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GENEL DEĞERLENDİRMELER:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından oluşturulmuş olan yönetmeliğin, “Sanayi
İşbirliği Programı”nı uygulayacak tüm idareler tarafından kullanılacak ortak bir doküman
olduğu ve uygulamanın idarelerce hazırlanacak mevzuat ile detaylandırılacağı görülmektedir.
Bu bakımdan yönetmeliğin adına “Çerçeve” ifadesinin ilavesi önerilmektedir. Yönetmeliğin
isminin “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (u) Bendine Göre
Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Sanayi İşbirliği Programı Çerçeve Yönetmeliği”
şeklinde değiştirilmesi önerilmektedir.
Ayrıca, “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (u) Bendine Göre
Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Sanayi İşbirliği Programı Yönetmeliği”nde
“yüksek teknolojili” ürünlere sıkça atıfta bulunulmaktadır. Ancak, yine Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan NACE koduna göre ürün teknoloji
sınıflandırmasında “orta”, “orta-yüksek” ve “yüksek” teknolojili gibi ürün sınıflandırmaları
bulunmaktadır. Görüşe sunulmakta olan “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü
Maddesinin (u) Bendine Göre Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Sanayi İşbirliği
Programı Yönetmeliği”nde, halihazırda mevcut olan sınıflandırmalarla uyumlu ifadeler
kullanılması yeknesaklık açısından önem arz etmektedir. Şayet NACE kodlu ürün teknoloji
sınıflandırmalarına bir atıfta bulunulmuyor ve genel bir “yüksek teknolojili” ürün ifadesi
kullanılıyorsa. Bu ifadenin yanlış anlaşılmalara fırsat vermemek amacıyla daha genel
(örneğin “ileri teknolojili ürün”) gibi bir ifadeyle değiştirilmesi önerilmektedir.
Ayrıca, eklerde verilen tablolarda yer alan yerlilik oranın nasıl hesaplanacağı açık değildir.
Yerlilik oranının hesaplanmasında, stratejik yatırım olarak belirlenen yatırımların tesvik
uygulamasındaki yerlilik oranı hesaplanmasına benzer bir yöntemin kullanılabileceği
değerlendirilmelidir.

Taslak Maddesi

Görüş ve Değerlendirme

Teklif

Birinci Bölüm
Amaç ve Kapsam
Madde 1 (2) Bu Yönetmelik, idarelerin maliyeti en az
beş milyon (5.000.000) ABD Doları olan mal ve
hizmet alımlarında yenilik, yerlileşme ve teknoloji
transferini sağlamaya yönelik Sanayi İşbirliği Programı

Sanayi İşbirliği Programı içeriğinde “yenilik, (2) Bu Yönetmelik, idarelerin maliyeti en az beş
yerlileşme ve teknoloji transferi” aktivitelerine milyon (5.000.000) ABD Doları olan mal ve
yer verilmiştir. Ancak taslak yönetmeliğin hizmet alımlarında yenilik, yerlileşme, teknoloji
Madde 14-(2) fıkrasında yer alan SİP
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uygulamalarını kapsar.

Kategorilerinde “ihracat” aktivitesi de yer transferi ve ihracat sağlamaya yönelik Sanayi
almakta olduğundan Madde 1-(2)’ye ilave İşbirliği Programı uygulamalarını kapsar.
edilmelidir.

Tanımlar
Madde 3 (1)
ç) Hizmet: Bakım ve onarım, araştırma ve geliştirme, “Hizmet” tanımı içerisine SİP projesi olarak
muhtemel
“modernizasyon”
haberleşme,
danışmanlık,
eğitim,
bilgisayar geliştirilmesi
sistemlerine
yönelik
hizmetler
ile
yazılım faaliyetinin de ilave edilmesi önerilmektedir.
hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların
kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,
“Türk tabiiyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi”
z) Yerli şirket: Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre
kavramının farklı algılama ve yorumlara neden
kurulmuş ve sermayesinin en az yüzde elli biri Türk olmaması için teklifte önerildiği şekilde açık ve
tabiiyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilere ait olan net olarak ifade edilmesi uygun olacaktır.
şirketleri,

