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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığ Sanayi Genel Müdürlüğii tarafiıdan Konfederasyonumuza
iletilen yazıda; 4734 saylı Kamu İhale Kanun'unun 63 iincü maddesiniı (c) ve (d) bentleri geleğince;
mal alımr ihalelerinde yerli mah teklif eden istek]iler lehine % 15 oranııa kadaı fiyat avantajı
sağlanabildiğ, yapm işleriıde kullanrlacak makine, malzeme ve ekipman ile yazrlımıı tamamınrn veya
belli bir kısmının yerli malı olması şarhruı getifilebildiği, orta ve yfüsek teknolojili sanayi iiriiıleri
arasrndan belirlenen mallann üalelerinde yerli malı tekli{ eden istekliler lehine o/o 15 oranında fiyat
avaıtajı sağlanması.,ın, yerli yazılım iiriinü tek]if eden isteklileı lehine % 15 orarunda fiyat avantajl
sağlanmasrnın, yapım işlerinde kullanılııak iızel6 orta düşiilç oİta yiiksek ve yiitsek teholojili
malzemq makine ve ekipnan arasrndan belirlenen malzeme, makine ve ekipmanlarrn yerli malı
olııasınıı zorunlu olduğu ve bu çerçevede, söz konusu mal, yazılım, makine ve ekipnanlarrn yerli malı
olduğunuı aynı maddenin (e) bendine istinaden, I3.09.Z0|4 tarihli ve 29118 saylı Resmi Gazete'de
yayurılanan Yerli Malı Tebliği esas alınarak diizenlenen yerli malı belgesi ile belgelendirildiği ve kamu
alrmlan yoluyla yerli sanayiniı geliştirilrnesini sağlamak amacıyla yerli malı belgesi uygulamasınıı
etkiıleştirilmesi ihtiyacıırı has olduğu bildirilrniştir.

Bu kapsamd4 yerli mah belgesinin başvuru, değerlendirme, belgelendirme ve kullanırı
siireçlerinde yaşanaı s ıntılann kamu kurum ve krıruluşlan, sivil toplum kuruluşlan ve özel sektör
kuruluşlan ile muhtelif platformlarda istişare edileıek göri§ ve değerlendirmeler alındığı, Yerli Malı
Tebliği'nde yaprl.:nası planlaıan değişiklikler tespit edildiğ ve 'Yerli Malı Tebliğııde Değişiklik
Yapılnasuıa Daiı Tebliğ Taslağ" diizenlendiği bildirilerek, taslağa ilişkin gödş ve
değerlendirmelerimiz istenilnehedt.

Bir ömeğ yazımız ekinde yer alan yerli malr tebLiğmde değşiklik yapılmasrna daiı tebliğ
taslağına ilişkin görüş ve değerlerıdirmeleriıizin yine ekte yer alan forma uygun şekilde hazırlanarak, 26
Eylıtıl 2022 tarihine kadar yazılı olarak Konfederasyonumuza ve elektronik ortamda ebru@tesk.olg.h
adresine iletiIınesi hususunda gereğini rica ederiz.

f, e-irnzalıdırfr e-imzalıdır
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GENEL GEREKÇE

Ülkemizde kamu alımlann diizerıIeyen 4734 sayı|ı Kamu İhale Kanunrrnun 63 iincü
maddesinin (c) ve (d) bentleri gereğince; mal alrmr ihalelerinde yerli malı teklif eden isteklileı
lehine %15 oranrıa kadar fiyat avantajı sağlanabilmekte ve yaplm işlerinde kullarılacak makine,
malzeme ve ekipman ile yazrlımın tamamınrn veya belli bir losmının yerli malı olnasr şartı
getirilebilmekte olup, orta ve yiiksek teknolojili sanayi iirtinleri arasından Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafııdan belirlenen ma.llann ihalelerinde yerli malı teklif eden isteklileı lehine % 15

oranında fiyat avantajı sağlanması, yerli yazılım iiriinü teklif eden istekliler lehine % 15 oranmda
fiyat avantajl sağlanması ve yaplm işlerinde kullanılmak iizere orta düşiik, orta yfüsek ve yiiksek
teknolojili malzeme, makine ve ekipman aIasndan, makine ve ekipmanlaı için Sanayi ve Teknoloji
Bakantığı, malzemeler için ise Çewe ve Şehircilik Bakanlığı tarafuıdan belirlenenlerin yerli malı
olııası zorunludur. Bu çeıçevede, söz konusu ma1, yaalım, makine ve ekipmanlann yerli malı
olduğu aynı maddenin (e) bendine isünaden, L3.09.ZOI4 tarihli ve 29118 saylı Resmi Gazote'de
yayımlanan Yerli Malı Tebliğ esas alınarak diizenlenen yerli malı belgesi ile belgelendirilrnektedir.

11. Kalkınma Planı'nda imalat sanayiinde yap§al dönüşilmiin sağlaımasna yönelik olarak
sektörei önceiiklendirme yaklaşııı benimsenmiş, kimya, ilaç-hbbi cihaz, makine-eleknikli teçhizat,
otomotiv, elektronik ve raylı sistem araçlan öncelikli sektörler olarak belirlenmiş ve "öncelikli
sehörlerde yerli üretimin artınlrnası amacıyla kamu alımlan sisteminin kaldıraç oluşturacak
şekilde kullanılması'ha ilişkin tedbirler oluşturulmuştur. Bu kapsamda, kamu alırnlan yoluyla yerli
sanayinin geliştirilınesine katkı sağlamak amacıyla, 8 yıl&r uygulanmakta olan Yerli Malı
Tebliğ'nin 2aman içinde gelişen ve değşen koşullara ulıım sağlayabihnesi amacıyla değiştirilmesi
ihtiyacı hasıl olmuştur.

Bu ihtiyaç doğrultusunda, yerli mah belgesinin başıuru, değerlendirme, belgelendirme ve
kullanrm siiıeçlerinde yaşanan s*ıntılar kamu kurum ve kuruluşlan, sivil toplum kuruluşlan ve özel
sektör kuruluşlan ile muhtelif platformlarda istişare edilerek görüş ve değeılendirmeleı alınmış ve
4134 sayılı Kanıınun 63 ilncü maddesinde 2014 yılından bu yana yapılan değişiklilerin Tebliğe
yansıtılmasının yanrsıra, iiriinifuı yerli malı olarak kabul edilebilmesi için gerekli kriterler, yerli katkr
oranınln hesaplarııasında esas almacak bilgi ve belgeler ile hesaplamaya ilişkin mali ve teknik
inceleme süeçleri, yerli malı belgesiıde bulunmasr gereken bilgileı ve denetim mekani.anası başta
olmak iizere Yeıli Malı Tebliği'nde yer alan usul ve esaslann yeniden değerlendirilmesinde fayda
mütalaa edilıniştir.

Bu çerçevede; iiriiniiı yurt içinde iiretilip iiretilmediğnin ve yerli kafkr oraffiun tespitine
esas teşkil eden bilgi ve belgelerin incelenmesi siirecinde, incelemeyi yapan kişilerden kaynaklanan
yaklaşım fmklıiıklann azalfilrnası, uygulama birliğinin ve tarafsızlığın sağlaıması ve uygulamada
yaşanan sıkıntıların giderilmesi ımaclyla; mali ve teknik incelemeyi yapan kişilerin görevlerinin ve
asgari olarak incelenmesi gereken dokiimanların netleştirilmesine, iiriiniln yerli katlo oranı
hesabının telıı:ik incelemesini yapmak iızere götevlendirilecek eksperlerin eğitimleri,
yetkilendirilııe siireçteri, çalrşma esaslarr ile sorurıluluklaruıı netleştirmeye yönelik olaıak ilgili
maddelerde diizenlemeler yapılmıştır.

Birden fazla iiriiın için diizeıılenen yerli malı belgesinin ihalelerde kullanrlmasrna yönelik
olarak uygulamada yaşanan sılontllaI ve belgeye konu tiriinler ile ihaleye konu iiriiıler arasındaki

çelişkiler dikkate alrnaral<, birden fazla iiriin için tek yerli malı belgesi diüenlenmesi uygularnasına
da son verilmiştir.

Sanayi iiriiılerinin rekabetçiliğni, katna değerini ve kalitesİnİ arhrmak amacıyla, sanayi
iiriirıleriniı yeıli katkı oranr hesaplamasmda; belirlenen bazr hususlan yerine getiren iireticinin
yeılilik oranrnı afttfmaya yönelik yeni bir formülasyon belirlenmesine yönelik değşiklik
yapılınışhr.

Yazılım iiriinlerine ilişkin şartiar ve iiı:iiııiin mal alımlan ihalelerinden farklıl& gösterrnesi

nedeniyie ayn bir Tebliğ ile diizenlenmesi ve bu Tebliğ kapsamından çıkanlınasına yönelik
diizenleme yapılmıştır.



Uygulama birtiğjnin sağlanması açısından yerli malı başvuru, değerlendirme ve
belgelendirme işlemlerine ilişkin uygulama esaslannın Sanayi ve Teknoloji Bakaılığ tarafindan
dtizenlenınesine, yerli malı koşullannrn sağlanıp sağlanmaüğna ve yerli katkı oranınm
hesaplanmasrna dair incelemelerde esas ahnacak belgelerin de söz konusu uygulana esaslannda
belirtilmesine, gerek kamu ihalelerinde gerekse özel seliör alımlannda yetli malr uygulamasınrn
artınlmasr ve etkinleştirilınesi amacıyla yerli mah belgesine sahip iiıeticiiere ve iiriin bilgilerine
hem kamu idaıeleri hem de finnalar tarafindan erişilebilınesine imkan verecek şekilde ilgili
maddeler revize edilrniştir,

Aynca, yerli malı belgesini diizenlemekle yetkilendirilen oda ve borsalann 5 1 74 sayıh
Tiirkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalaı Kanunu gere§nce Ticaret Bakanlığ'nuı
denetimine tabi olduğu, benzer şekilde, yerli mah belgesini diizenlemekle yetkilendirilen esnaf ve
sanatkarlar odalanıın da 5362 sayılı Esnaf ve Sanatk6rlar Meslek Kuruluşlan Kanunu gereğnce
Ticaret Bakaılığ'nın gözetim ve denetimine tabi olduğu dikkate alınarak, denetime ilişkin olarak
Tebliğde yer alan hiiktimlerin yeniden di2enlenmesinin ve yerli mah belgesinin diizenlenmesi ve
ihalelerde kullanılınası ile ilgili iddia ve şikiyetlerde başrurulacak mercilerin netleştirilmesi
açısından şikayetler ile ilgili düzenlemelerin de Tebliğe ilave çdilınesinin uygun olacağı
değerlendirilmiştir.



