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1. AMAÇ  

Bu Yönergenin amacı, 3238 sayılı Kanunun 10. Maddesinin (i) bendindeki “offset 
ticareti ve savunma sanayi ürünleri ihracatını koordine etmek” hükmü 
kapsamında, sanayi katılımı/offset faaliyetlerine ilişkin uygulama esaslarını 
belirlemektir. 
 
2. KAPSAM 

SSM tarafından yürütülen projelerdeki SK/O faaliyetleri veya SSM’ye tevdi edilen 
offsetler işbu Sanayi Katılımı/Offset Yönergesi’nde yer alan esaslar çerçevesinde 
gerçekleştirilir.  
 
3. KISALTMALAR   
  
Ar-Ge : Araştırma Geliştirme 
KOBİ : Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler 
SK/O : Sanayi Katılımı / Offset 
SSM  : Savunma Sanayii Müsteşarlığı 
TÇD          : Teklife Çağrı Dosyası / İhale Dokümanı 
YİKD  : Yurt İçi Net Katma Değer 
 

4. TANIMLAR 

 
4.1. SANAYİ KATILIMI / OFFSET (SK/O) 

Projeler kapsamında, yerli sanayi firmalarının imkân ve kabiliyetlerinin 
kullanılması, ihracat yoluyla uluslararası rekabet güçlerinin artırılması ve 
teknolojik işbirliği, yatırım ve Ar-Ge imkânları sağlanması amacıyla 
gerçekleştirilen faaliyetlere Sanayi Katılımı / Offset denir. 

Aşağıda belirtilen işlemler SK/O olarak değerlendirilir:  
 
Kategori-A: 

Tedarik Sözleşmesi kapsamında Türk sanayine verilen işler (yerli katkı).  
 
Kategori-B: 

a. Savunma, havacılık ve uzay sanayi ürün/hizmetlerinin ihracatı, 
b. Tedarik Sözleşmesi ile ilgili ürün/hizmet ihracatı. 

 
Kategori-C: 

Savunma, havacılık ve uzay sanayi ve/veya diğer yüksek teknoloji gerektiren 
alanlarda; 

a. Teknolojik işbirliği,  
b. Yeni ve/veya tevsi yatırım,  
c. Ar-Ge faaliyetleri. 
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4.2. TEDARİK SÖZLEŞMESİ  

Ülke savunma ve güvenliği ile ilgili ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetlerin tedariğine 
yönelik hususları düzenleyen ve/veya SK/O yükümlülüğünü doğuran 
sözleşmedir.  
 
4.3. SANAYİ KATILIMI / OFFSET (SK/O) SÖZLEŞMESİ 

Tedarik Sözleşmesi’ne istinaden Yüklenici ile imzalanan ve Yüklenici’nin SK/O 
yükümlülüklerinin yerine getirilmesine ilişkin hüküm ve şartları düzenleyen 
sözleşmedir.  
 
4.4. YÜKLENİCİ 

Yüklenici, kendisi ile SK/O Sözleşmesi imzalanan taraftır.  
 
4.5. SANAYİ KATILIMINI / OFFSETİ GERÇEKLEŞTİREN FİRMA  

Aşağıdaki nitelikleri haiz taraflar SK/O taahhütlerinin gerçekleştirilmesinde 
ehildirler. 

a. Yüklenici ve/veya Yüklenici’nin asgarî %10 hisseye sahip olduğu 
ortaklıkları, 

b. Yüklenicinin Tedarik Sözleşmesi kapsamındaki alt yüklenicileri, 

c. SK/O Sözleşmesi’nde yer alan ve/veya SSM tarafından onaylanmak 
kaydıyla, Yüklenici tarafından önerilen diğer firmalar. 

 
4.6. ÖN ONAY 

Gerçekleştirilmesi planlanan SK/O’ların geçerlilik kazanması için, uygulamadan 
önce Yüklenici tarafından SSM’den alınması gereken yazılı onaydır.   
 
4.7. KREDİLENDİRME  

Gerçekleştirilen SK/O tutarının, Yüklenici’nin SK/O Sözleşmesi’nde yer alan 
taahhüdünden düşürülmesidir. 
 
4.8. GEÇİCİ KREDİLENDİRME 

Madde 4.1 Kategori B ve Kategori C’de yer alan faaliyetler kapsamında daha 
sonra kesin krediye dönüştürülmek üzere verilen kredidir. 
 
