ÜRETİM REFORM PAKETİ KANUN TASARISI TASLAĞI TÜSİAD DEĞERLENDİRMELERİ

Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme
Taslak; OSB’ler, Endüstri Bölgeleri ve buralarda sunulan imkanlar bakımından küçük ve orta boy işletmeler için önemli gelişmeleri barındırmakta olup bahse konu bölgelerde
kurulmaları konusunda önemli teşvikler sunması açısından da değerli görülmektedir. Ülkemizde yaygın biçimde uygulamada olmayan, büyük ölçekli ve limanları olan
Endüstri Bölgelerinin kurulmalarının kolaylaştırılması önemli bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, kurulacak Özel Endüstri Bölgeleri’nde devlet
yardımlarının hangi şartlar ve limitler dahilinde yapılacağının netleştirilmesi gerekmektedir. Sanayi üretiminin ivmelenmesi için önemli gördüğümüz Madde 54 Ek Madde 9
(Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (u) bendi kapsamında yapılacak olan orta-yüksek ve yüksek teknolojili mal ve hizmet alımları kamu alım garantisiyle temin edilebilir) sağlık
yatırımları açısından olumlu karşılanmakta ve taslak içerisinde muhafaza edilmesi uygun görülmektedir.
Taslağı sanayinin rekabet gücü açısından değerlendirdiğimizde büyük ölçüde yatırım yeri odaklı olduğu görülmektedir. Bu noktada, taslağın sanayi açısından önemli bir diğer
unsur olan üretim süreçlerine ilişkin düzenlemelere de ihtiyaç duyduğu gözlemlenmektedir.
Taslak, sanayinin dijital dönüşümü için Bakanlık’ın ihtiyaç duyduğu idari yapılanmaya yönelik düzenlemelere önemli ölçüde yer vermektedir.
Öte yandan, sanayide dijital dönüşüm süreci içerisinde kısa, orta ve uzun vadeli teşvik, devlet yardımı ve destekler konularında ilave düzenlemelere de ihtiyaç olabilecektir.
TÜSİAD olarak 2 Eylül 2016 tarihinde Bakanlığınıza iletmiş olduğumuz teknoloji ve inovasyon ekosisteminin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerimizin de hem bu
reform paketi hem de bundan sonraki çalışmalarınızda dikkate alınmasını önemli görüyoruz.
Taslak Maddesi
MADDE 3 - 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider
Vergileri Kanununun 29 uncu maddesinin birinci
fıkrasının (z) bendinde yer alan “bu işletmeler
tarafından kullanılan krediler” ibaresinden sonra
gelmek üzere “ile sanayi yatırımları için verilen yatırım
kredileri” ibaresi eklenmiştir.

Görüş ve Değerlendirme
Taslak maddesi ile 6802 sayılı Gider Vergileri
Kanununun BSMV istisnalarını düzenleyen 29.
Maddesinin
z
bendinin
kapsamı
genişletilmektedir. Şöyle ki, BSMV istisnası
kapsamında yer alan, Sanayi Sicili Kanununa göre
sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince
münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere
alınan makine ve teçhizatın finansmanı için bu
işletmeler tarafından kullanılan kredilere ek olarak
sanayi yatırımları için verilen yatırım kredileri
dolayısıyla lehe alınan paraların da BSMV’den

Teklif
MADDE 3 - 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri
Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (z) bendinde
yer alan “bu işletmeler tarafından kullanılan krediler”
ibaresinden sonra gelmek üzere “ile sanayi yatırımları için
verilen yatırım kredileri” ibaresi ile cümle sonuna “ile bu
kredilerle sağlanan yatırımların sigortacılık işlemleri” ibaresi
eklenmiştir.

İstisnalar
MADDE 29 – Aşağıda yazılı muameleler dolayısıyla
alınan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden
müstesnadır: …
z) (Ek: 25/12/2015-6655/1 md.)17/4/1957 tarihli ve
6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil
belgesini haiz sanayi işletmelerince münhasıran imalat
sanayinde kullanılmak üzere alınan makine ve
teçhizatın finansmanı için bu işletmeler tarafından
kullanılan krediler ile sanayi yatırımları için verilen
yatırım kredileri dolayısıyla lehe alınan paralar (Bu
bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye
Bakanlığınca belirlenir.)

müstesna olması sağlanmaktadır.
BSMV istisnasının sanayi yatırımları için verilen
yatırım kredileri lehine genişletilmesinin bu
kredilerle yapılan sanayi yatırımlarından olan
menkul ve gayrimenkullerin işbu kredilerle
bağlantılı olarak sigorta edilmesinde de aynı
istisnanın devamı halinde sigorta ettiren lehine
prim maliyetlerinden olan BSMV istisnası
avantajı sağlanabilecektir.