(aa) Yurt içi katma değer (YİKD): Türkiye’de üretilen
mal ve hizmetlerin ihraç bedelinden, bu mal ve
hizmetlerin üretiminin yapılabilmesi için, idari
(seyahat, konaklama, yemek, danışmanlık hizmetleri,
posta vb.) masraflar hariç olmak üzere üretimi yapan
firma/kuruluş tarafından ithal edilen mal ve hizmet
bedellerinin düşürülmesi ile bulunan yüzde değeri,

ç) Hizmet: Bakım ve onarım, modernizasyon,
araştırma
ve
geliştirme,
haberleşme,
danışmanlık, eğitim, bilgisayar sistemlerine
yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini,
taşınır ve taşınmaz mal ve hakların
kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,
z) Yerli şirket: Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına
göre kurulmuş ve sermayesinin en az yüzde elli
biri Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre
kurulmuş tüzel kişilere veya Türkiye
Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişilere ait olan
şirketleri,

(aa) beninde yer alan tanımda yer alan “ihraç Yurtiçi Katma Değer (YİKD) tanımı
bedeli”nin
içeriği
netleştirilmelidir.
Bu netleştirilmelidir.
kapsamda içinde kar ve vergi bedelleri gibi
bedellerin
olup
olmadığı
açıklığa
kavuşturulmalıdır.

Üçüncü Bölüm
Sanayi Geliştirme Komisyonu ve Projenin
Başlatılması
Sanayi Geliştirme Komisyonunu Kurulması ve
Çalışma Esasları
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Madde 6
(1) Bu Yönetmelik kapsamında alım yapan
idareler bünyesinde ilgili Bakan onayı ile Sanayi
Geliştirme Komisyonu kurulur.
(2) Sanayi Geliştirme Komisyonu, ilgili
idarenin en üst yöneticisi başkanlığında, en az beş ve
tek sayıda kişi olmak üzere karar almaya yetkili idari,
teknik, mali ve hukuki üst düzey yöneticilerden
oluşur. Bu Komisyonun görev süresi iki yıldır, görev
süresi biten üyeler yeniden seçilebilir veya yerine yeni
üye atanabilir.

Taslak ile kurulması planlanan Sanayi
Geliştirme Komisyonu’nun, ilgili idarelerin en
üst düzey yöneticisi olan Bakan başkanlığında
çalışmalarını yürütmesi öngörülmüştür. Üst
düzey yönetici üyelerden oluşacak komisyonun,
çalışma programının yoğun olacağı kaçınılmaz
bir gerçektir. Bu durum, karar süreçlerinin
uzaması
riski
yaratacağından,
SİP
mekanizmasının
yavaşlatması
endişesi
duyulmaktadır

Sanayi Geliştirme Komisyonu, ilgili idarenin en
üst
yöneticisi
tarafından
belirlenecek
başkanlığında, en az beş ve tek sayıda kişi
olmak üzere karar almaya yetkili idari, teknik,
mali ve hukuki üst düzey yöneticilerden oluşur.
Bu Komisyonun görev süresi iki yıldır, görev
süresi biten üyeler yeniden seçilebilir veya
yerine yeni üye atanabilir.

(3) Sanayi Geliştirme Komisyonu, üye tam
sayısı ile toplanır ve kararlarını oyçokluğuyla alır.
İhale usulü
MADDE 11 –
(1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde, işin
özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji
gerektirmesi nedeniyle bu Yönetmelikte belirlenen
usul ve esaslar çerçevesindeki belli istekliler arasında
ihale usulü uygulanır.

Sanayi, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından
yayınlanan Sanayi ürünleri NACE kod
sınıflandırılmasında Yüksek, Orta-Yüksek,
Orta-Düşük ve Düşük olarak dört teknoloji
sınıflaması bulunmaktadır. Bu sınıflamaya
uygun olarak Orta-Yüksek teknolojide yer alan
sektörlerinde
SİP
programından
faydalanabilmesi amacıyla önerilmiştir. (Bkz.
Genel Değerlendirme)

(1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde,
işin özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek ve
orta-yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle bu
Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar
çerçevesindeki belli istekliler arasında ihale
usulü uygulanır.