YERLİ MALI TEBLİĞİ TASLAĞI

(sGM 2022 /..)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Tebüğin amacı, kamu ihaleleıi kapsamında isteklileı tarafindan yazılım

iiriinleri haricinde teklif edilen iiritıtin yerli malı olduğunun belirleırmesi ve belgelendirilmesine

ilişkin usul ve esaslan beliılemektir.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Teb|\ğ,4lll2002 tariİili ve 4?34 sayılı Kamu ihale Kanununun 63 iincÜ

maddes,inin biringi fifo23ının (e) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve losaltmalar

MADDE 3 - (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanl*: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

b) Borsa; Ticaret borsalannı,

c)Eksper: ToBB veya TESK tarafindan yetkilendirilen, en az lisans meaınu, teknik inceleme

yapılacak konu hakkında uzrıan, iıriiniiıl yerli katkı oranı hesabınrn telınik incelemesini yapmak

iizere TOBB, TESK ilgiü oda veya boısa taraflndan atanan kişiyi,

ç) İdare: ihaleyi yapan kurum ve kurulşlan,

d) istekli: Mal alımlan ile yapım işlerinin ihalesine teklif veıen tedarikçi veya yapım

müteahhidini,

e) oda: Ticaret ve sanayi odasl, ticaret odası, sanayi odası, deniz ticaret odası, esnaf ve

sanatkarhİ odasml,

f) sanayi ürifuıü: Biı talım işleırılerden geçirilmesi suretiyle elde edilebilen iirünü,

g) Teknolojik Üriın Deneyim (TÜR) Belgesi: Sanayi ve Teholoji Bakanlığı tarafindan

diizenlenen iş deneyimini gösteren belgeyi,

ğ) TESK: Tükiye Esnafve Sanatkirlan Konfederasyonunu,

h) TOBB: Tiirkiye Odalar ve Bonalar Birliğini,

, T(JRM9B: Tiirkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali MiiŞavirler

Odalan Birliğ,

i) Uygulama Usul ve Esaslan: Bu Tebliğe uygun olarak gerçekleştirilecek başvuru,

değerlendirme, belgelendirme ve denetim işlemlerine ilişkin, ToBB ve TESK tarafındaıı tek

dokiiman olacak şekilde hazırlanan ve Bakanlığın uygun görüşü ile yayımlanan diizenlemeyi,

j) Uretim reçetesi: Üretimde hangi malzemelerin ne kadaı kullanılacağı, bu malzemeleriı

kullaıımı sonucunda hangi malzemelerin ne kadar iiretileceğini tanımlayan reçeteyi,

k) Üriin: Yazılım iiriinleri dışında yerli malı belgesine konu olaıı tiriin,

l)Yazılım:Değşikveçeşitligörevleryapmaamaçlıtasaılanmlşelektronikaygıtlann
birbirleriyle haberleşebilınesini ve u},umıınu sağlayarak görevlerini ya da kullaı_ılabİlirliklerini



geliştirmeye yaıayan makine komutlan ,

m) Yerli malı belgesi: Üriintiı yerü malı olduğunu gösteren belgeyi,

ifade eder.

Yerli mah şartlan

MADDE 4 - (1) Sanayi iiriinlerinin yerli malı olaıak kabul edilebilmesi için aşağdaki şartlar

Euaİü:

a; Ürtınıin Sanayi Sicil Belgesi'ne sahip sanayi işletıeleri tarafindan iiıetilınesi ve Sanayi

Sicil Belgesi'ndeki iiretim konusu" içeriğinde yer alması,

b) Üriiniin, tamamen Tiirkiye'de iireti]ınesi, elde edilnesi veya iiıetim süecinin önemli

aşamalannrn ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Ti,irkiye'de

yapılrnış olınası,

c) Üriiniin yerli kath orınının en az 0%51 olması.

(2) Tiirkiye'de iiretilen veya toplanan bitkisel kaynaklı birincil iiriinler ve bıınlaıdan elde

edilen iiriinler ile Tiirkiye'de doğan, iiretilen, yetiştirilen veya avianan canlı hayvarrlar ve su

iiıriiıleri düil hayvaısal kaynaklı birincil iiriinler ve bunlardan elde edilen i.iriinlerin yerli malr

olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartlaı aranır:

a) Gıda iiriinlerinin, Tarım ve Orman Bakanlığınca diizenlenen İşletne Kayıt veya İŞletrne

onay Belgesine veya Su Üıilnleri Yetiştiricilik Belgesine sa}ıip iireticiler tarafından iiretilmesi,

b) Tanm iiriinlerinin, Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya Tanm ve Orman Bakanlığının Örtii

alü I<aylt sistemi ve benzeri kayıt belgesine süip iireticiler tarafiıdan iiretilınesi,

c) Hayvansal iiriinlerin, Tanm ve Orman Bakanhğr kayıt sisteırılerine kaytlı olan ve

Tiirkiye,de doğan veya yetiştirilen canlı hayvanlaı ve bu halvanlardan elde edilen iiıriinler olmasl,

ç) Üriıntın tamarnen Tiirkiye'de iiretilrnesi, yetiştirilmesi, elde edilrnesi veya iiretim stlrecinin

önemli aşamalannın ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslr işçilik ve eylemin

Tiirkiye'de yapılınış ofuıasr,

d) Toplayıcılık faaliyeti kapsamında bitkisel kaynaklı iiriinlerin Tiirkiye'de toplanması,

avc ]k faaliyeti kapsamında hayvansal iiriinlerin Tiirkiye'de veya Tiirk lota sahanlığrnda avlanmasr.

(3) Tiiıkiye'de çıkanlan madenler ve madencilik iiriinlerinin yeıli malr olarak kabul

edilebitmesi için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Madencilik faaliyeti kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığnca ruhsatlandınlmlŞ

işletıneler tarafindan Tiirkiye,de ve lota sahanlığnda çıkanlması veya iiretilmesi,

b) Tamamen Tiirkiye'de çıkanlan veya iiretilen maden ve madencilik tiriiıılerinin iiretim

siirecinin önemli aşamalarınn ve ekonomik yönden gerekli göriilen en son esaslr iŞÇilik ve eYlemin

Tiirkiye'de yapılmış olııasr.

(4) Bu maddenin ikinci, üçiincü ve döıdiincü fıkralannda sayılan iiriinlerden sanayi iiriinü

olarak değerlendirilenleıin yerli malı kabul edilebilınesi için bu fikralara ek olara! aynı maddenin

birinci fikras,ının (a) ve (c) bentlerinde sayılan şartlar da aranrr.

(5) Serbest bölgede faaliyet gösteIen işletmelerin iiıettikleri iiriinler; serbest bölgeler mevzuatr

ile giimriik mevzuatl saklı kalmak kaydıyla, bu Tebliğde yeı alan yeıli malı şartlarının sağlanmasr



halinde yerli malı kabul ediliı.

(6) üeticinin, tamamfi yuıtdışında iirettiği veya iirettirdiği iiriioler için yerli malı belgesi

diizenlenmez.

(7) Yuıt dışından paıça olaıak ithal edilen ve yurtiçinde basit biıleştirme ile oluşhırulan

iiriinler için yerli malı belgesi dtizenlenmez.

yerli katlo oranr

MADDE 5 - (1) Sanayi iiriinlerinin yerli katkr oranı, aşağıdaki formiile ve Ek'te yer alan

Yerli Katkr Oranr Hesap Cetveli'ne uygun olarak iiretici tarafindan hesaplanır. Yerli katkr oranı

forınülü ile hesaplanaı sayısal değer, yiizde (%) olarak değerlendirilir.

]iüni Ürfi! ali].et Türin CrL) - iüal cİdi lııli],st Tütırı {rı)
l'eıli Iğtk

oriıı (
§ihıi üıiı }iür.€i Tıltın CiL)

Sıııi YınD§ı
* iü]§Jet + it ıübeli +

E*k Peıgoıel
ı l00 )

TtR
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(2) Nihai iiriinü teşkil eden yerli ve ithal giİdi maliyetlerinin hesaplanmasında aşağldaki

giderler dikkate alınu. Aıcak, satlş, pazarlama, sahş sonras1 destek ve garanti giderleri ile faiz ve

finansman gideıleri, genel giderlerin üetimle ilgili olmayan kısrrılan maliyet hesabına dahil

edilmez.

a) Kullanılan doğudan ve dolayh malzeme gidelleri.

b) Doğrudan ve dolaylı işçilik giderleri.

c) Üriinle ilgili genel giderler.

(3) Maliyet hesabrnıı yanrnda iirüniin yerli katkı oranr hesabına aşağdaki hususlar doğrudan

dahil edilir.

a) Ürıine ilişkin, başvuru sahibine ait, patentin veya faydalı modelin olmasr dunımunda sınai

mülkiyet hakkı kapsamında, yerli katkı oranr hesabına 10 puan eklenir.

b) Üriiniin tasaımr veya imalatında yurt dışında 3 yıl siiıe ile çalışmrş olduğu veya bu siireYi

yurt dışında akademik çalışma ile tamamladığ belgelendiriien kişilerin teısine beyin göÇü ile

çal§hnlması clurumuncla, hesaba her kişi için 0,5 puan ekleniı. Bu bent ile diizenlenen unsui

kapsamında yerli katkr oranı hesabına toplamda en fazla 5 puan eklenebilir,

c) Ürtlııtln Aı-Ge faaliyeti neticesinde ortaya çlktığının Bakanhk tarafindaı verilen

Teknolojik Üriiıı Deneyiın (TÜn) Belgesi iie belgelendiriLnesi halinde yerii katkı oranr hesabına 5

puan ekleniı.

(4) Yurt içinden temin edilen girdilerin ithal olup olııa&ğı hakkında menşe kontrolÜ yapılır,

girdi ithal ise ithal girdi hesaplamasına dahii edilir.

(5) Yerli ve ithal girdi hesaplaması, Uygıılama Usul ve Esaslarında belirlenir,

(6) İthal gircti tutarının hesaplamasında, iüal girdinin fahıra tutan ve fatura tarihindeki T.C,

Merkez Bankasr döviz satış kuru dikkate almıı.

(7) İlgili oda veya borsa tarafindan kontrol edilerek onaylanan yerii katkı oraıı, yerli malr

belgesine düil edilir.



(8) Türkiye'de iiretilıneyen ve yurt dışından temin edilen üriinler için alınan giimriik vergisi
girdi hesaplamasına dahil edilmez.

Başı,ııru işlemleri

Madde 6 - (1) Yeıli malı belgesi almak isteyen iiretici, iiretim hesabındaki bilgilere uygun

olarak EK-l'de yeı alan Yerli Katlçı Oranı Hesap Cetveli'ni diizenler. Üretim hesabı; iiretici
tarafından tiriiniin iiretiminde kullarulan malzemelerin listesi, iiretim reçetesi, iifetim al«ş diyagıamı

ve maliyet hesabınr içerecek şekilde hazulanu.