MADDE 11 - 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı İşyeri eğitimine tabi öğrencilerin sosyal
Yükseköğretim Kanununun 3 üncü maddesinin birinci güvenliklerine ve statülerine dair bir hükme yer
fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
verilmelidir.
Tanımlar:
MADDE 3 – Bu Kanunda geçen kavram ve terimlerin
tanımları aşağıda belirtilmiştir.
…
“y) İşyeri Eğitimi: Öğrencilere bir yarıyıl boyunca
üniversite dışında, öğrenim gördükleri lisans
programı ile ilgili kamu veya özel sektöre ait kurum,
kuruluşlarda uygulama deneyimi kazandırma
faaliyetidir.”

İstisnalar
MADDE 29 – Aşağıda yazılı muameleler dolayısıyla alınan
paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesnadır:
…
z) (Ek: 25/12/2015-6655/1 md.)17/4/1957 tarihli ve 6948
sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz
sanayi işletmelerince münhasıran imalat sanayinde
kullanılmak üzere alınan makine ve teçhizatın finansmanı için
bu işletmeler tarafından kullanılan krediler ile sanayi
yatırımları için verilen yatırım kredileri dolayısıyla lehe
alınan paralar ile bu kredilerle sağlanan yatırımların
sigortacılık işlemleri (Bu bendin uygulanmasına ilişkin usul ve
esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.)

MADDE 14 - 2547 sayılı Kanununa aşağıdaki ek
maddeler eklenmiştir.

Üniversitenin veya öğrencinin eğitim gördüğü
işverenin ilave ödeme yapmak istemesi
durumunda sosyal sigorta ve vergi
muafiyeti/teşviki getirilmesi değerlendirilmelidir.

“Ek Madde 30- İşyeri eğitimi gören yükseköğretim
öğrencilerine eğitim süresince üniversitelerin
bütçesinden asgari ücretin net tutarının 1/3’lük
kısmı ücret olarak ödenir.”

MADDE 14 - 2547 sayılı Kanununa aşağıdaki ek maddeler
eklenmiştir.
“Ek Madde 30- İşyeri eğitimi gören yükseköğretim
öğrencilerine eğitim süresince üniversitelerin bütçesinden
asgari ücretin net tutarının 1/3’lük kısmı ücret olarak
ödenir.”
Üniversitenin veya öğrencinin eğitim gördüğü işverenin ilave
ödeme yapmak istemesi durumunda bu ödemelerin sosyal
güvenlik primleri Hazine’ce karşılanır ve bu ödemeler gelir
vergisinden muaftır.

MADDE 14 - 2547 sayılı Kanununa aşağıdaki ek
maddeler eklenmiştir.
Araştırmacı istihdamı
EK MADDE 33- (1) Devlet yükseköğretim
kurumlarında, araştırma, uygulama merkezlerinde,
araştırma enstitülerinde, ders vermeyen, sadece
araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunmak veya
öğretim üyelerinin yürüttükleri projelerde yardımcı
olmak üzere, varsa üstlendikleri mecburi hizmetlerini
yerine getirdikten sonra, en fazla üç yıl süre ile doktora
sonrası araştırma çalışmaları kapsamında araştırmacı
görevlendirilebilir. İstihdam edilen araştırmacıların
ödemeleri kurumun öz gelirlerinden karşılanır,
istihdama ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının
görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından
düzenlenir.”

Araştırmacı istihdamına sadece doktorasını
bitirenler değil doktora sürecinde olanlar da dâhil
edilmelidir. Araştırmacılar doktora süresi
boyunca veya doktora yeterlik sınavını başarı ile
tamamladıktan sonra araştırmacı olarak çalışıp
hem yetkinliklerini geliştirebilir hem de doktora
tezlerini araştırma yaptıkları alanda yazabilirler.