Sanayi, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından

MADDE 14 (2)

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sanayi İşbirliği Programı Kategorileri
MADDE 14 (2)
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a) Kategori A- Yerli Üretim Katkısı: Yüklenici
tarafından, Ek-1’de belirtilen faaliyetler yoluyla
mevcut tesislerin kullanılarak tedarik konusu mal
veya hizmet kapsamında yüksek teknolojili bir ürünün
veya parçasının belirlenen bir yerlilik taahhüdü ile
Türkiye’de üretilmesidir.

yayınlanan Sanayi ürünleri NACE kod
sınıflandırılmasında Yüksek, Orta-Yüksek,
Orta-Düşük ve Düşük olarak dört teknoloji
sınıflaması bulunmaktadır. Bu sınıflamaya
uygun olarak Orta-Yüksek teknolojide yer alan
sektörlerinde
SİP
programından
faydalanabilmesi amacıyla önerilmiştir. (Bkz.
Genel Değerlendirme)

b) Kategori B- Yatırım: Yüklenici tarafından, Ek-2’de
belirtilen faaliyetler yoluyla yeni bir üretim tesisi
kurularak tedarik konusu mal veya hizmet
kapsamında yüksek teknolojili bir ürünün veya
parçasının belirlenen bir yerlilik taahhüdü ile
Türkiye’de üretilmesidir.

Sanayi, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından
yayınlanan Sanayi ürünleri NACE kod
sınıflandırılmasında Yüksek, Orta-Yüksek,
Orta-Düşük ve Düşük olarak dört teknoloji
sınıflaması bulunmaktadır. Bu sınıflamaya
uygun olarak Orta-Yüksek teknolojide yer alan
sektörlerinde
SİP
programından
faydalanabilmesi amacıyla önerilmiştir. (Bkz.
Genel Değerlendirme)

SİP Şartnamesi
Madde 15 (2) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında,
asgari SİP taahhüt oranını sağlamak üzere SİP
kategorileri
ağırlıklarının
hesaplanmasında
kullanılacak olan ve Ek-6’da yer alan SİP Taahhüt
Oranları Tablosu, her projenin özelliğine ve
önceliklerine göre hazırlanır ve SİP şartnamesine
eklenir. Şartnamede, SİP Taahhüt Oranları
Tablosunun istekliler tarafından doldurulabileceğine
ilişkin hükümler yer alabilir.

İlgili maddede bahsi geçen SİP Taahhüt
Oranları Tablosu’nda (Ek-6) yer alacak
yüzdeler SİP Puanı
(Ek-10) hesabında
kullanılan katsayılara denk gelmektedir. Söz
konusu maddede bu tablonun isteklilerce
doldurulabileceği belirtilmektedir. Sonuca etki
edecek formüldeki katsayıların istekliler
tarafından doldurulması tek formül yerine her
isteklinin kendi formülünü oluşturması ile
sonuçlanacaktır. Bu çerçevede, bu hükmün
yeniden değerlendirilmesi önerilmektedir.
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a) Kategori A- Yerli Üretim Katkısı: Yüklenici
tarafından, Ek-1’de belirtilen faaliyetler yoluyla
mevcut tesislerin kullanılarak tedarik konusu
mal veya hizmet kapsamında yüksek ve ortayüksek teknolojili bir ürünün veya parçasının
belirlenen bir yerlilik taahhüdü ile Türkiye’de
üretilmesidir.
b) Kategori B- Yatırım: Yüklenici tarafından,
Ek-2’de belirtilen faaliyetler yoluyla yeni bir
üretim tesisi kurularak tedarik konusu mal veya
hizmet kapsamında yüksek ve orta-yüksek
teknolojili bir ürünün veya parçasının belirlenen
bir
yerlilik
taahhüdü
ile
Türkiye’de
üretilmesidir.

Madde 15 (3) SİP kategorileri kapsamında Proje
Grubu tarafından belirlenen ve Yüklenici tarafından
gerçekleştirilen taahhütlerin kredilendirilmesinde
kullanılacak SİP kredilendirme katsayı tablosu, her
projenin özelliğine ve önceliklerine göre bu
Yönetmeliğin 31 inci maddesi ve Ek-7’de yer alan
SİP Kredilendirme Katsayı Aralıkları Tablosu esas
alınarak hazırlanır ve SİP şartnamesine eklenir.