(2) Üretici, birinci filıra uyarııca hazırladığı yerli katkr oranr hesap ceWeli ile iiretim hesabı

belgelerinin serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir tarafindan kontrol

ediLmesini ve onaylanmasınr sağlar. Selbest müasebeci mali müşavir ya da yeminli mali müşavil

tarafindan, tiriiıtiı iiretiminde kullanılan ithal ve yerli girdiler; maliyete esas teşkil eden defter

kayıtlan, faturalar, SGK bildirgeleri, giimriik giriş beyannameleri, yerli girdilerin iiretildiği
işletrnelerin saıayi sicil belgeleri ve benzeri belgelerin usuliine uygun olaıak mğvcut oiup o1madığı

kontrol edilir, hesaplamanrn doğruluğu ve resmi kayıtlara uygunluğu teyit edilir ve yapılan

değerlendirme sonıasnda diizenlenen Yerli Katlo Oranı Hesap Cetveli imzalanır.

(3) Üretici tarafindan, birinci ve ikinci fikralara uygun olarak hazırlanan ewak, aksi yönde biı
tespitin bulunması halinde her tiirlü idari, hukuki ve cezai sorumluluğu kabul ettiklerine dair iiretici
veya iireticiyi temsil ve ilzama yetkili kişi tarafindan imzalı bİr taabhüfuame ve diğer dokiimanlar

ile başvuru gerçekleştirilir.

(4) Başvurular TOBB veya TESK'o veya yerli malı belgesini diizenleyecek ilgili oda veya

boısaya elektronik ortamda gerçekleştirilir.

(5) Üeticinin başı,rrrusu iizerine, başıuru yapılan TOBB, TESK veya ilgili oda veya borsa,

başıuru dosyasınr incelemek iizeıe eksper görevlendiriı. Atanan el§per tarafindan, riıeticinin

bulunduğu adreste başvuru dosyasınrn tamamr üerinden yerinde inceleme yapılır. Eksper

tarafından, iiriiniiı iiretiminde kullan:lan girdiler, iiretim teknolojisi ve yerli malı belgesi verilecek

iiriiniiıı iitetim süeci göz öniinde bulundurularak, iirüniiıı ıiretimi için geıekli olan tiim girdilerin

yerti katkı oraır hesabına doğru oranda dahil edilip edilmediği ve resmi kayıtlara uygrınluğu kontrol

ve teyit ediliı ve YeIli Katlo Oranr Hesap Cetveli imzalanrr, İmzaianan Yerli Katkı Oranr Hesap

Cetveü, iigili oda veya borsaya eksper tarafindan teslim edilir.

(6) İlgili oda veya borsa tarafindan başvuru dokiimanlan, kontrol edilmek iizeıe TOBB veya

TESK'9 gönderilir. Kontrol siirecinde, yerli malı belgesi talep edilen iiriiniin yerli malı koşullannı

taşıdığına ilişkin bir tereddüt olması halinde TOBB veya TESK tarafindan görevlendirilen farklı bir

eksper vasıtasıyla gerekli inceleme ve tespit yapılır.

(7) TOBB veya TESK tarafindan yerli malr belgesi verilınesi uygun görülen iiriinler, ilgili oda

veya borsa tarafindan belgelendirilir.

(8) Yerli katl« oranı hesabmda tiretici tarafından TOBB, TESK ilgili oda veya borsaya

sunulan ticari sır niteliğindeki bilgile1 kanunen yetkili merciletden başkasına açıklanamaz,

verilemez veya iiıeticiye zarar vermek, kendileri veya başkalarırıa menfaat sağlamak amacıyla

kullanrlamaz. Oda veya borsa ticari srlarla ilgili bilgi ve belgelerin koruımasrnı sağlamak amacıyla

her ttirlü tedbiri alma}la yiikiimlüdiiı.

Yerli malr belgesi



MADDE 7 - (1) Yerli malı belgesi, iireticinin kayıtlı olduğu TOBB veya TESK'e bağlı oda

veya borsa tarafindan düzenlenir.

(2) Yerli malı belgesi için aşağıdaki bilgileri içeren maktıı form kullanılır:

a) Belgenin veriliş ve geçerlilik tarihi, nrımaıası.

b) Üreticinin unvaıu ve işyeri adresi, telefon, faks nurnaralan, e-posta adresinden oluşan

iletişim bilgileri, iireticinin yurt içinde kendi adına ve markasıyla bir başkasına iiretim yaphrması

durumunda iiretimi yapan iireticinin bilgilerinin yanı sıra kendisi adına iiretim yaptıran iireticinin de

unva ve iletişim bilgileri,

c) üeticinin Vergi Kimlik Numarası, TC Kimlik Numarasr, Merkezi Sici1 Kayıt Sistemi

Numarasr.

ç) sanayl Sicil Numarası, Ticaret Sicil Numarası, Esnaf Sicil Numarası ve oda veYa borsa

Sicil Numarası.

d) Kapasite raporu tarihi, numarasr ve geçerlilik tarihi.

e) Ürtın adı, iiriiıiin özelliğine göre varsa marka adr, modeli, seri nrrmaıasl, cinsi, PRODTR

kodu ve varsa Gifunriik Tarife İstatistik Pozisyonu Numarası.

! Bu tebliğin 4 iincü maddesinin ikinci fıkasında atıfta bulunulan belgelere ilişkin tarih, saYı

ve geçerlitik tarihi bilgileri.

g) Yerli katlo oranr.

ğ) Üriiniin teknoloji düeyi (düşiik, orta-düşiik, orta-yilkse( yiiksek),

h) Müstahsil makbuzu veya faturanrn seri numarası veya ömeği ve maden ruhsatıırn adı,

tarüi, ciısi, gnıbu ve numarası.

ı) Belge ekinde yer aınak üzere, iiriin görseli ve iiriiniin katalogiteknik bilgileri.

i) Beigeyi cliizenleyen oda veya borsanrn adr ve miihıü, iııızalayanın adı ve soyadı.

j) Belgelendirme kıiterlerine ilişkin diğer bilgi ve belgeler,

(3) yerli mah belgesi maktu formu, taahhütıame ve diğer belgeler uygulama usul ve

Esaslannda belirlenir.

(4) yerli malı belgesinin geçeılilik siiresi diizenlenme tarihinden itibafen bir yıldır.

(5) Yerli mah belgelerine ilişkiı bilsiler, ToBB ve TESK tarafindan haarlanan ve intemet

aıacrlığyla erişim sağlanabilen bif veri tabanlnda futulur. Hazrlanan veri tabanı, ToBB ve TESK

tarafindzn protokol1e izin verilen kamu kurum, kuruluşlan ve özel sektöriin eriŞimiıe srınulur.

Bakanlı]q erişime aç acak bilgileri belirlemeye ve srnrrlandrrmaya yetkilidir,

(6) yerli mah belgesine sahip firmalara ilişkin tiriin bazlı giiııcel bilgiler, sorgulama YaPılacak

şekilde ToBB veya TESK tarafindan Bakaniık ile koordineli olarak, iiriiı görseli ve iiriini.in

katalog/teknik bilgilerini ihtiva edecek şekilde kamuya açık şekilde hazrrlarur ve sunuluı.

Eksper işlemleri

MADDE s_ (1) TOBB veya TESK tarafindaı eksper adayları için eğitim duyurusu yapılarak

başvurular alınrr.



(2) Eksper olmak üzere başvuruda bulunan adaylann ilk defa yetkilendirilmesi için eğitim

alması zorunluduı. Bu eğitim, teknik hususlar yöniirıden ToBB ve TESK, mali hususlar yönünden

ise TÜRMOB tarafından verilir.

(3) ikinci fil«ada yeı alan eğitimi taınaml6y21 eksper adayian, Bakanlık personeli ile ilgili

oda veya borsanrn gözetiminde, Bakanlıkça ygtkilendirilen kuıum, kuruluş talafndan snava tabi

tutulul.

(4)Sınavıbaşanylatamamlayanlarasrnavıgerçekleştirenkurumveyakuruluştııafindan
ekono.nik faaliyetlerin istatistiki smlflamasna (NACE) uygun böliim düzeyinde sertifika verilir,

Eksper, uzmanlığna göre birden fazla bölümde tek sertifika ile sertifikalandırılabilir.

(5) Sınavı başanyla geçerek sertifikalandınlan adaylaı, TOBB veya TESK tarafindan

yetkilendirilir. yetkilendirilıneyen eksper yerli malı belgesi başvurulannı ioceleyemez.

(6)Eksperingörevsiiresiüçyıldr,Ekspergörevsiiresiiçerisindeveyagörevsiiresi
bitiminden itibaıen 6 ay içinde, ikinci fıkrada belirtilen eğtim şartı aranmakszrn doğıudan sınava

tabi tutuiur ve başan]r olması halinde eksperin yetkisi üç yıl için düa devam eder,

(7) Tebliğin 6 ncı maddesinin dördiincü fikrası geıeğince, yerh malr belgesi başvunrsında

ToBB veya TESK tarafından başvurulu incelemek iizere yaprlan görevlendirmelerde,

farklılaştırmanrn sağlanması amacryla aynı istatistiki sınrflamada yetkisi o1an eksperler aıasrndan

görevlendirmeler yazrlım sistemince rastgele gerçekieştirilir,

(8)Eksper,eşinin,üçiincüdereceyekadarkanveikincidereceyekadarkayınhısmrnrn,
evlatlıklannın, evlat edinenlerinin ve ticari veya maii ilişkide ulunduğu kişilerin yerli mah belgesi

başvurusrınu iıceleyemez.

(9) Eksper, a}il giin içelisinde birden fazla başvuru sonuçlandıramaz veya imzalayamaz,

(10)Ekspeıleringörevinidoğrubirşekildeyapmadığmıntespitihalinde,yetkilendirmeyi
yapan ToBB veya TESK taıafiıdan yetkisi iptal edilir. Yetkisi iptal edilen eksper, iptal tarihinden

itibaren 3 yıl siire ile eksperlik başıurusunda bulunamaz,

(11) Eksperlerin niteliklerine, belirlenmesine, eğitimine, yetkilendirilmesine, yetki iptali ve

gor., ,. yııtti*ıiıtıtıeri ile faaliyetlerine ilişkin hususlar Uygulama Usul ve Esaslannda belirlenir,

Belgelendirmeye ilişkin diğer hususlar

MADDE9-(ı)Butebliğin4iilıcümaddesindebelirtilenkoşullarınsağlanlp
sağlanmadığının tespitinde kullanılan belgeler ile serbest müasebeci mali müşavir, yeminli mali

.işuri. u" eksper tarafindan yapıiacak incelemelerde kontol edilecek belgeler Uygulama Usul ve

Esaslannda belirtilir.

