11.23.10.00 - Yapı iskeleleri, beton kalıpları, payandalar/maden ocağı destekleri 

(payandaları) için demir veya çelik ekipmanlar (maden kuyusu iskeleleri ile üst yapılar, 

genişletilebilir batardo kirişleri, borudan iskeleler ve benzeri ekipmanlar dahil) 

49 25.11.23.60.00 - Diğer yapılar, demirden veya çelikten 

50 

25.29.11.10.00 - Rezervuarlar, tanklar, fıçılar ve benzeri konteynerler, gazlar için, 

demirden veya çelikten, kapasitesi > 300 litre olanlar (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış 

gazlar için olanlarla, mekanik veya termal ekipmanlı olanlar hariç) 

51 

25.29.11.20.00 - Rezervuarlar, tanklar, fıçılar ve benzeri konteynerler, sıvılar için, iç 

yüzeyi kaplanmış veya ısı yalıtımlı, demirden veya çelikten, kapasitesi > 300 litre 

olanlar (mekanik veya termal ekipmanlı olanlar hariç) 

52 

25.29.11.30.00 - Rezervuarlar, tanklar, fıçılar ve benzeri konteynerler, sıvılar için, 

demirden veya çelikten, kapasitesi > 300 litre olanlar (mekanik veya termal ekipmanlı 

olanlar ile iç yüzeyi kaplanmış veya ısı yalıtımlı olanlar hariç) 

53 

25.29.11.50.00 - Rezervuarlar, tanklar, fıçılar ve benzeri konteynerler, katılar için, 

demirden veya çelikten, kapasitesi > 300 litre olanlar (mekanik veya termal ekipmanlı 

olanlar hariç) 

54 
25.29.12.00.00 - Konteynerler, sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz için olanlar 

(metalden) 

55 
25.30.11.50.00 - Buhar üreten kazanlar (boylerler) (hibrit kazanlar dahil) (düşük 

basınçlı buhar üretebilen merkezi ısıtma sıcak su kazanları ile su borulu kazanlar hariç) 

56 
25.91.11.00.00 - Tanklar, fıçılar, variller, kutular, vb. (gazlar için olanlar hariç), 

demirden veya çelikten, kapasitesi >= 50 litre ile <= 300 litre arasında olanlar 

57 
25.92.11.35.00 - Kutular, içecekleri saklamak için, demirden veya çelikten, kapasitesi < 

50 litre olanlar 

58 
25.99.29.22.00 - Başka yerde sınıflandırılmamış dövme veya pres ürünler, demir veya 

çelikten 

59 

25.99.29.37.00 - Mekanik olmayan vantilatörler, oluklar, kancalar ve inşaat sanayisinde 

kullanılan benzeri ürünler (demir veya çelikten) (dövülmüş veya damgalanmış olanlar 

hariç) 

60 
25.99.29.87.00 - İşaret levhaları, isim levhaları, adres levhaları ve benzeri levhalar, 

rakamlar, harfler ve diğer semboller, adi metallerden (ışıklandırılmış olanlar hariç) 

 