İlgili maddede bahsi geçen SİP Kredilendirme SİP
Kredilendirme
Katsayı
Aralıkları
Katsayı Aralıkları Tablosunun (Ek-7) Şartname Tablosunda yer alacak katsayıların formülde yer
hazırlanması
aşamasında
Proje
Grubu bulması sağlanmalıdır.
tarafından doldurulacağı anlaşılmaktadır. Söz
konusu katsayılar, belirli SİP faaliyetlerinin
teşvik edilmesi için bu faaliyetlerin değerinin
sonuca daha fazla yansımasını sağlamak
amacıyla
kullanılacaktır.
Söz
konusu
katsayıların formülde herhangi bir etkiye sahip
olmadığı görülmekte, sadece kredilendirmede
kullanılmakta olduğu anlaşılmaktadır. Oysa
firmaların verecekleri taahhütlerin etkilerinin
formülde de yer bulması gerekli görülmektedir.
Zira
yüksek
etkiye
sahip
faaliyetin
gerçekleşeceğinin bilinmesi ve bunun SİP
puanında yer bulması ihale kararında önemli bir
etken olması gerektiği düşünülmektedir.

Madde 19-(1) İhale dokümanının hazırlanmasını Tanımlar kısmında yer alan ifadelere uygun İhale dokümanının hazırlanmasını takiben bütün
takiben bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri olarak söz konusu cümlede “istekli” yerine adaylara tekliflerini hazırlayabilmeleri için
için yeterli süre tanımak amacıyla; son başvuru “aday” terimi kullanılmalıdır.
yeterli süre tanımak amacıyla; son başvuru
tarihinden en az on dört gün önce ön yeterlik ilanı
tarihinden en az on dört gün önce ön yeterlik
yapılır.
ilanı yapılır.

Madde 19-(7) Ön yeterlik ilânı sonucunda
başvuru sunan adayların, ön yeterlik dokümanı ve
ilânında belirtilen ön yeterlik kriterlerine göre
değerlendirilmesi sonucunda, yeterlikleri tespit
edilenler arasından en az üç en fazla on adayın yer
alacağı kısa liste oluşturulur.

Madde 11-(3) ile çelişki görülmektedir. Madde Söz konusu çelişki giderilmelidir.
19-(7)’de en az 3 aday olabileceği ifade
edilmişken, Madde 11-(3)’de en az 3 aday
olmaması
halinde
Sanayi
Geliştirme
Komisyonu kararı ile devam edilebileceği
belirtilmiştir
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Teklif değerlendirme planının hazırlanması
Madde 22-(2) Teklif Değerlendirme Planının
onaylanmasını takiben ve teklifler açılmadan önce,
SİP tekliflerinin puanlanmasında kullanılmak üzere,
Ek-1, Ek-2, Ek-3 ve Ek-4’te belirtilen rehber
yöntemler çerçevesinde Teklif Değerlendirme
Komisyonu tarafından SİP Kriter Ağacı hazırlanır
veya ilgili idarelerce hazırlanan diğer puanlama
yöntemleri kullanılır. SİP Kriter Ağacı, tedarik
konusu mal ve hizmete ilişkin teknik performans, iş
programı gibi hususlar göz önüne alınarak ilgili idare
tarafından belirlenen yöntemlere göre hazırlanır. İhale
dokümanlarında yer almayan hiçbir husus, SİP Kriter
Ağacında yer alamaz.

Sürecin en önemli basamaklarından olan teklif
değerlendirme sürecinde kullanılmak üzere
hazırlanacak olan “SİP Kriter Ağacı”nın içeriği
detaylandırılmalıdır.
Söz
konusu
detaylandırmanın ilgili idarenin usul ve esasları
ile ortaya konulması planlanmakta ise bu açık
bir şekilde durum belirtilmelidir.

“SİP
Kriter
Ağacı”nın
içeriği
detaylandırılmalıdır.
Söz
konusu
detaylandırmanın ilgili idarenin usul ve esasları
ile ortaya konulması planlanmakta ise bu açık
bir şekilde durum belirtilmelidir.