(2) Üretici dışınilaki istekliler tarafindan teklif edilen iiriinler için kullanılmak üzere; iiretici

yeılmaııbetgesiıiorijinalineuygunolarakçoğaltarakiiriinilebirliktepiyasayasıınabilir.Aıcak
iır"ti.i turufioduo çoğaltılaıak iiriinle birlikte piyasaya srınulan belgenin tanzim edildiği ilgili oda

veya borsa tarafindan geçerlilğinin tasdik edilmesi gerekir,

(3)Ureticininyurtiçindekendiadnavemarkasıylabaşkabiriireticiyeüetimyaptrrması
durumı.ında, iiriinü iireten adma iiriin için yerli malı belgesi düenlenir,

(4) Bu tebliğ şartlaruır sağlayan her üriin için ayn yerli malı belgesi diiaenlenir,

Ara kontrol



MADDE 10 _ (1) Bakanlık, ToBB veya TESK yerli malı belgesinin diizenlenmesinden

sonra; belgelendirrne işleminin doğru yapılıp yapılmadığı veya kriterlerin korunup korunmadığına

yönelik ara kontrol yapıJmasına karar vermeye yetkilidir-

(2) Bakanlik tarafiıdan istenen ara kontrolün yapılması zorunludur.

(3) Aıa kontroller, belgeyi diizenleyen eksperden farklı bir eksper tarafindan gerçekleştirilir.

(4) Eksper taıa.fiıdan yapılan ara kontollerde, yerli malına ilişkin kriterlerin karşılanmaüğ

tespit edilirse belgeyi veren oda veya borsa tarafindan ilgili tiıiiıe yönelik yerli mah belgesi iPtal

edilir.

(5) yapılan ara kontrolde yerli malı belgesinin iptalinin iireticiden kaynaklanan bir sebebe

dayanması halinde, iiıetici taıafindan 3 yıl siiıe ile aynı iiriine ilişkin yeni bir yerli malı belgesi

başvurusunda bulunulamaz.

İnceleme

MADDE 11 - (1) Bakanlık, yerli mah belgesi ile bu belgenin diizenlenmesine esas teşkil

eden ilgili dokiimanlar iizerinde inceleme yapmaya yetkilidir.

(2) İlgili kuıum ve kurulşlar, Bakanlık tarafından talep edilen her tiirlü belge, defter, kaYıt ve

bilgilerin örneklerini veya gerektiğinde aslınr istenilen siirede eksiksiz o1aİak ibraz etrrıek, ve

bunlann incelenrr,esine yardımcı olrnakla yiikiimlüdiir.

(3) Bakanlık, öze1 uzrıanlrk veya teknik bilgi geıektiren hususlar hakkında, TOBB, TESK,

ilgili oda veya borsa, kamu kurum ve kuruluşlanndan konunun incelenmesini talep edebilir_ Bu

kapsamda yapılan incelemeleı, Bakanlığ:ı talebini müteakip 20 iş giinü içerisinde tamamlanır ve

sonuç Bakanlığa iletilir.

(4) Bakanlık tarafindan yap an incelemelerde, bu Tebüğ hiikiimlerine veya Uygulama Usul

ve Esaslanna aykın biı durumun tespit edilmesi halinde, bu tespitler Bakanlık tarafndan ilgili

kurum ve kuruluşlara bildirilerek ilgili mevzuat hiik,umlerine göre işlem yapılır.

(5) İhceleme sonucunda, yerli malı belgesinin düenleıunesine esas teşkil eden bilgi ve

belgelerin yanlış, yan tıcı ya da gerçeğe aykın olduğunun tespiti halinde, belgeyi veren oda veya

borsa tarafindan yerli malı belgesi iptal edilir.

ttiraz

MADDE 12 - (1) 4734 sayıllı Kanun kapsamında şikdyet ve hukuka aykınlıklarla ilgİli

aşağıdaki işlemler yapılır.

a) İhale süecinde kullanrlan yerli malı belgesinin hukuka aykınlığ nedeniyle bir hak kaYbına

yeya zaTaİa uğama veya zarala uğramanrı mütemel olınası iddiasıyla, 4734 sayı|ı Kanunda

belirtilen şekil ve usul kurallanna uygun olınak şartıyla, ihaleyi yapan idareye şikayet, Kamu ihale

Kurumıına ise itiıazen şikdyet başıurusu yapılabilir,

b) 4734 sayı|ıKamu ihale Kanunu,nun "İstisnalar" başlıklı 3,iincü maddesi gereğnce istisna

kapsamında yapılan ihalelerde de, yerli malı belgesiniı bu Tebliğ'de belirtilen hususlara aykn

ş"kild. diir.oı.odiğinin tespiti halinde, ihaleyi yapan idare tarafından ilgili mercilere bildirim

yapılır.

c) 4134 sayıh Kamu İhale Kanrınu,na göre yapılan ihaleler sonucunda imza|aları

sözleşmelerin uygulanmasr aşamasmda, yeıli malı belgesinin gerçeğe ayhn olduğunun tespiti



halinde, ilgili idareler taıafirıd ai 5l1l20o2 tarihli ve 4735 sayı|ı Kamu ihale Sözleşmeleri

Kanunu,nrm 21,25 ve 26,ncı maddelerine göre işlem yapılarak söz konusu durum ilgili mercilere

bildirilil.

sorumluluk

MADDE 13 _ (1) Yerli maiı belgesinin sahibi, belgeyi diizenleyen oda veya borsa, belgeyi

idareye sunan istekliler, elsper ve serbest muhasebeci mali müşavir ya da yeminli mali müşavir

belgedeki bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar.

(2) yerli malı belgesine ve belgelendirme staecine ilişkin iş veya işlemlerin hukuka aylonlığ

iddiasıyla yeminli mali müşavir, serbest müasebeci mali müşavir ve eksper hakkında bağlı olduğu

odaya, ilgili oda veya borsa haklonda ise Ticaret Bakanlığına şikiyet başıurusu yapılabilir.

(3) Bilgi ve belgelerin, bir meslek odasna kayltlı kişi ve kuruluşlar tarafindan yanlış beyan

editdiğinin tespiti durumunda ilgililer hakkında bağlı bulunduğu meslek odasl tarafindan işlem tesis

edilir.

(a) Yaılış beyanda bulunan kişi ve kuruluşlar haklonda Tiirk Ceza Kanunu,nun ilgili

maddeleri kapsamında ToBB veya TEsk tarafindan ilgili makamlara başvuruda bulunulur.

Diğer Düzenlemeler

MADDE 14_ (1) Yazıluı iiriinlerinin yerli malı olarak belirlenmesine ilişkin Tebliğ

Bakanlftça hazırlanıı.

(2)BuTebliğinuygulanmasınayönelikUygulamaUsulveEsaslan,buTebliğinyayımından
itibaren bir yıl içerisinde TOBB ve TESK tarafindan hazırlaruı,

Yürürlükten kaldrrılan tebliğ

MADDE 15 _ (1) 13/9/2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete,de yayırrılanan Yerli Malı

Tebliği yiiri.irliikten kaldırılıruşur.

(2)]Mevnntla,I3lglz}l4wihlive291i8saylhResmiGazete,deyaynlananYerliMalr
Tebliğne yapılan atıflar, bu Tebliğe yapılmrş sayılr,

Geçiş Hükümleri

GEçici MADDE | _ (1) 13lo9/2o14 tarihli ve 29118 sayıh Resmi Gazete,de yaymlanan

Yerlilııahretliğhiikiimleributebliğhiikiimleriyiirülüğegirenekadargeçerlidir.

(2)BuTebliğınyiiriirliiktarihindenönce13l09l20|4tarihlive29118sayılıResmiGazete,de
yayımlaıan Yerli Malı Tebliği kapsamında TOBB veya TESK'e bağlı o<la veya borsa tarafindan

dtiaenlenmiş yerıi malı belgeleri, belge iiaerinde yazılı geçerlilik siiresinin sonuna kadar geçerlidir,

(3) Bu Tebliğn ytiıriirliik tarihinden öıce 13109120|4 tarihü ve 29118 sayılı Resmi Gazete,de

yayıml^nanYerliMalıTebliğkapsamındaeksperolarakgörevlendirilenkişilerinyetkisibu
tebliğın yiiriirliğe girdiği tarihte sona erer,

(4)Yazılımiiriinlerininyerlimalıolarakbelhlenmesivebelgelenmesinde,yazılımüriinlerine
yönelikTebliğyayıınlanıncayakadaı,l3l0gl2ol4tarihlive29118salılıResmiGazete,de
yayımlanan Yerli Malı Tebliğ hiikiimleri geçerlidir,

Yürürlük

MADDE 16 - (1) Bu Tebliğ yayımmdan bir yl sorıra yiiıiiılüğe girer,



Yürütme

MADDE 17 - (1) Bu Tebliğ hiikiirılerini Sanayi ve Teknoloji Bakaıu yürütiir,

yerli kath oranı Hesap cetveli

EK:
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KARŞILAŞTIRMA CETVELİ

Yerli Malr Tebliği'nin Revize Edilmiş Hali
Yerli Mıh Tebliği'nin Mevcut llali

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, kamu ihaloleri kıns4mındı istekliler

taıafindan yız,rlrm iiriİnlcri hıricinde teklif edilen ürünün yerli malı olduğunun

belirlenmesİ ve belgelendirilmesine ilişkin usul ve esaslan belirlemektir,

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, A4-til{/İ +a*ihri +e_ 4734 çııch
IĞamü İhtl€ K&"ü"İ-'rtgp§rn-nd" fiyü+ 

"y*lıta$ 
$ytplıfo€üık m*I akffı

i*dd.ı:ind. isteklileı taı;findan teklif edilen m*h* yerli mah olduğunun

İ"İi.İ"o-".i ," U.lgelen<lirilmesine ilişkin usul ve esaslaıı belirlemektir,

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ, 4/1/2002 tarihli vc 4734 sayılı Kanııı İhalc

Kanununu! 63 iincü maddesinin birinci fil,rasının (ç) bendine dayanılarak

hazırlanmrştır.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ, 4734 sayılı Kanunun 63 iincü maddesinin

birinci fikrasmrn (d) bendine dayanılarak hazrrlanmrştr,

Tanrmlar ve losaltmalar

MADDE 3 - (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık Sanayi ve Teknoloji Bakanhğını,

b) Borsa: Ticaret borsalannı,

ç) idare: İialeyi yapan kurum ve kuruluşlan,

d) İstekJi: Mal alımğ1{!9;3ggg-!ş!gı'!g!4_ihalesine teklif veren_tedarikçi

l9Y4-J4lııİıı mülgablldığt

e) oda: Ticaret ve sanayi odasr, ticaret odası, sanayi odasr, deniz ticalet

odasr, esnaf ve sanatkdrlar odasınr,

ğ] TESK: Tükiye Esnafve Sanatkirlan Konfedelasyonunu,

'lckıolo

c)
mcZuıllt

irilcıı lı§;]t

utlil ı:lıiien !iriinü.