4.9. YURT İÇİ NET KATMA DEĞER (YİKD) 

Tedarik sözleşmesi kapsamında ve/veya ihraç edilen ürün ve/veya hizmetlerde 
YİKD, fatura/sözleşme bedelinden, söz konusu üretimin yapılabilmesi için; 

a. Üretimi yapan firma ve bu firmanın ürün/hizmet temin ettiği diğer firmalar 
tarafından ithal edilen ürün/hizmet bedellerinin, 

b. İlgili sözleşme kapsamında yabancılara ödenen ücretlerin 
 

çıkarılmasıyla elde edilir. 
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4.10. PROGRAM YILI 

SK/O Sözleşmesi’nin yürürlüğe girmesinden itibaren geçen her 12 (oniki) aylık 
süredir. 

 
4.11. KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) 
 
10 Haziran 2006 tarihli ve 26194 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Küçük ve 
Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 
Destekleri Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik ile değiştirilen 
ve 24 Nisan 2005 tarihli ve 25795 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KOSGEB 
Destekleri Yönetmeliği kapsamında KOBİ olarak tanımlanan işletmelerdir. 

 
5. TEMEL İLKELER  

5.1. SK/O faaliyetlerinin SSM’ye herhangi bir mali yükümlülük getirmeksizin 
gerçekleştirilmesi esastır. 
 

5.2. Tedarik Sözleşmesi bedeli 10 (on) milyon ABD Doları (eşdeğeri para birimi) 
ve üzeri projeler için geçerli olmak üzere; Yüklenici tarafından taahhüt edilecek 
SK/O oranı, Tedarik Sözleşmesi bedelinin en az %50’sidir.  
 
5.3. Madde 5.2’de belirtilen Tedarik Sözleşmesi bedeli ve SK/O oranı, projenin 
özelliği dikkate alınarak SSM tarafından ilgili TÇD’de değiştirilebilir. 
 
5.4. SK/O Sözleşmesi yürürlük süresi ile Tedarik Sözleşmesi yürürlük süresinin 
eşit olması esastır.  SK/O Sözleşmesi yürürlük süresi, Tedarik Sözleşmesi’nin 
özelliğine göre SSM tarafından uygun görüldüğü takdirde, Tedarik Sözleşmesi 
yürürlük süresinden en çok iki yıl fazla olabilir.  
 
5.5. Yerli savunma sanayi firmalarının uluslararası pazarlarda desteklenmesi 
amacıyla, yabancı bir devlete savunma ve havacılık ürün/hizmet ihracatı yapan 
yerli firmaların, bu ihracat kapsamında doğan SK/O yükümlülüklerinin, o ülkenin 
SSM’ye karşı SK/O yükümlülüğü bulunan firmalarının taahhütleri ile takas 
edilmesi hususu SSM tarafından değerlendirilir.  
 
5.6. Sanayi Katılımı/Offset uygulamaları kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri 
ihtiyaçlarını ilgilendiren konular, Genelkurmay Başkanlığı ile koordine edilir. 
 
6. TEKLİF VERME VE DEĞERLENDİRME ESASLARI 

      6.1. SK/O teklifleri, TÇD’de belirtilen esaslara göre ayrı bir dosya halinde, 
Yüklenici tarafından TÇD’ye verilen cevap ile birlikte sunulur. 
 
6.2. SK/O taahhüdünde bulunan firmaların Program Dönemleri itibarıyla taahhüt 
edilen SK/O tutarları ve gerçekleştirme sürelerini gösteren Ek-A’da yer alan 
Taahhüt Tablosu’nu doldurması ve aşağıda sayılan vazgeçilmez kriterleri 
herhangi bir şarta bağlı olmaksızın kabul etmesi zorunludur: 
                                        

a. TÇD’de aksi belirtilmedikçe Tedarik Sözleşmesi Bedeli’nin asgarî %50’si 
oranında SK/O taahhüdü, 
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b. SK/O Teminat Mektubu şekil ve içeriği, 
c. Cezai müeyyideler, 
d. Yurt İçi Net Katma Değer tanımı, 
e. Eskalasyon, 
f. Uygulanacak Hukuk ve SK/O Sözleşmesi’nin Dili (Türkçe). 

 
Yukarıda belirtilen kriterleri şartlı ve/veya kısmi olarak kabul eden firmaların 
SK/O teklifleri değerlendirmeye alınmaz. 
 