Madde
24-(8)
Tekliflerin
değerlendirilmesi
aşamasında, alımın SİP kapsamında yapılmasının
beklenen faydayı sağlamayacağı, kamu yararının
olmayacağının öngörülmesi durumunda Teklif
Değerlendirme Komisyonunun teklifi ve Sanayi
Geliştirme Komisyonu onayı ile proje bu Yönetmelik
kapsamından çıkarılır ve ihale 4734 sayılı Kanunda
belirtilen diğer yöntemlerle yapılır.

SİP kapsamında yapılması fizibilite raporları ve
detaylı analizlerin ardından kararlaştırılmış ve
Kalkınma Bakanlığı tarafından Yatırım
Programına ilave edilmiş bir projenin, söz
konusu
aşamada
(teklif
değerlendirme
aşamasında) kamu yararı sağlamayacağı
ihtimali son derece düşük olduğundan ilgili
maddenin çıkarılması önerilmektedir. Bu
aşamada SİP kapsamının iptal edilmesi hem
özel sektör hem de kamu kurumları için büyük
bir zaman ve maddi kayba yol açacağından
proje
seçiminin
dikkatli
yapılacağına
inanılmaktadır.

Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında,
alımın
SİP
kapsamında
yapılmasının
beklenen faydayı sağlamayacağı, kamu
yararının
olmayacağının
öngörülmesi
durumunda
Teklif
Değerlendirme
Komisyonunun teklifi ve Sanayi Geliştirme
Komisyonu onayı ile proje bu Yönetmelik
kapsamından çıkarılır ve ihale 4734 sayılı
Kanunda belirtilen diğer yöntemlerle yapılır.
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Tekliflerin hesaplanması
Madde 25-(2) Toplam teklif puanı, Ek-9’da yer alan
ve maliyet etkinlik puanlamasına esas olan Etkin
Maliyet Formülü (K) kullanılarak hesaplanır. Toplam
tekliflerin hesaplanmasında, her bir projenin
özelliğine ve önceliklerine göre belirlenen teknik puan
(T) ve ekonomik puan (E) ile SİP puanının (S)
yüzdesel ağırlıkları ve bu ağırlıklara göre belirlenen
toplam puanlar esas alınır. Teknik ve ekonomik puan,
SİP puanı ile aynı tabanda ve aynı sayı aralığında olan
bir puanlama sistemiyle değerlendirilecektir.
Madde 25-(3) SİP Puanı, Ek-10’da yer alan formül
kullanılarak
hesaplanır.
SİP
Puanının
hesaplanmasında, asgari SİP taahhüt oranını sağlamak
üzere her bir projenin özelliğine ve önceliklerine göre
Proje Grubu tarafından belirlenen SİP kategorilerinin
yüzdesel ağırlıkları, SİP tekliflerinin puanlanmasında
kullanılmak üzere hazırlanan SİP Kriter Ağacı ve
bunlara göre belirlenen toplam puanlar esas alınır.

İlgili maddede, toplam teklif puanı yerine geçen
“Etkin Maliyet Formülü” ile sonucun nasıl
hesaplanacağı bilgisi yer almaktadır. “Etkin
Maliyet Formülü”nün bir faktörü olan SİP
puanının (S) nasıl hesaplanacağı Ek-10’da
açıkça belirtilmiştir. Ancak sözlü olarak yer
bulmuş olan teknik puan (T) ve ekonomik puan
(E)’nin nasıl hesaplanacağına yer verilmemiştir.

-

Madde
25-(3)’de,
SİP
puanının
hesaplanmasında “SİP Kriter Ağacı”na
göre belirlenecek puanların esas
alınacağı ifade edilmektedir. SİP
puanının hesabı Ek-10’da net olarak yer
almakta ancak söz konusu formüle,
yukarıda belirtildiği üzere, SİP Kriter
Ağacının nasıl bir formülasyonla dahil
olacağı görülmemektedir.

-

Söz konusu formülde zaman faktörünün
yer almadığı görülmektedir. Zaman
faktörünün bir teşvik unsuru olarak
formülde yer alması önerilmektedir.

-

Son olarak söz konusu formüllerin, SİP
gerçekleştirecek tüm idareler tarafından
kullanılması
zorunlu
olduğu
anlaşılmaktadır.
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Toplam teklif puanına, bir başka deyişle sonuca,
doğruda etki eden teknik puan (T) ve ekonomik
puan (E) faktörlerin hesaplanma yöntemleri
netleştirilmelidir.