§akanlı ğİ lnr2lilıdan diizcn]encıı is denevimini ,Jö§{ereİ

ve a

liK

dan
li l<ntkı

" urunün yeu hakltınıIa uc vıorlatak lro

lü:eşi.

_ tcknik inceı
Eksper: 1,0

sıı l9İ:unu:

üzerc TOcstnltıkııik iıesalıınora
ataırııntarafi

en

kİol Salı

tıkım i

Tanrmlar ve lusaltmalar

MADDE 3 - (l) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Biliq Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

b) Borsa: Ticaret boısalannı,

c) Eksoer: eda$orşe tarıfi*tl** beriı}en€n lro*usıtnd* ,Ezmfir

üC§$ ;ü" 'ğ"+"€-§l+er"-t" llgll Uil§lnlerlntleıı ke*u]g+rnd* uzssn
kişiyi,

ç) İdaıe: İhaleyi yaparı 4!l §airh Kenü+ *a@d kıırum ve

kuruluşlan,

d) İstekti: Mal alımr üalelerine teklif veren tedarikçiyi

e) Oda: Ticaret ve sanayi odası, ticaret odasr, sanayi odası ve deniz

ticaret odası, esnafve sanatkirlar odasını,
ü



Yerli Mılı Tebliği'nin Revize Edilmiş llaliYerli Malı Tebliği'nin Mevcut llali
![ TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,

m) Yerli malı belgesi: Üriinün yerli malı olduğuıu gösteren belgeyi,

ifade eder.

makincleriııi

ırl

iı

k) Ürün: Yızılım ürünlcri dışında vcıli nıılı [rel,:csin e krınu olın iirün.

n TÜRMOB : Türkİvc Serbest Muh

hazıİ|ınan ve I}akanlığın uvcun görü şü ile vıyımlanan düzenleınevi.

kıdar üretilece ğiııi tanımlıvı n reçeteyi.

elektronik a

ve yeminliNlali Miişıı,irler

u sağIıvarakhatıcrlescbilıııcsiıi ve ııvumunıların birbirltrivlc
da kullaııl

lra ma

revleriıi

b lendir e cnetinı
de

lzeıneıcrin

komut]arlİtı,

İ,ü
tek dokümın o|lerine i

UL
lzenıcicrinııı

mlcrüe

kb
B.B ve 'I'ES

g rBSr: Tüıkiye Esnaf ve Sanatkirlan Kon

g) TOBB: Ttirkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,

ğ Yerli malı belgesi: 4?3l §a14} Xamiı İ+ale Xafiı*ü*a giir€
yapıt*fu md alıı*ı iharebfi*de i§t€HireF +*fa{radoi tğktif edilen ,iıtı*
yerli malı olduğunu gösteren belgeyi,

ifade eder.

federasyonunu,

yerli mah şarllırr
MADDE 4 - (1) Sanayi üriinlerinin yerli malı olarak kabul edilebilnresi için

aşağıdaki şartlar aranır:

a) Ürünün Sanayi Sicil Belgesi'ne süip sanayi işletmeleri taıafindan
itetilmesi ve Sanayi Sicil Belgesi'ndeki "Üretim Konusu" içeriğinde yer alması,

b) Ürünün" tamamen Tiirkiye'dejlrelilm§§l, Jlde edilmesi veya iiretim
sürecinin önemli aşamalannın ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslr
işçilik ve eylemin Türkiye'de yapılmış olması,

c) Ürüniin yerli katkı oranmrn en az 7o5l olmasr.

ile ll'eIdeve [r İl
(?'} TiırkiYc 'de iiretilcıı vı:vı tonlanıı bitkİsel k:ıvnıklı tıiri ı:il ürüılcr

yerli malr

MADDE 4 - (1) Sanayi iiriinlerinin yerli malı olarak kabul
edilebilmesi için aşağıdaki şartlar aranr:

a) Belranhk +*r&Snd*ı diizenlene+ Sanayi Sicil Belgesine sahip

sanayi işletmeleri tarafindan iiıetilınesi ve Sanayi Sicil Belgesindeki
"Üretim Konusu" içeıiğinde yer almasr"

b) Tamamen Tiiıkiye'de iiretilen \"eyo elde €dile* iiıiişt€r ile üretim

süecinin önemli aşamalannrn ve ekonomik yönden gerekli görülen en son

esaslı işçilik ve eylemin Tiirkiye'de yaprlmrş olması.

c) Ürtiıiin yerli katkı oranının eı azo/o1l olmasr.

€*dt ve tarımeı} iirünlerin li mah olarak kabul edilebilmesi

h'laIi MiişavirIer Oılılırı Biı{iği.



Yerli Malr Tebliği'nin Mevcut l{ali
veva avla an cırrlı hawaniaı ve şu iirünleıi dah lıawansal kavnıklr birincil
ürünlcr vc bunlardan clrlc edilcn iiriinlerin yerli malı olarak kabul edilebilrnesı

için aşağıdaki şartlar aranu:

a) Gıda ürünlerinin, Tanm ve ııman Bakanlrğınca diizenlenen İşletme

Kayıt veya İsletıııc Onay Belges lne v lı rünleri 1| esınc
sahip iireticiler tarafından iiretilmesi,

I

ıtS Ka

c lI nsal üriinl 'fııım ve O kanlı l,,, rt si ]ne

kı olaı ve e'de d ,a en * arYcb
hayyanlardaiı c lde edilc ıı ürünler olması,

c) Ürünün tama ıııen Ti'ır e'dc ürctilınesi. çetiştiı:ilnıeşi. cldıı edilmesi
,1inı tiü iiıcıııli a a ırl|ı vo eküüıı örrdcır crckli

*ı lcııiı T olm

o ıı ıli ctı İıitki§s! ürünlcri
rki e'd* laıınıasr lııl cti ka a ]ıa vansıl İ

Tiirkiıo 'dt veva Tüık kıta salranlrğııda avlınıııası

11adcı fıali eli ıliı a Encr a ıl Ka n

Bakı nca ru alrrIlm er tarınndan 'de vt
sahanlrğında çrkarılnıasr veya iiretilııesi-

t) T anreıı T rkırrlan en matien ve encilik
sıl ko

gorekli görülcn en son esaslı işçilik ve oylomin Tiirkiyo'dc yıprlmış olm:rsr.

(ğ Bu nraililenin ikinci, üçiincü ve dördiincü fıkmla4gda sayılan

iiriinlerden sanayi iiriinü olaıak değerlendiıilenlerin yerli malı kabul edilebilmesi

için lııı fıkrnları ek olırıkı ayııı maddcnin birinci fıkralnın (a) ve (c)

bentlerinde sayılan şartlaı da aranıı.

için aşağıdaki şartlar aranrr:

a) Gıda, Tanm ve ll*ıqiene*k Bakan-lığrnca diizenlenen İşletme

Kayıt veya Onay Belgesine sahip iiteim*iler tarafindan üretiImesi,

b) T*mtmen Tü+lCy€'de ü+etil€n4eliş+i*il€ı+ +ey* elde edtle+

*"Ş"l"" ll. il+e+lm *açeel*l* il*emll aşemalırını* *e e*oşomik yilnden
gerelğ g6f*lef €ş §oş eşe§h işçilik +e €fienin TüfiĞiyeıde y"ptlnış
etm*§ır

O Ssfrm ii*iixleri lçin Çiftçi r<n]n+ Si§t€nl Pdryş ı"y* Ç-aq
Tffin ; Ilsyryan€il* 9rks"lığrnrr ilgili Kıyrt Belg€§ine (S*ii"*ı lea]&r

Si§l€mi şe b€auefi) sıhŞ fı*naıe* tar*fınd** ii*e§rneşL

(a Tüfkiye,,de topı"nen bi+kisel iiriınler1 Tür]dyeıd€ dÇa* ve

şetistiİ+le* e*nU-nar+oıl*r ve bıınt*+dan elde edilet iiı,,iinterı Tilrkiyeae
ı-l*+iril." ye *y+enen §rü ğ*iirl€fi y"+ p"ü, _k"bııi d,l,İ Eünlerrn
;l-dd-ld }an +arııq *ııry*reıl* +e sıı ii*iin}eri tsn&E€* Tüılü,iy€-d€

r;til-*t "ty* 
*u*l* §lire€i*i* iircnll *şanal**ının +e ekoiiemik

tiind€" eereili giirii]en en §o* es*§h işih'k ve eyi§nin r]]iiflrİİülde

y"p-mş 
"lm"* ş"-t }ü- y€fli m+k l<ab*l edirir,

(4) Tiirkiye'de çıkanlan madenler ve madencilik üriiınleri ire bi*inei;

ilğn€i ; Şç"*;+ lr*"l"-e* be+ktik* il+llşhr eşı*ıl" ktl** +€fe brı
*"c.-il"-İ hi*iriae girm€yen eğer llrilnleş* T$rldy€Pde

ü*til**t *şa ii*etır+- çiıreei*in iıneınli ışanaıcrının İle €l€nonik

"ö"d." 
c*"üdi gii+ii,ler en şen es*şlr işçilik ve €ylemi" T*fkiye-d€

v-p*n ş "ı**, ş"*gşı- yefii mah k9bc €dilif,

ü5) İkinci. üçüncü, dördüncü fikralarda sayılan üriinlerden sanayi

iiriinü oİarak delerlendirilcnlerin yerli malı kabul edilebilmesi için *yrre*

birinci fıkanın (İ) ve (c) bentlerinde sayılan şartlar da aranır,

Yerli Malr Tebtiği'nin Revize Edilmiş Hali

(3'} 'fiirkiye'dc çıkırılan rnıdcnler vc madtncilik ürünlcrinin ycrli ma|ı
otarak kabu! eıiilcbilmesi iciıı ısağıdaki sırtlar arınır:



Yerü Malr Tebüği'nin Mevcut Hali

birleştirıne ile olırşturulaı ürünler içilr ycrli melı bolgesi düzcnlcnmez.

edilir.
yerli malı kabulcı alaıı vcrli rnalı s,rtlınnrn sağlanması halind c'Iclıliğdç v

rtd ııda il

ıııdan a

nleretınelerin üretel,en
mak ka la lıuile mrük mcvzu

rdrc
için ycrli malı bclgcsi düzcnlenmez,

Y

scr
{§)

k ithai edileı ve

cr nt
(6) S€rbe§t biire€}er mg+züıe ile günrilk me+zıı*+ı gik ii+ii+de

bülünğfür"rarğ ye*l nelı t<+iter,teri*e ill*i* bü T€b§ğd€ yer Ql**
g€rotCi ş&rt|"*rn §ağ,lanno§ı *+9t bg.c.d" üü"|iü€t gilst€f€n

lşnmclerln ŞreŞ*Xle*i tiriinler yerli malı kabul edilir.

yerli katl« oranr

MADDE 5 - (1) Sınayi ürünleriııin yerli katkr oranr, aşağıdaki fomıüle ve

(2) Nihai ürünü teşkil eden yerli ve ithal girdi maliyetlerinin

hesaplanmasrnda aşağıdaki giı|erler dikkate alrrrr

a) Kullanılan doğrudan ve dolayh malzeme giderleri.

b) Doğrudan ve dolaylı işçilik giderleri.

c) Üriinle ilgili genel giderler.