MADDE 14 - 2547 sayılı Kanununa aşağıdaki ek maddeler
eklenmiştir.
Araştırmacı istihdamı
EK MADDE 33- (1) Devlet yükseköğretim kurumlarında,
araştırma, uygulama merkezlerinde, araştırma enstitülerinde,
ders vermeyen, sadece araştırma geliştirme faaliyetlerinde
bulunmak veya öğretim üyelerinin yürüttükleri projelerde
yardımcı olmak üzere, varsa üstlendikleri mecburi
hizmetlerini yerine getirdikten sonra, en fazla üç yıl süre ile
doktora sürecindekiler ve doktora sonrası araştırma
çalışmaları kapsamında araştırmacı görevlendirilebilir.
İstihdam edilen araştırmacıların ödemeleri kurumun öz
gelirlerinden karşılanır, istihdama ilişkin usul ve esaslar
Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulu
tarafından düzenlenir.”

MADDE 22 - 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik
Sigortası Kanununun geçici 10 uncu maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt
bendinde yer alan “orta veya yükseköğretimi”
ibaresinden sonra gelmek üzere “temel, fen ve sosyal
bilimler alanında yükseköğretimi” ibaresi eklenmiştir.
Geçici Madde 10 - 31/12/2020 tarihine kadar işe
alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, bu
maddenin yürürlük tarihinden itibaren özel sektör
işverenlerince işe alınan ve fiilen çalıştırılanların; işe
alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin Sosyal
Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet
belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları, aynı
döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim
ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının
ortalamasına ilave olmaları ve bu maddede belirtilen
diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, 5510 sayılı
Kanunun 81 inci maddesinde sayılan ve 82’nci
maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları
üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren
hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren
İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır. Bu maddede
belirtilen destek unsuru;
a) 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler
ile 18 yaşından büyük kadınlardan;
1) Mesleki yeterlik belgesi sahipleri için kırk sekiz ay
süreyle,
2) Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya
yükseköğretimi, temel, fen ve sosyal bilimler
alanında yükseköğretimi veya Türkiye İş Kurumunca
düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için
otuz altı ay süreyle,

Madde 22’de “temel, fen ve sosyal bilimler”
ibaresi “temel, fen ve teknoloji, sosyal bilimler”
olarak geliştirilmelidir. Fen-TeknolojiMühendislik-Matematik (STEM: Science,
Technology-Engineering-Mathematics) çatısı
altında özellikle “teknoloji” bölümlerinin
(bilgisayar, yazılım, mekatronik vb.) var olması
ve diğer disiplinler ile yoğun ilişkisi olduğundan
bu bilim dallarının da kapsamda olması ve
desteklenmesi önemlidir. Teknoloji ile ilgili
mühendislik ve bilim alanları Fen bilimleri
altında olmasına rağmen, Teknoloji ibaresinin
eklenmemesi durumunda, bu bilim dallarının ve
bunların türevleri olabilecek gelecekteki olası
bilim dallarının dışarıda kalması ve ihmal
edilme ihtimali bulunmaktadır.

MADDE 22 - 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik
Sigortası Kanununun geçici 10 uncu maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan
“orta veya yükseköğretimi” ibaresinden sonra gelmek üzere
“temel, fen ve teknoloji, sosyal bilimler alanında
yükseköğretimi” ibaresi eklenmiştir.
Geçici Madde 10 - 31/12/2020 tarihine kadar işe alınan her
bir sigortalı için geçerli olmak üzere, bu maddenin yürürlük
tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince işe alınan ve
fiilen çalıştırılanların; işe alındıkları tarihten önceki altı aya
ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet
belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları, aynı döneme
ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet
belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları
ve bu maddede belirtilen diğer koşulları da sağlamak
kaydıyla, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde sayılan ve
82’nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları
üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine
ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası
Fonundan karşılanır. Bu maddede belirtilen destek unsuru;
a) 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18
yaşından büyük kadınlardan;
1) Mesleki yeterlik belgesi sahipleri için kırk sekiz ay
süreyle,
2) Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretimi,
temel, fen ve teknoloji, sosyal bilimler alanında
yükseköğretimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen
işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için otuz altı ay süreyle,
3) (1) ve (2) numaralı alt bentlerde sayılan belge ve
niteliklere sahip olmayanlar için yirmi dört ay süreyle,
uygulanır.