-

SİP Kriter Ağacı içeriği belirlenmeli, ve
SİP formülüne etkisi formül içerisinde
görünecek şekilde ortaya konulmalıdır.

-

Erken gerçekleştirelecek tahhütlerin
formüle olumlu bir şekilde yansıtılması
şeklinde
formülde
değişiklik
önerilmektedir.

-

SİP ve Etkin Maliyet formülleri dışında,
uygulayıcı idarelerin oluşturacakları
formüllerin
geçerliliği
konusu
netleştirilmelidir.

Madde 25-(5) ve (6)
(5) Yapılan değerlendirmeler sonucunda Teklif
Değerlendirme Komisyonu tarafından hazırlanan
Teklif Değerlendirme Raporu ihale yetkilisinin
onayına sunulur. Teklif Değerlendirme Raporunda
isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklifleri,
ihalenin tarihi ve teklif değerlendirme hesaplaması
sonucunda en avantajlı teklifi verdiği belirlenen ilk üç
isteklinin tekliflerine ilişkin gerekçeler ve ihale
yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

Söz konusu karar, formüller sonucu hesaplanan
puanlar üzerinden verilebileceğinden, esasen bu
kararın doğrudan ihale yetkilisi tarafından
verilebileceği düşünülmektedir. Bu çerçevede,
bu fıkranın tekrar gözden geçirilmesi
önerilmektedir.

Söz konusu fıkranın,

İlgili
maddede
sözleşmenin
Türkçe
hazırlanacağı belirtilmiştir. Ancak SİP gibi
uluslararası firmaların katılım göstermesinin
beklendiği ihalelerde sözleşmenin Türkçe ve
İngilizce hazırlanması gerekli görülmektedir.
Anlaşmazlık çözümünde hangi dildeki metnin
kullanılacağının
ayrıca
ifade
edilmesi
gerekliliğini korumaktadır.

Bu Yönetmelik kapsamındaki sözleşmeler,
ekleri ve diğer tüm belgeler, ilgili idare
tarafından kabul edilen hariç olmak üzere,
Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanır. Türkçe ve
İngilizce dilde hazırlanan dokümanların
yorumlanmasında
ve
anlaşmazlıkların
çözümünde Türkçe metin esas alınır.

(6) “Teklif Değerlendirme Raporu’na göre
Yüklenici seçim kararı ihale yetkilisi
tarafından verilir” şeklinde düzenlenmesi,
veya metnin varolan haliyle korunması gerekli
görülür ise teklif puanına ilave hangi kriterlerle
seçimin
yapılacağının
açıklanması
önerilmektedir.

(6) İhale yetkilisi tarafından onaylanan Teklif
Değerlendirme Raporu, Yüklenici seçim kararı için
Sanayi Geliştirme Komisyonuna sunulur.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Yüklenici Seçimi ve Sözleşmelere İlişkin Hususlar
Ana tedarik ve Sanayi
sözleşmelerinin imzalanması

İşbirliği

Programı

Madde 28-(6) Bu Yönetmelik kapsamındaki
sözleşmeler, ekleri ve diğer tüm belgeler, ilgili idare
tarafından kabul edilen hariç olmak üzere, Türkçe
olarak hazırlanır. Türkçe ve yabancı dilde hazırlanan
dokümanların yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların
çözümünde Türkçe metin esas alınır.
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DOKUZUNCU BÖLÜM
Sanayi İşbirliği Programı Sözleşmesinin
Uygulanması ile İlgili Hükümler
SİP taahhüt süresi ve faaliyet raporu
Madde 30-(1) SİP taahhütleri, Sanayi Geliştirme
Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenen program yılı
ve program dönemlerine göre yerine getirilir. Proje
Grubu ve Yüklenicinin önerisi doğrultusunda, Sanayi
Geliştirme Komisyonu tarafından uygun bulunması
halinde program yılı ve program dönemi revize
edilebilir. Bu durumda, Yüklenicinin toplam SİP
taahhüdü sabit kalmak üzere, Yüklenicinin üstlendiği
iş ve sözleşme konusuna göre SİP taahhüt süreleri
yeniden değerlendirilir.