§İ !ı tri ! ]tl.ı iyet T0 tin gL) - ilİ.l Gildi ılaıild Toliı (Tl)

lil!il iiİ 0 ]r.llı.l Tııın (TL)

tkı oıanr hesıbııra

uygun olarak üeticiıak'te vef alan YerIi Kıtkı Oraıı Hesaıı Cetve]i'ne

AncaıL safi§. nrız ıflıma. sıtıs

giderlcrin ii retimle ilgili oImavın kısıınlıııı malivc1 hesalıına dıh etiilmez.

mıjı ürüniin ei"lJ} et ht§ıb

iderieri ile

ısal d 0İtarafından hesaplanu . YçrIi ka

§{}nr tek ve crle:ın

anı ]orınülü ile kçs

. s|.'i Yln DlJı Tilıl ı00 ) t ıtilkhtl + T.ğİb.!l + k|,.s|/ Eıktl Pe6otr.l

yerü katlır oranr

MADDE 5 - (1) Yerli katliı oranı, aşağıdaki formüle uygun olarak

iaetici tarafindan hesaplanır. YePli k*+k| ofanr he§+brnr içef€" €Yr"k,
t€knik fiişd€f elçper +araŞşetn; *"li yii,nden ise serbe*t n*h*şebeei
*eşUe++-nunaeeŞeel n*li niişavir y* dı yeml*ll n*l mUşa+lr t*r**n'len
ıetta'k edilerelib. he§aplsm"nr+ doğfü|üğ" ve resni kİyltl"fc üygürlüğ,t
eçısı*eın *aıt e*ııır +e imz&lonrf. imz*Iağ*n yerli kıtkı eronr h€§abüır

+-"" *--16 ek§l ytlnde bif te§pltk btdtiiş"İ hı}inde her +iirrii ideıi
lıııkıı*l +e eezai ser"ntııluğıı kebııl ettilderi*e d*ir il+e+i,ei +ey* iketi€iyi
tem§il yc ibıne y€+tĞiti l<işi*işller +a*a*nds* imzah bk t*ohhii+*ıne
eki"de y€fii nılı Uelg€§ini eŞzeşleyeeet ilgli eatyıAersay* +eslln

editif,
Nıear ğİğş iroüly.: Tu(!f, (rl,) - }ısiü Ür$i tlıd.k+ iühıl €}dl A4]ur,{ rr&ri s9

Nih.l Üfii§ ı4n$İel Tit R (T4)

(2) Nihai üriinü teşkil eden yerli ve ithal girdi maliyetleriniı
hesaplanrnasında aşağıdaki kalenler dikkate alınır:

a) Kullanılan doğrudan ve dolaylı malzeme giderleri.

b) Doğrudan ve dolaylı işçilik giderleri.

c) Ürtinle ilgili genel giderler.

ll.ürr Xe*l efi0ı -
,r+

Yerli Mah Tebliği'nin Revize Edilmiş Hali

ı,iizdc (9" ı olarak ıJcğcrlcndirilir.
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Yerti Mılr Tebliği'nln Mevcut l{ali

asağıdaki hıısııslır d0grıı dın dahil cdi|ir.

a nc ili b hibinc ıten vc afa ınodcli

olnıası uruIIrutl slnal ki et ha kü ka tla cl, i katkı o nl

bl Ürüıı iin tas r vevı lma ıtında vıırt dısında 3 vı l süre ile ca mls

1ı u ı tıu ndı k nıa il nılİ

t) lendir ki ile ter§ine n o ile ınısı dur ünd

hes lrcr n Uftn ir. B t ilc nlene ur

k aın il crl kl orı h blna l mdı en 5 u kl ncbi r

(| ür lln Ar- fıal i c eticesiır ort a ınB
tarafin n Y0l, Tekn LJrü l) ün c

bclselendirilmcsi halindo li l(ıtkı or nı hcsabın a 5 rruın e enrr.

(1Yurt içinden temin edilen girdilerin iüat olup olmadığı haklanda menşe

konaolü yapılır, girdi ithal ise ithal girdi hesaplamasına düil edilir,

5 Yerli ve i İh laması ulama sııl ve lırrnda

btlirlenir.

(6) lüal girdi tutanırn hesaplamasında, ithal 1'ıtu tırtarı yc

faturı tarilindekilL Merkez Bankası döviz safiş küu dikkate alınır,

(7) İlgili oda veya borsa taıafindan kontrol edilerek onaylanan yerli katkı

oranı, yerli mah belgesine_dahil edilir.

(tl) Türkiye'ılc iireti]moY vc Yürt ılısıııdıır temiıı cdilc

ılınan güınriik vcı,gisi girdi hcsıplımasına dahil cdilnıor,|

n ürüııler icın

€) @€ğişik+RC-1+l6l+01+ 30093) Yurt içinden temin edilen

oi.,lilerii itiiaı iıop olmadığı hakkrnda menşe kontrolü yapllıI, giİdi ithal ise
'ld;a;ird, hesaplamasına a*l "alt. §ğ€f girdi §"naii §i€il bolg€§lne

;;'bt- t§r"* +efo{+nda+ ilf€+ilniş +e §a*eii §i€il begesi*ln ll*etlm

;ini*.. fef aln§§* yefüi girdi olt*"k y€rüi ğiFdi
b€§apüeıı*§ün* dohl| €dilifı

14) İthal sirdi hrtannın hesaplamasında, ithal girdiıin fıbfikaiı
t""Ss'Şyatl; ;§Sn tari}indeki Mİrkez Bankasr döviz satış kuru dikkate

alınrr.

(5) ilgili odalborsa tarafından kontrol edilerek onaylanan yeıli katkı

oranı, yerli malı belgesine dereedili+,

(6) V€fii t<ı+l*ı ofofü h€§sbiğCı ii+eti,ei toraend*n odalbof§Oio

*""k;' Ş**l *. nite§ği"deld bileilet konün€n yetllll nerellereen

b.§*"-*" +erilenez ve k€nditeri vey" beşkdı+mo
*.;-f-"t *ğİr-"" y€ye zofof +erne* ımıeıyl* kıJ,lanrlünaz, Bü
l.re*"*e* 

"a"+"**", 
tiea*i sırlarl* ileili Pc, r !eQf.ri+ t€fü*na§rnt

*eür*rk --r-rfr" her tiişlii tedbiri atnaldc yrkümüiidilt

hesabına 10 puın eklenir
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vU İu cr

N,IAl) ı Ycrli i almak is etici
ln aki bil tl larak r lan ycrli kat l }Ie§a

C ler. h ı üı:cti an urullun n c
kullanılan Izeırıelerin listes retjm ete§i u t
maliyct hesabınr içerccck şekilde hızırlanrr

(2)) ü biriııci fıkra uvarInea hızrrlıılığı verii katkı Ir t§ ın
ilc ür h ıbı bel lcri t m[hısebc aYlr Y

vcmiııli nıali müsavir tarılindan kırn trırl edilmcsirri vc oııaYlanma§rnı sağlar.
So mıhasehe !nır vtr ıda ınali m aYlr ııdaır
urunun u ctimindc kullınllan ithıl ve verli sirdi ler: mıliyetc csas teskil etlen

rle [ter lhtu lİl

li ile iiretildi §:ınir lsl veb
bel l usülüne n olarak meveut olmadı lıon edilir
hcsaıılam nın doğruluğu vc rcsmi kavıtlara uvu l] uğu lcvil edilir vc ı,aoı|ın
ti t: cr dirmc §oltra da düzenlencn ycrl K:ıtkı aırı Hesa etveli

birin lYc ikinci til(raları u un ol ıak
hazırlınan ak. aksi Yöııde bir 1esD itin buiunması hılinde her tüılü idari.

u|<i ve ıumlulu liab cttıl<lerinc daiı tl tv i.ircti

t € ilzamrı i tarafindı ıtr bir taahhü ve di
doı(üman ıle hasvunı gcrceklestirilir,

ruıar lt! Ii ma nı
d iizcnle cok ilpi ]i odav lı elektronık ot.frnld:r lı,§tirilir_

5) İJreticiniıı bııs urrısu üzcrinc. b vur u vaoılan TOBB. TEsK veva

ilpili oda a borsa. bısvuru dosvasrıır incclcmcl< üzere cksoer görcvlcndirir.
Atına[ e er tarafıııdan. ür,cticinin bulunduğu adre§te ha§vurrı dosvı§llılll

lt uZerln Il erinde incele n rlır. Eks c ut,ıl

inde ınılın ll' retiın 1çkııo crli m sl

vcrilccck ürünün ürctinr sü pöz önündc bulıındurulırak. iirüııün ul,eılıııl

icln ucre olın tüm girdileri rı verli katkr orını hcsabına ılrrğru rır ı dııhil

cdili» edilmcdi ği ve resnri l<ıyıtlara uygunlıığu koürtrol v0 tcvit edilir ve yer]i

lrı ranr Hc tı,cli inızala ınızılanan yerli ll kı ıİl

imzalanIr.

(3) Üretiei tarafrndan.

cetveli. ileili oda vcva borsavı cksner tarafı]ıdan tcslinı ctülir.



Yerli Matr Tebliğ'nin Revize Edilmiş Hali
Yerli Malr Tebliği'nin Mevcut Eali

ntroıııladokııfirıaı!
l§lı,.

rıılilu
lı

unen

ac
tnasl

n,t-

ilrn,aT

T,Y
aboİ c

aaz.n
kıılr

bir cl§Dcr

ılnacl r'-la hcr tiirlü tedbiri alnı ıılr}a

t:iralrn dan uörev lendiıilen farldı
i]1[

tercd

rııl
n

it

ka

t

n

erli
kin

Tlı

bc
a 'I'DSK'fO§B yevhılindeolmasrdiit

i incclc vaDılrr.me v0a ceİekltasıyl

ınlüıiiir.