6.3.  SSM’ye sunulan SK/O teklifleri aşağıdaki formül çerçevesinde 
değerlendirilir. 
 

S = 0.20 * (Y) + 0.10 * (KOBİp) + 0.70 * (Offset) 

 

Y  : Proje kapsamında yerli sanayiye verilecek tasarım işlerinin puanı olup 
aşağıdaki formül ile hesaplanır: 

4

1

*
j

jj YwY   

j    :  Tasarım modeli (j= 1,2,3,4)   

w  : Tasarım modelinin ağırlığı 
Y1 :  Yurtdışından kurumsal teknik destek almaksızın yapılan yerli tasarım, 

analiz ve doğrulama faaliyetleri puanı 

Y2 : Yurtdışı kurumsal destek alarak yapılan tasarım, analiz ve doğrulama 
faaliyetleri puanı 

Y3 : Teknik veri paketi yabancı bir firmaya ait olan ürünün fikri, sınai ve 
mülkiyet haklarının satın alınması suretiyle yurt içinde yapılan tasarım 
uyarlama, üretim ve geliştirme faaliyetleri puanı 

Y4 : Tasarımı ve dolayısıyla hakları yabancı bir firmaya ait olan ürünün 
tamamının veya bir bölümünün, teknoloji veya üretim veri paketi 
transferi ile yurt içinde üretimini esas alan faaliyetleri puanı 

 

Firmalar tarafından verilen Sanayi Katılımı/Offset tekliflerini değerlendirme 
çalışmalarında yukarıda belirtilen Yj ile ilgili ağırlıklar, wj, teklifler açılmadan 
önce Sanayi Katılımı/Offset Teklifi Değerlendirme Heyeti tarafından 
belirlenecektir.  

  
KOBİp: Proje kapsamındaki KOBİ iş payı puanı (En yüksek KOBİ iş payını 
veren teklif 100 puan alacaktır ve diğer teklifler buna göre göreceli olarak 
puanlandırılacaktır.) 

Offset  : Offset Puanı olup aşağıdaki formül ile hesaplanır: 
 

Offset

CB,A,i i

ii

/TD1

QM  
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i : Offset Kategorisi (i= A, B ve C olmak üzere, 2007 Sanayi Katılımı/Offset 
Yönergesi Madde 4.1’de tanımlanan  faaliyetleri) 

M : Offset Faktörü (Kategori-A için MA=1.00 ve Kategori-B için MB=0.80 ve 
Kategori C için MC=0.40) 

Q : Offset taahhüdünün Offset alınmasını gerektiren sözleşme bedeline oranı 

D : Offset taahhütlerinin ağırlıklı ortalama gerçeklesme zamanı ile Offset 
Gerçekleşme süresi orta noktası (T/2) arasındaki fark 

T : Offset gerçekleşme süresi 
 

7. ÖN ONAY 

Gerçekleştirilmesi düşünülen SK/O işlemleri, planlama safhasında ön onay 
alınmak üzere, Yüklenici tarafından yazılı olarak SSM’ye bildirilir. SK/O işlemleri, 
SSM’nin yazılı ön onayı alındıktan sonra başlatılır. Ön onay alınmadan 
gerçekleştirilen işlemler, SK/O olarak kabul edilmez. Verilen ön onaylar süre ve 
miktar açısından SSM tarafından sınırlandırılabilir. 
 

8. KREDİLENDİRME  

Yüklenici’nin SK/O yükümlülüğü kapsamında SSM’den ön onay alarak 
gerçekleştirdiği faaliyetler, aşağıdaki esaslar çerçevesinde kredilendirilir. 
  
8.1. SK/O yükümlülükleri kapsamında gerçekleştirilecek ihracat ve yerli sanayiye 
verilecek işler, YİKD bazında kredilendirilir. SSM tarafından gerekli görülmesi 
halinde, Ek-B’de yer alan bilgi ve belgeler sunulur.  
 
8.2. İhracat türü SK/O’larda,  YİKD’nin %50’den fazla olması durumunda 
ürün/hizmetin fatura değerinin tamamı esas alınır. 
 
8.3. YİKD’nin belirlenmesinde Yüklenici tarafından ibraz edilen dokümanların 
yeterli görülmemesi halinde, Sanayi Odası ekspertiz raporu veya Sanayi 
Odası'nın olmadığı yerlerde Ticaret Odalarının ekspertiz raporu istenebilir. 
 
8.4. Yüklenici’nin SK/O yükümlülüklerini yerine getirirken yapmış olduğu idari 
masraflar (seyahat, konaklama, yemek, danışmanlık hizmetleri vb.) SK/O olarak 
kredilendirilmez. 
 