3) (1) ve (2) numaralı alt bentlerde sayılan belge ve
niteliklere sahip olmayanlar için yirmi dört ay süreyle,
uygulanır.
MADDE 46 - 4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı Şeker
Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci
cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Kotalar ve kotaların tespiti
Madde 3- Şeker üretimi ve arzında istikrarı sağlamak
amacıyla pazarlanacak şeker miktarı, sakaroz kökenli ve
diğer şekerler için ayrı ayrı olmak üzere şeker türlerine
göre, gerektiğinde dönemsel olarak kotalar ile belirlenir.
Glukoz ya da polimerlerinden üretilen ve kuru
madde bazında ağırlık itibarıyla % 10 ve daha fazla
oranda fruktoz içeren nişasta kökenli izoglukoz için
belirlenecek toplam A kotası, ülke toplam A kotasının
%10'unu geçemez. Bakanlar Kurulu bu oranı, Kurumun
görüşünü alarak % 50'sine kadar artırmaya, % 50'sine
kadar eksiltmeye yetkilidir.

Öneri Gerekçeleri :
1) Şekerler tarifinde Avrupa Birliği
müktesebatıyla uyum sağlanmış ve AB’nin
mevzuatında kullandığı tarif benimsenmiştir.
2) 4634 sayılı kanunun örnek alındığı AB Şeker
Rejimi izoglikoz kanun kapsamına alındığı
günden beri miktar “kuru madde” olarak
hesaplanmaktadır [Regulation (EC)
No318/2006]. Bizde ise bu kanunda açık
olarak belirtilmesi unutulmuş ve yanlış ve
haksız uygulama yapılmıştır. Bu haksızlık ve
mağduriyetin giderilmesi için kuru madde
esası getirilmelidir.
3) Şeker yasasının yürürlüğe girdiği ve kota
uygulamasının başladığı seneden bir sene,
diğer bir deyimle 15 sene önce Şeker Kurumu
resmi rakamlarına göre Türkiye pazarında
yapılan toplam nişasta bazlı şeker satışı
461.000 ton iken sektöre verilen kota 232.000
ton olduğu ve sakaroz şekeri pazarı
büyümediğinden kota miktarı hep bu
civarlarda kaldığı için Bakanlar Kurulu her
sene kotayı arttırmış ve 2002 yılından bu
yana geçen 14 kota yılında, nişasta bazlı
şekerler için belirlenen toplam A Kotası
miktarı ortalama 342.000 ton/yıl olmuştur. Bu

MADDE 46 - 4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı Şeker
Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci
cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Kotalar ve kotaların tespiti
Madde 3- Şeker üretimi ve arzında istikrarı sağlamak
amacıyla pazarlanacak şeker miktarı, sakaroz kökenli ve
diğer şekerler için ayrı ayrı olmak üzere şeker türlerine göre,
gerektiğinde dönemsel olarak kotalar ile belirlenir. Glukoz
ya da polimerlerinden üretilen ve kuru madde bazında
ağırlık itibarıyla % 10 ve daha fazla oranda fruktoz
içeren nişasta kökenli izoglukoz için kuru madde bazında
belirlenecek toplam A kotası, ülke toplam A kotasının
%15'idir. Sakaroz kökenli şekerler dışındaki depolanabilir
nitelikte olmayan diğer şekerler için B kotası belirlenmez.

