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Sayı : E-35889452-003.300
Konu : Kamu Alımları ve Yerli Malı
Uygulaması

ODALARIMIZA ( 2020 / 252 ) SAYILI GENELGE

Üst kuruluşumuz TESK Genel Başkanlığı’nın 23.12.2020 tarih ve
54826179-613-E.471/197-2020/197 sayılı genelgesinde:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından Konfederasyonumuza
iletilen yazıda; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 63 üncü maddesinin (c), (d) ve (e) bentleri
gereğince;

- Orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından belirlenen malların ihalelerinde yerli
malı teklif eden istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı sağlanması,

- Yerli yazılım ürünü teklif eden istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı sağlanması,

- Yapım işlerinde kullanılmak üzere orta düşük, orta yüksek ve yüksek teknolojili malzeme,
makine ve ekipman arasından belirlenen malzeme, makine ve ekipmanın yerli malı olması,
zorunlu olduğu ve bu çerçevede, söz konusu mal, malzeme, yazılım, makine ve ekipmanların
yerli malı olduğunun ise 13.09.2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yerli
Malı Tebliği esas alınarak düzenlenen Yerli Malı Belgesi ile belgelendirildiği ifade edilerek, 11.
Kalkınma Planı’nda imalat sanayinde yapısal dönüşümün sağlanmasına yönelik olarak sektörel
önceliklendirme yaklaşımı benimsendiği, kimya, ilaç-tıbbi cihaz, makine-elektrikli teçhizat,
otomotiv, elektronik ve raylı sistem araçları öncelikli sektörler olarak belirlendiği, “öncelikli
sektörlerde yerli üretimin artırılması amacıyla kamu alımları sisteminin kaldıraç oluşturacak
şekilde kullanılması’na ilişkin tedbirler oluşturulduğu, bu hedef doğrultusunda, kamu alımları
yoluyla yerli sanayinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla Bakanlıkça yürütülen faaliyetler
kapsamında yerli malı ve fiyat avantajı uygulamalarının etkinliğinin artırılması ihtiyacının hasıl
olduğu, bu itibarla, bahse konu çalışmaların, ilgili kurum ve kuruluşlarımızın katkıları ile icra
edilebilmesini teminen, yerli malı ve fiyat avantajı uygulamalarının etkinliğinin artırılmasına
yönelik çalışmalarda değerlendirilmek üzere;

-Yerli malı belgesinin ihalelerde ve sözleşmelerde kullanılması sürecinde uygulama zorluğu
yaşanan hususlara,

-Yerli Malı Tebliği, Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatta (Mal Alımı İhaleleri Uygulama
Yönetmeliği, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği vb.) yapılması fayda mütalaa edilen
düzenlemelere,

Evrakın elektronik imzalı suretine https://ankesob.senekaapps.com/BelgeDogrulama/ adresinden f7cc2607-1ef1-4bb3-bb95-a6a2ae71d65b kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
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- Gerek kamu alımlarının gerekse yerli malı uygulamasının teknoloji geliştirme ve yerli
üretim üzerindeki etkisinin artırılmasına yönelik görüş, öneri ve değerlendirmelerimiz
istenilmektedir.

Bu çerçevede yazımız ekinde yer alan “Mevzuata İlişkin Görüş ve Öneri Formu”na uygun
şekilde görüş, öneri ve değerlendirmelerinizin hazırlanarak 4 Ocak 2021 tarihine kadar yazılı
olarak Konfederasyonumuza ve elektronik ortamda ebru@tesk.org.tr adresine iletilmesi
istenmektedir.
Bu nedenle yukarıdaki tebliğe ilişkin görüş ve önerilerinizin ekte sunulan “Mevzuata İlişkin
Görüş ve Öneri Formu”na işlenerek TESK Genel Başkanlığı’na iletilmek üzere 31 Aralık 2020
tarihine kadar Birliğimize gönderilmesi hususunda :

Gereğini rica ederiz.

e-imzalıdır e-imzalıdır
Mehmet GÜNDOĞAN Hüseyin AR
Genel Sekreter Yardımcısı Başkan Vekili
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