T
cr

()raııt

ıY
esalrı

ırla
lıZrt

r§a tiı]a

trrı
eldİrl

MADIrn ?- (1) Yerli malı belgesi, üreticinin kayıth olduğu TOBB veya

TESKÇ bağlı od;veya borsa tarafindan di2enlenir,

(2) Yerli malı belgesi için asağıdıki bilgilcri icercn mıklrı form kullanrlır:

a) Belgenin veriliş ve geçer'lilik tarihi, numarasl,

e) Ürün adı. ii,rünün özelliğine göre varsa. marka adı, modeli, seri numarası,

"io.i, 
rhi»i.ır ı",ıu ," ,o..o Ğümrtik Tarife istatistik pozisyonu Numarası.

uııulan4 üncü

İ§l
ınauaılıll

tı l'ta

b
tici ur

inin ikinci fikrasrnda

üreticinin
adresiıulgıı _g!:§ıu*iletişim

ostanfakste umaralan, plefon,Yc adresi,unvan1 şyenb) eıdo klıb

}lu te li

rtn
en

Yerli malr belgesi

lı
bit

MADDE 6 (1) (D€€işihRgO/640lJ- 3S099 Yerli malı belgesi,

il,*l"iİİ t"ytlİ ola,lgİ rb-Sn veva TESK'e bağh odalborsa talafindan

İ;r#;";"ld y€fil E"b İ"lg"*i T'ğBB +€yu TESK ta+afı*tl*n

;ü"#;;ük 
"_t 

;; ı."it*"ı 
"gşi* 

uİg"" b"ü"""" y€fii ne+ belg€§i

iğ$l e+*lUorsa t*ralineaıı
(2) Yerti matı belgesi için standert form kullanılır, Yeı}i m*h b€üge§i

*r"al r""*"*a" e* a, aş"ğ*a1,1Şaeil"r fu
a) Belgenin veriliş ve geçerlilik tarihi, numarası,

b) Üreticinin unvanr, iletişim bilgileri (işyeri adresi, telefon, faks

nrrmaralan, e-posta adresi),

e'l Ürün adı, iiriinii,rı özelliğine göre varsa marka adı

,ru*u.u.,, cinsi, Ctimrük Tarife İstatistik Pozisyonu Numarası,

Yerli malr belges

, modeli, seri
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bilgileri.

!) Belgeyi diizeııleyen oda veya borsanrn adı ve mührti, imzalayanın adı ve

soyadı.

j) Belgelendirme kriterlerine ilişkin diğeı bilgi ve belgeler,

Yerli malı belgesi mıktu formu, taahhütname ve diğcr belqelcr

(!) Yerli malı belgesinin geçeılilik süresi diDenlenme tarihinden itibaren bir
yıldır.

ilişkin bilgiler, TOBB ve TESK tarafindan
erişim sağlanabilen bir veri tabanında tutulur.

Hazırlanan veri tabanı, TOBB ve TESK tarafından

fir bitiel(ı

ı) llcl alüı

(fl Yerli
hazrrlanan ve inter

ıçrlacık hilsi]eri be}irle meye ve slnır la !ıdırmava yetkilidir.

a

edecelt clk

{3)
uIama vc Es lırında belirlenir

nün kıtalosJteknikak üzere. ürün cörseli ve urue el<inde ver

malı belgelerine
ğıvI att arııeılr

ll[i nı
ma vapılıcak şeki n Bakaıılıkl( taralindaBB veva TEStde TOiler. sorgulabi]c

ilgile[ini ihtiyog/tcl(nik t)rünün kıtalrscti vc iir,ık- ürünordincli olailc ko
llr_l(ild ve sunulI!v e lrazırlaakilde kım

belgelere ilişkin tarih, sayı ve geçerlilik tarihi bilgileri.

ccl

Bak*nlr t,I lnlcözcl mtnc suneı,runli Iu
kolle i rilcıı ka

rııl

f) 4 üncü maddenin ikinci f*ıasında say+ltn belgelere ilişkin tarih,

say ve geçerlilik tarihi bilgileri.

ü Belgeyi diizenleyen odalborsaırn adr ve miihrii, imzalayanın adr ve

soyadı.

i) Belgelendirme lıriterterine ilişkin diğer bilgi ve belgeler,

(3) Yerli mah belgesi ştendırC formu ile taahhütrıame TOBB +e

+ŞŞX'tİ+*rıne"n Ca+sa+ğm iıygün gii+iişü oh**rek belirlenir,

(4) Yerli malı belgesinin geçerlilik süresi diizenlenme tarilıinden

itibaren bir yıldır.

ı5) {Değ*ilt.RG-t05/}e1?- 3O092) Yerli malı belgelerine ilişkiı
hilril.; TÖBB- ve TESK tarafindan hazrrlanan ve *eb üz,et'rnılen erişim

.rPİunutil.n biı veri taba nda tutulur. Hazllanan veri tabanı, TOBB ve

TğSK tarafından Bakıel+ğln e$şlnişe şışıılu*

(6) Y€fli nalı beğelerl*e i$şkia bilgil€f TOBB ve TESK
+ırı*ınea* sütü ayda bk Bak*nhğı s**ıılıt*

yetkilendiriten kıırıım, kuruluş tarıl'rndın sınıvı tabl tutülur,

Ek§ptr

naıı
suslaririlıııesietkil

veriIir.

kıılık

|l

tinı ten

eı.Ia
iId Blıtlli]

şlcm leri
jvlADDE lt,( 1) ToB Il veva Tlrs k taralindan eksoer ada vları icin eğifiın

vOnundcn TOBE ve TEsli nıali husııslır viinündc n ise TÜ

ol rın il

tl aırOB tart

neer ılaıı
Iİo

iıii fikrıd
rsoneli i c

ıdı

duyu rusıı yıpılırak lraşvurular alınır.

udıır. l}u
rudıuZc

lmİsl 2or

nri ta

abo
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{.1 vı |ıa§ a tımamla aıılara sı ı serçekle§ tiren ku l,um veya

rul tar3t) ekonıım ti etl tİki §ı a lna A
ölü dc uZ a ore

fazla böiümılc tek sertifika ile scrtifikalandırılabilir.

Sı a rok s an ırıla r ToB
^

T]ısK tırafındiın yetkiiendirilir. Yetkile mevelı vcrli malı l,resi

bışı,urılırınr inceleyemcz.

(6) Eksncrln corey sürresi üc yidır. E]§ner göreY §ıırcsl lçorl§ e YcYa

reY lr iti a ikinci tilen e

İr aran{n do slnıva tütulur Y arrlr olmasr de

eksperin yetkisi üç yıl içiıı daha devam eder.

'1't') rıcI lntıı fıkr, c

bıl , dı 't' i7 tıi,aftn ııl k
reı ıııclerde lılılı ı,l1l §l} la

avnl istzti stiki sınıllı ınada yetkı§i olı§ ok§Derl cr:ıfasln dan sörevieııdiı,molcr

yazrıııı §is.emineo Ia§tgelc gerçekıeştirilir.

ı8) Ir]ks er. esinin. üt ncü dtreceve dar kan ve nci dereceye k;ıdar

kavın hısmının. cvlıthklarl ]n. tır'ıat edinonleri nin ve ticarı veva mıli i}iskide

bulunduğu kişilerin yerli matı belge§i bışvıırusunu inceleyemez,

(9) lrk§Der, ıYnl n icerisinile birden a t ı§vgru şırnuclıındrram nz

veva imza|aYııraz.

E rtn nid adı ti

ıt tıra
i, kisi tal cd er taıjhind ır 3

ckspcıtik başvurusundı b!ılunımaz.

1 § rleri nitelik tıcli c!iltt linrin

0 len d eslıl tırli v ı e iilüklcri ıle

sııslar Uvqulama Lşul ve Esasla rında belirlenir^ilisirin hu

etlerine

dirmelo !!j§klü_!llğgl!!ıı§uş!4ıBelgelen
Belgelendirme
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belirtilir.
(2) Üretici dışındaki istekliler tarafindan tekiif edilen ürünler için

kullanılmak iizere; iiretici yerli malı belgesini orijinaline uygun olarak çoğaltarak
iiırtiuı ile birlikte piyasaya sunabilir, Aıcak üretici tarafından çoğaltılaıak iirürıle

birlikte piyasaya İunulan belgenin tanzim edildiği ilgili oda veya borsa tarafindan

geçerliliğinin tasdik edilmesi gerekir.

(3) Üreticinin yıırtiçinde kendi adına ve markasryla başl(a bir üreliciyc
tlretim vİptırnıasİ durumund4 iiriinü iiıeteı_adııı_.,!!:ilı_için yerli malı belgesi

diizenlenir.

anntl:ı

eİli
cliizerılcnir,

n anek§
tJ

{4) Bü tclrli lçın a}.nğ §aftl aı,ınt sığlavın her iirün

4 iincii nıaddesinde helirtilen kosııllırın

gcIcrln

sağl ı:lgclcr ilc serbest m
- (1) Bu tebliğiııMADDE !

aschecinın tesnitindc irullandan bsığianmıdığr

l edilecclr }ıc!mclcrde ntİ,o
ın ıimi mii

(2ı Üretici dısındaki istekliler taİafından teklif edilen mallo* için
t llr"İİİJ-il""İe; iiretici yerli malı belgesini orijinaline uygrın olarak

;;#"k ü.ü" iİe birlikte piyasaya .,oİbili,, Ancak üetici_.talafındaı
İ"E"İt,l"r"t tlr*l" birlikte piyasaya sunulan belgenin tanzim edildiği ilgili

Öd"alboısa tarafından geçerliliğinin tasdik edilmesi gerekir,

(3) Bir iifetiei*i{t flırtdffida rfe$fr isen"§'"],&p$rn,a§ü
d"-"Ji1d*.-.-r sak beğfu diii€n]€nff*' Anc*k yurtiçiıde kendi

;J; ,; marlasıyla Ulr Ş*şl<mın* iiretim yaptırması durumrında iirünü

iiretene yerli malı betgesi diizenlenir,

(4) Yerli nah belee§l tarep edile* il*li*ii* a il*eü nfildede saıq}ea

ü€fr ;ge *oşi*trorını +*şı}+p t*fln*dığ kgnusşnC* tereıldilt etşış
İ;İfud" tücilt İrddb.r* €öf€ı4endiribn eltsper ma*l*eğle
te§pit yap*f,

(5) Her tiriin için ayn ayrr Şelge verileŞileeeğ* c-P F"U"" f"l"
ü-r" iİ:in $k y"*]i *İ* Ş,ne*i de,""ü"",bllt* B* d+ruınd* her bif iiril*
İl€ ilgiıi bilgil€+ yefüi ndı belge+i*de ye+ al+r,