Söz konusu işlem şartnamede yer alan koşulları
değiştirdiğinden ihalenin iptaline yol açabilecek
bir sonuç doğurabilir. Dolayısıyla ilgili ifadenin
metinden çıkarılması önerilmektedir.

“Proje Grubu ve Yüklenicinin önerisi
doğrultusunda, Sanayi Geliştirme Komisyonu
tarafından
uygun
bulunması
halinde
program yılı ve program dönemi revize
edilebilir. Bu durumda, Yüklenicinin toplam
SİP taahhüdü
sabit
kalmak
üzere,
Yüklenicinin üstlendiği iş ve sözleşme
konusuna göre SİP taahhüt süreleri yeniden
değerlendirilir.”

Madde 30-(6) Yüklenici toplam SİP yükümlülüğü
sabit kalmak üzere, gerçekleştirilemeyen SİP faaliyeti
yerine yeni bir SİP faaliyeti tanımlayarak Sanayi
Geliştirme Dairesi Başkanlığının ön onayına sunar.
Yeni SİP faaliyeti, Sanayi Geliştirme Dairesi
Başkanlığının onayından sonra Yüklenici tarafından
SİP Planına yansıtılır.

Söz konusu işlem şartnamede yer alan koşulları
değiştirdiğinden ihalenin iptaline yol açabilecek
bir sonuç doğurabilir. Dolayısıyla ilgili ifadenin
metinden çıkarılması önerilmektedir.

Yüklenici toplam SİP yükümlülüğü sabit
kalmak üzere, gerçekleştirilemeyen SİP
faaliyeti yerine yeni bir SİP faaliyeti
tanımlayarak Sanayi Geliştirme Dairesi
Başkanlığının ön onayına sunar. Yeni SİP
faaliyeti,
Sanayi
Geliştirme
Dairesi
Başkanlığının onayından sonra Yüklenici
tarafından SİP Planına yansıtılır.
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ONUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yatırımların devri, fikri ve sınai mülkiyet hakkı
Madde 40 (2) SİP taahhütleri kapsamında
gerçekleştirilen faaliyetlerde fikri ve sınai mülkiyet
haklarının kullanım ve devri ilgili idarenin
yetkisindedir.

İşbu maddede belirtilen fikri sınai mülkiyet
haklarının sadece C Kategorisi kapsamında
gerçekleştirilecek
faaliyetlerde
mülkiyet
haklarının kullanm ve devrinin ilgili idarenin
yetkisinde
olmasının
uygun
olacağı
görüşündeyiz.

SİP taahhütleri kapsamında C Kategorisinde
gerçekleştirilen faaliyetlerde fikri ve sınai
mülkiyet haklarının kullanım ve devri ilgili
idarenin yetkisindedir.

Madde 40 (3) Bu Yönetmelik kapsamında İşbu maddede belirtilen teknoloji transferinin
gerçekleştirilen teknoloji transferi, ilgili idarenin sadece C Kategorisi kapsamında uygulanmasının
onayı olmadan üçüncü taraflara devredilemez, uygun olacağı görüşündeyiz.
kullanım hakları geri alınamaz, geri çekilemez ya da
herhangi bir şekilde kullanım dışı bırakılamaz.

Bu Yönetmelik kapsamında C Kategorisinde
gerçekleştirilen teknoloji transferi, ilgili idarenin
onayı olmadan üçüncü taraflara devredilemez,
kullanım hakları geri alınamaz, geri çekilemez
ya da herhangi bir şekilde kullanım dışı
bırakılamaz.

İş deneyim belgesinin düzenlenmesi
Geçmiş dönem (offset kapsamındaki) iş deneyim
(1) Ana Tedarik kapsamında tamamlanan işe ait iş belgelerinin kullanılıp kullanılmayacağı açık
deneyim belgesi 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı değildir.
Kanun esas alınarak İhale Makamı tarafından
düzenlenir.
Madde 41

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki gerçekleştirilen SİP
taahhütlerinin tamamlanmasından sonra Sanayi
Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından iş deneyim
belgesi düzenlenir. SİP ile ilgili iş deneyim belgeleri
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bu Yönetmelik kapsamındaki ihalelerde kullanılabilir.