miktar Bakanlık Kurulu’nun arttırma
yetkisini kullanarak verdiği artışlar dahil
olarak hesaplanmıştır. Bakanlar Kurulu geçen
14 şeker yılının tamamında arttırma yetkisini
kullanmış, bunların 7’sinde nişasta bazlı
şeker kotasını %50 oranında, 3’ünde %25
oranında, 2’sinde %35 oranında arttırmıştır
(diğerleri 30 ve 38). 14 yıla topluca
bakıldığında Bakanlar Kurulunun nişasta
bazlı şekerler için verdiği ortalama artış oranı
yıllık %40,21’dir. Geçen 15 sene içinde gıda
ve içecek sanayinin gelişmesi ve büyümesi
talebe de yansımış ve talep 900.000 tonları
aşmıştır. Dolayısıyla, nişasta bazlı şeker
arzının, Türk Gıda Sanayi’nin gelişimine
katkıda bulunamadığı açıktır. Nişasta bazlı
şekerlerden izoglikoz’a olmak üzere kuru
madde bazında kota uygulaması bulunan
(Eylül 2017 de kota sisteminin kaldırılarak
sektörün tamamen liberalleşmesi kararı
alınmış ve uygulamaya konmuştur.) AB’de
bu durum tespit edilmiş ve mevzuat temelli
geri verilen şeker kotaları, yeni katılan
ülkelerdeki Pazar durumu, AB şeker
sektörünün rekabet durumu ve sektörel cari
açık değerlendirilerek 2006 yılında
yayınlanan mevzuatlar ile nişasta bazlı
izoglikoz kotası 3 yıl art arda olmak üzere
toplamda ve kuru madde bazında 300.000 ton
olarak arttırılmıştır. Bu düzenleme ve
süregelen reform sonucunda izoglikoz’un
miktar olarak payı %25-30 civarında, sektörel
payı ise %55 oranında kalıcı olarak artmıştır.
Bakanlar Kurulu’nun nişasta bazlı şekerler
kotası için aldığı artış kararları hemen hemen

her yıl belirli taraflarca yargıya taşınmış ve
İdare’nin almış olduğu karar yargıyı meşgul
eden, ülke ekonomisine de katkı sağlamayan
kısır tartışmaların konusu olmuş, zaman
zaman iptal edinilen artışlar gıda sanayisine
zarar vermiş ve maalesef bu tartışmalar
‘şeker’ imajını zedelemiştir. Ayrıca, Bakanlar
Kurulu artışının talebi ve uygulanması her
sene tekrarlayan bir süreç olduğundan, hem
devlet mekanizması hem de özel sektör her
sene taleplerini iletmek ve uygulamak
amacıyla tekrar tekrar çalıştırılmak
durumunda kalınmaktadır. Üstüne üstlük, her
yıl şeker yılı sonuna doğru gerçekleşen bu
artış, hammadde talebi ve üretim planlaması
açısından üreticiler üzerinde olumsuz etkiler
yaratmakta, kimi zaman sektörel ihracata
darbe vurmakta ve ülke kaynaklarının plansız
kullanılmasına yol açmaktadır. Pazar talebi,
hammadde verim ve arzı, ve de yukarıda
açıklanan sebeplerle, izoglikoz A kotasının
güncellenerek, ülke A kotasının en az %15’i
seviyesine çıkartılması ve bu seviyede
sabitlenmesi bir zarurettir.
MADDE 60 - 4737 sayılı Kanununa aşağıdaki madde
eklenmiştir.
“Özel endüstri bölgeleri
Madde 4/D - Üzerinde kurulu sanayi tesisi bulunan,
arazi alanı yüzellibin metre kareden büyük,
kurulduğu dönemde geçerli olan imar plânları
uyarınca gerekli izinleri alarak faaliyete geçmiş ve
yeni yapılacak yatırım yeri için en az ellibin metre
kare tevsi imkânı sağlayan alanlar veya üzerinde
kurulu sanayi tesisi bulunmayan, ikiyüzbin metre

Özel Endüstri Bölgeleri kanunundaki bu
maddede arazi büyüklüklerinin düşürülerek daha
fazla Sanayi Yatırımcısının faydalanmasının
amaçlandığı değerlendirilmektedir.

MADDE 60 - 4737 sayılı Kanununa aşağıdaki madde
eklenmiştir.
“Özel endüstri bölgeleri
Madde 4/D - Üzerinde kurulu sanayi tesisi bulunan, arazi
alanı yüzbin metre kareden büyük, kurulduğu dönemde
geçerli olan imar plânları uyarınca gerekli izinleri alarak
faaliyete geçmiş ve yeni yapılacak yatırım yeri için en az
ellibin metre kare tevsi imkânı sağlayan alanlar veya
üzerinde kurulu sanayi tesisi bulunmayan, ikiyüzbin
metre kareden büyük alanlar gerçek ya da tüzel kişilerin