{6) Üsill edd5of§a terı{ı*d"*r yefii melr Şacs§irin
e"r""İ.İ*esiia* §o*r* kfitofl€l.in kofiı"üp ttoflünadığm* filı€lik
ü-"d"i b*rrd" afe l(ontrol yap*ebilifz Yer}i mth*ı ilişkif kriteflerı"
ıteruşmae*ğ tespı* edilifüc y€cı m"h b€üge§i ipıaı cdiıif,

€) Yüf+ d§ınde* par+* erarak itha} edilen +e yurtıçi*ııe bısit
btfleşİrfu ile elüştüfüla* üfiisler için yefii m*h eeğesi dilzenlenne*,

€§*§terrğda beli*ili*ı

iğ €19,fake bel€eüe*di}ff€uB eblT+ yop{ıeakDMAD üygııj*E ( )
+*r*&*de*Ts§KY€T4BB€**sl"rtüygüü&n"iHşki"işlemleıine

of*ırrlltl}lotkrY€f}ltıeliçlenir,alınar"kB"kaitİgln gğfüşü
brrdilĞkete ılıt*eığ ttigüüı6"Ueleeü€ri"h"lıgih€s"ptannl*§ında

iıllnToBB lıTEa
lnrd

tr a1ın

Arı k0nti,oI

d
l

ıtli ı}la
önelik a

ı)§ ı
rn

riterlcvt korrıııı:
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karır vermeve vetkilidir,

(2) Bakantık tarılindan isteıen ıra kontrolün yapılması zoruırludur.

tarıfından ilgiti iirüne yönelik yerli mılı belgesi iptıl edilir.
boısa

kıvnaklanaıı bir selüebe drıyanma§r hıliırde. üretici tara dan 3 vıt süre ile

rden faı:klı bir cks crollcr bel

r rılindan
te§ t edilirse

lıb sıııtna arıı

d3

tııratindın gerçekleştirilir,

li maıına
lerin kı

ncelcrnc

incı:lerneler^

(5) Inc0leme §o::ücıııdı. verli ııııiı lıelcc§i§in düzenle
eılen bilsi ye irelpclerin vaıılı§. y!ınllt:aı ya dı oerccğe ıvkırı oldu
lıılinde. lıe|gevi vereı oda yeva tıorsıı 1araliıdın vcrli ınfılı lrcl

düz-crı]€nme§ine e§a s ttskil eılcn i|Eili drıküııanlar üzerinde incclcme yaDınıva

kurulu§larlrl alın konunuıı incclonInesini tıleD cdelriliİ. }iu kaısa

{4) l}akınlık ta

bildirilcrek

ll

da vınılın
anır ve20 iı; ğünü icerisindı: tanıamlıkanlri,ın ta|ebini urütea

liğ hiikürnlr.riııcnriıın vırnrlırı incclcmclcrdc" lıu '1'e

rnevzuıt hükünıIcrirıc giiıe islenı vıı»ılır.

ıııesine esas ttskil
tosııitinlln

inXıl cdiIir.

lı l l}akanlü

okti de asirnı

ıkın iizel
trorsa lramu kurunr yaT§§ il

ına usul ve

sıınuç iJakınlığa iletilir.

ilıı,ı

]!1

§akanlık tafafrndan trrle,akırum ve
ve lıilde

csİnrılr ib§

larttkıik biln
|rıkkın

rr bır dur[rına a,L

rlıı rn ve kurulu

ilc bu bi ınalı

ornlüb

vartümcı olınaklı l-ükünılüdür.

Ilakaıılık tar

aynı ürüne iIişkiıı ycni bir yerli malr lrelgosi lıışvurusunda 1ırılunulamaz.

yetkilidir.
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evi vaoan idare tırıfiıdaı itgili mercilcre bildi

ncdenivle tıir hak kayhrna yeva zırara uğrarıa vevıı zararı uqraIIıanln

nıııhtemel olıııasr
kurall&fina uvgun

,!ıadılf si gerağince istisna kıısırnın da vı»ılan ihalelerdc dc. verli malı

ı:ereeğe ıykrrr rrldu ğunrın ttsrili haiiııde" ileili idaıoler
tarihli vc 4735 savİı Kamu İhalt Sü

maddeıerin0 gofe ls t

lesııiti halinde, ihal rim vaoılır.
hrı§u§ıara a

asıvlı. 4734 sıvı|ı Kınunda be|irtilen şekil ve usul
kaye t, kamıı ihıtclmak şartrvla. ihılcvi yaııın idarcye şi

ıfıııdaıı 5/I/?0t}2

şmeleri i(anunı'nun 21. 25 vı 26'ncı
.ciı.rp ildirillenı ıın iiııii iılarak söz koıusu duruın rnc

esinin bu ckildc düzcnlcn

ırııılıasebeci ınali müsavir ve eksııer hıkkrndıı bağlı rıidıı u odııva. ilsili oda

sorumluluk

MADDE 8 - (1) Yerli malı belgesinin sahibi ite bu belgeyi
diizenleyen ilgi§ odalborsa ı*e belgeyi idareye sunan istekliler ile i|gili
eksper5 

-serbest 
mrthısebeeğ serbest muhasebeci mali müşavir ya da yemiıli

mali müşavir belgedeki bilgiterin doğruluğundan ge*el nllXinler ve}vey*

++Sa §eyrh l(*nünü* ileiüi hiikilnlefi ç€fçe+€§irde sorumludurlar.

itiraz

MADDE 12 *(1.) 4734 §ıvrı K&nün kap§aınında §ıkayct vc hukuka
3y!rul,klorla ilgili aşağ|dakiişIemleryıpüı

a) İhıle sürecinde kullanılan yerli malr bclgcsinin hukuka avkırıbğı

Krırırmuna ise itirazcn şikAyet başvurusu yap{abilir,

b) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'rıurı "İştisnalar" başl:l<lr 3'iiıcü

c) {734 §İytır Kamrı İhal0 Kan!!nı'na &öre yap]lın ihı|oler §onucunda

irnzalının sözleşmeleıin uvgu|ınmısı aşamasında. vcrli ıııalı belgesinin

sorumluluk

MADDE 13 - (1) Yerli malı belgesinin süibi, belgeyi diizenleyen oda veya
borsa, belgeyi idareye sunarr istekliler. eksper ygserbest muhasebeci mali müşavir
ya da yeminli mali müşavir belgedeki bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar.

(2) Yer|i malı lıelgesine vc belgelendirme siirecine ilişkin iş ve},a

is|emlerin hu|<uka ıykırılığı iddiasıyla ycıııinli mırli nıüşavir. serlıest

veya borsa hakkrndı isc Ticııret Bakıniığına şikiyet başvurusu yıpılabi]ir.

(3) tsilgi vc belgclcrin. bif mcslo
tarııfıııdan yınlış hevan edildiğinin ttsniti durumundı ilgililer hakkrnda bığlı
lıulunduğu mcslek odısr tarafrırdan işienr tesis eılilir.

(4) Yanlıs iıeyında bulunın kisi vc kurulrışlır hıkkındı Tiirk Cczı
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Kanunu'nrııı ilgili ınaddcleri knpsaınrndı TOBB veya 'I'ESK tarafıııdan ilsili
nrakamIarı başvulud, bulürıuluı,.

D€n€+ır*

M*,DDE 9 - (1) B"k*nlıi< bıı +eUğl* uygüI"*ne§üne ifışkin
dene+i§ yapffıaya ye+ki|idit

MADl)E l4- {!) Yazılım ürünlerinin verii malr olarık bclirlcnmcsine
ilişkin Tcbliğ Bakanlrkçıı hızıılınır.

{2) Bu Tctıliğin uygulaırmasına yönqlik Uyrulama ljsul ve [,sa§|a:t. bu
Tcbliğİn yayınından itibaren bir vıl iccrisindc TO8]] vc TE§K tarıfından
hazırlınır.

Geçiş #reei
GEÇİCİMADDE 1_

(1) Bu Tebliğin yiiıitliik tarihinden önce 2?,18#!O09 l*rihli ı+ X7#l
sıyıtı Resml Gazete'dJ yayımlanan K*mı* İ}de Cenel Tebliği kapsammda
TOBB veya TESK'e bağlı odalborsa taıafından diizenJenıniş yerli mah
belgeleri, belge iizerinde yazılı geçerlilik siiresiniı sonuna kadar geçerlidir.

Geçiş Hükümlcri

GEÇİCİ MADDE 1 _ {1\ "I3lI|9/2ıl14 tarihli vc 29ll8 savıh Rcsmi
(}azete'de YavJı lanan Yerli Malı T*bliği hükümleri hu tebliğ hiilrümlcrl'
vürür|iiğe gıİene kadır gec€rlİdir.

(Q Bu Tebliğin yüriirliik tarihinden önce 13/09i2014 1ırihli ve 291l8 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan Yerli Malı Tebliği kapsamında TOBB veya TESK'e
bağlı oda veya borsa tarafındaır diizenlenmiş yerli malı belgeleri, belge üzerindc
yazılı ırcerlilik süresiırin sonuna kıdıı geecrlidir,

(3) l}ıı 'i'ebliğiı vürürlük tarihind iincı: 13/09/2014 taıihli vc 29lltj
savüı ltesmi Çazett'de yıvıınlanın Yerli Malı 'felıliği kıpsımrnda eksıer
olarak görcvlendirilen ki§ilcriı yetkisi bu tetıliğiıı yüııürlüğc girdiği tırihtc
sona crcr.

Diğer Diizeııleıneler

Yürürlüktcn kıldırılın tebliğ

irvlADDl] 15 - {1) l3l9/20lıl tarİhli ve 29Il8 sıylh ltesmİ Çazcte'de
yavııılanan Ycrli Malı Tetıliği yürürlükton kıı|dırılmışlır.

(2} lVlcvzuıtta. 13/9/2014 tarihli vo 29118 savılı Resmi Gazete'de
vavımlıınan Yerli Nlalı 'felıliğine yapı|an atıflır. bu 'febliğe vapılmıs s:ıvılır.
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Tcbliği hüküınleri gccerlidir,

Yürürlük
MADDE 10 - (1) Bu Tebliğ yayımığd3_uLı!_§9ıı_rı yiiriirlüğe giıeı

Yürürlük
MADDE *0 - ( 1 ) Bu Tebliğ yayımı terihi*de yürürlüğe giıer,

Yürütme

MADDE ]L- (l) Bu Tebliğ hiikiirnlerini Sanayi ve Teknoloji Bakaru
yitütiif.

Yürütme

MADDE +t - (1) Bu Tebliğ hiiktimlerini Biliry Sanayi ve Teknoloji

Bakanı yiirütüı.

yerli katkı o I{esıD Cetveli

İüK:
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