Madde 3-(z) ve Ek-1
Kategori A: Yerli Üretim Katkısı
Yüklenici tarafından, aşağıda yer alan yöntemlerle
veya ilgili idare tarafından belirlenen diğer
yöntemlerle mevcut tesislerin kullanılarak tedarik
konusu mal veya hizmet kapsamında yüksek
teknolojili bir ürünün veya parçasının belirlenecek bir
yerlilik taahhüdü ile Türkiye’de üretilmesidir.

Ek-1’de Kategori A kapsamında yüklenici
tarafından, mevcut tesislerin kullanılarak
tedarik konusu mal veya hizmet kapsamında
yüksek teknolojili bir ürünün veya parçasının
belirlenecek bir yerlilik taahhüdü ile Türkiye’de
üretilmesinin
hangi
SİP
faaliyetlerini
içerebileceği listelenmiştir. Liste’nin 1.
Maddesinde yer alan aktivitede “yerli bir
şirketin” mevcut imkânlarını kullanarak tedarik
konusu mal veya hizmetle ilgili ortak üretim
yapılması durumuna yer verilmiştir. Taslakta
Madde 3’de “Yerli Şirket” tanımı “Türkiye
Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş ve
sermayesinin en az %51’i Türk tabiiyetinde
bulunan gerçek ve tüzel kişilere ait olan
şirketleri” şeklinde yapılmıştır. Ancak bu
şekilde yapılacak bir uygulamada, uluslararası
firmaların Türkiye’de yerleşik ve sermaye
dağılımı bakımından söz konusu tanım dışında
kalan temsilcilerinin kendi üretim tesislerinde
yapacakları ilave üretim SİP taahhütleri
kapsamında yer bulamamış olacaktır. SİP’in
ülkemizdeki sivil alanda ilk uygulamalarında
ülkemizde gerçekleşecek her türlü yerli üretim
faaliyetinin
büyük
değer
taşıyacağı
düşünüldüğünde, söz konusu ilave yatırımların
da sistemde yer bulmalarının sağlanması
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Madde 3-(z)’de yer alan tanımın aşağıdaki
şekilde değiştirilmesi önerilmektedir.
Yerli şirket: Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına
göre kurulmuş ve 4734 sayılı kamu ihale kanuna
göre yerli istekli olarak kabul edilen firmalar.
Veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre
kurulmuş en az son beş yıldır Türkiye’de
üretim/ Ar-Ge faaliyetinde bulunan firmalar
Diğer bir önerimiz ise Ek-1’de yer alan listeye
aşağıdaki maddenin ilave edilmesi yönündedir:
“Uluslararası firmların yerli temsilcilerinin,
mevcut imkânlarının kullanarak tedarik konusu
mal veya hizmetle ilgili ortak üretim yapılması
durumunda üretim miktarı ve tutarı”

gerektiği düşünülmektedir.
Ek-3’de Kategori C kapsamında “Teknolojik Listede yer alan aşağıdaki ifadelerin nasıl
İşbirliği” başlığı altında yapılabilecek SİP parasal bir değere dönüştürüleceğine açıklık
Kategori C: Teknolojik İşbirliği
faaliyetleri listelenmiştir. Söz konusu faaliyetler getirilmelidir:
Yüklenici tarafından, aşağıdaki yöntemlerle veya ilgili gerek formülde parasal bir birimle kullanılacak
- Teknolojik işbirliği, teknolojik bilgi
idare tarafından belirlenen diğer yöntemlerle olması,
gerekse
de
proje
süresince
paketleri sunulması ve teknoloji transferi
belirlenecek alanlarda gerçekleştirilecek taahhütlerle gerçekleşecek kredilendirme sürecinde parasal
yerli sanayiye teknolojik yeterlik kazandırılmasıdır.
- Ar-Ge veya teknoloji merkezi kurulması
olarak değerlendirileceği için buna uygun bir
şekilde sistemde yer bulmalıdır. Söz konusu
- Ar-Ge yatırımında çalıştırılacak yerli
listede yapılacak faaliyetlerin birimlerinin farklı
uzman ve mühendis sayısı
olduğu görülmektedir.
İşletme, servis, bakım ve onarım kabiliyeti
kazandırılan personel sayısı
Ek-3
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