kareden büyük alanlar gerçek ya da tüzel kişilerin
başvurusu ve Bakanlığın uygun görmesi üzerine,
Kurulun değerlendirmesinin ardından Bakanlar
Kurulu Kararı ile özel endüstri bölgesi olarak ilan
edilir.
….”
MADDE 55 - 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı bentten sonra gelmek üzere
aşağıdaki bent eklenmiştir.
Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler
Madde 63 - İhalelere sadece yerli isteklilerin katılması
ile yerli istekliler ve yerli malı teklif eden istekliler
lehine fiyat avantajı tanınmasına ilişkin olarak aşağıdaki
düzenlemeler esas alınır.
a) Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan
ihalelerde sadece yerli isteklilerin katılabileceğine
ilişkin düzenleme yapılabilir.
b) Hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinde yerli istekliler
lehine % 15
“c) Mal ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler
lehine, %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir.
Ancak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından
ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak orta ve
yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından belirlenen
ve Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan malların
ihalelerinde, yerli ve yabancı malı teklif eden
istekliler lehine teklifleri arasındaki farkın %15
oranına kadar olması durumunda, yerli malı teklifi
kabul edilir. Ayrıca, yerli yazılım ürünleri için de bu
zorunluluk uygulanır.”
“ç) Yapım işlerinde kullanılacak makine, malzeme
ve ekipmanın tamamının veya belli bir kısmının

başvurusu ve Bakanlığın uygun görmesi üzerine,
Kurulun değerlendirmesinin ardından Bakanlar Kurulu
Kararı ile özel endüstri bölgesi olarak ilan edilir.
….”

Taslağın 55’inci maddesi kapsamındaki
düzenlemenin, ülkemizde orta/yüksek teknolojili
üretim yapan tüm yatırımcıların desteklenmesi
adına önemli bir adım olduğuna inanılmaktadır.

MADDE 55 - 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve
aynı bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler
Madde 63 - İhalelere sadece yerli isteklilerin katılması ile yerli
Taslağın 55’inci maddesiyle Kamu İhale Kanunu istekliler ve yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı
(KİK) kapsamında yapılan alımlar için getirilen tanınmasına ilişkin olarak aşağıdaki düzenlemeler esas alınır.
yerli sanayiyi teşvik edici düzenlemelere rağmen,
kamu idaremizin mal alımlarında KİK’ten “……
müstesna Devlet Malzeme Ofisi (DMO) ç) Yapım işlerinde ve belediyeler ile İl Özel İdareleri
prosedürlerinin önemli bir yer teşkil ettiği göz tarafından yürütülen şehircilik hizmetlerinde
önünde tutulmalıdır. Kamu kurum ve kullanılacak makine, malzeme ve ekipmanın tamamının
kuruluşlarımızın yerli/yabancı ayrımı olmaksızın veya belli bir kısmının yerli malı olması şartı getirilebilir.
marka ve model dahi belirtmek suretiyle alım Ancak, malzemelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
yapabildiği DMO mekanizması, yapılan teşvik tarafından, makinelere ve ekipmanlara ilişkin Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve
nitelikli düzenlemenin etkinliğini büyük ölçüde
kuruluşların görüşleri alınarak orta –düşük, orta-yüksek
sınırlayabilecek bir çıkış yolu vazifesi görmeye ve yüksek teknolojili malzeme, makine ekipman ve taşıt
devam edecektir. Bu nedenle, ülkemizde arasından belirlenen, Kurum tarafından ilan edilen
orta/yüksek
teknolojili
üretim
yapan listede yer alan ve ihale konusu işte kullanılacak makine,
yatırımcıların kamu alımları yoluyla gerçek malzeme ve ekipmanın yerli malı olması şarttır.”
anlamda desteklenebilmesi için, sistemin bu
açığının kapatılması ve DMO kapsamındaki
alımlar için de yerlilik şartının veya en azından
%15 fiyat avantajı uygulamasının getirilmesi
önemlidir.

yerli malı olması şartı getirilebilir. Ancak,
malzemelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından, makinelere ve ekipmanlara ilişkin Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili
kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak orta –
düşük, orta-yüksek ve yüksek teknolojili malzeme,
makine ve ekipman arasından belirlenen, Kurum
tarafından ilan edilen listede yer alan ve ihale
konusu işte kullanılacak makine, malzeme ve
ekipmanın yerli malı olması şarttır.”