8.5. SSM’nin uygun görmesi durumunda, ihracat türü SK/O’ların 
kredilendirilmesinde Ek-C’de yer alan katsayılar uygulanır. Bunların dışındaki 
ihracat türü SK/O faaliyetlerinde katsayı uygulanmaz.  
 
8.6. Yatırım türü SK/O faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirilecek yatırımların 
kredilendirilmesi; SK/O’yu Gerçekleştiren Firma’nın söz konusu yatırımını, 
yatırımın gerçekleşme tarihinden itibaren en az 5 (beş) yıl süre ile üçüncü 
şahıslara devretmemesi şartıyla mümkündür. Yapılan yatırımın söz konusu süre 
tamamlanmadan önce yatırımın yapıldığı firmadan çekilmesi durumunda, verilen 
SK/O kredisi iptal edilir.  
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8.7. SSM tarafından uygun görülen Kategori-C kapsamındaki Yatırım ve 
Teknolojik İşbirliği türü SK/O faaliyetlerinin kredilendirilmesinde Ek-C’de yer alan 
katsayılar uygulanır. Bu faaliyetlerin kredilendirilmesinde, söz konusu faaliyet 
içerisindeki Yüklenici’nin payı dikkate alınır. 
 
8.8. Yatırımların SK/O olarak sayılabilmesi için, “yabancı sermaye yatırım izni” 
alınmadan önce SSM’den Ön Onay alınır. Yatırımlar sonucu elde edilecek ürün 
ve hizmetlerin ihracatı ayrıca kredilendirilir.  
 
8.9. Teknolojik işbirliği ve yatırım türü SK/O’larda, SSM tarafından, ilgili faaliyetin 
katsayısız değeri kadar ihracat garantisi istenebilir. Bu durumda, söz konusu 
teknolojik işbirliği ve/veya yatırımın tamamlanmasını müteakip Geçici 
Kredilendirme yapılır. Geçici Kredilendirmesi yapılan miktar, taahhüt edilen 
ihracatın gerçekleştirilmesi ile doğru orantılı olarak, ihracat tutarı ile birlikte kesin 
kredilendirmeye tabi tutulur. Taahhüt edilen ihracatın gerçekleştirilmemesi 
durumunda, teknolojik işbirliği ve/veya yatırım için yapılmış olan Geçici 
Kredilendirme işlemi iptal edilir. 
 
8.10. Teknolojik işbirliği türü SK/O faaliyetlerinin kredilendirilmesinde, söz konusu 
teknolojinin gerçek piyasa değeri ve/veya emsal değeri esas alınır. Bu değer 
SSM tarafından ve/veya SSM’nin uygun gördüğü kuruluşlarca belirlenir. 
Teknolojik işbirliği türü SK/O faaliyetlerinin kredilendirmeye konu olabilmesi için 
SK/O’yu Gerçekleştiren Firma tarafından bedelsiz yapılması gereklidir. 
 
8.11. İhale aşamasındaki projelerde teklif veren firmalar, TÇD’nin 
yayımlanmasından itibaren,  ihaleyi kazanması ve kendisiyle Tedarik Sözleşmesi 
imzalanması durumunda üstleneceği SK/O taahhüdüne sayılmak üzere, Madde 
4.1'de belirtilen işlemlerden birini ya da birkaçını gerçekleştirebilir. 
 
8.12. SK/O Sözleşmesi’nde taahhüt edilen toplam taahhüt miktarının üzerinde 
SK/O gerçekleştirilmesi durumunda; Yüklenici’nin talebi üzerine, fazla 
gerçekleştirilen SK/O’lar yüklenicinin SSM’ye karşı mevcut veya gelecekteki 
SK/O taahhütlerine sayılabilir. 
 
8.13. SK/O taahhüdünü tamamlayan firmaların, SK/O Sözleşmesi yürürlük 
süresinin bitiminden sonra yapacakları Kategori-B türü SK/O’lar SSM’ye karşı 
mevcut veya gelecekteki SK/O taahhütlerine sayılabilir.  
 
8.14. Kategori-B türü SK/O’lar için geçerli olmak üzere, potansiyel Yükleniciler 
tarafından yeni pazarlara yapılacak ihracatlar SSM’ye karşı muhtemel SK/O 
taahhütlerine sayılabilir.  
 
8.15. Madde 8.11., 8.12., 8.13. ve 8.14. kapsamında verilen krediler, veriliş 
tarihinden itibaren Yüklenicinin mevcut veya gelecek 5 (beş) yıl içerisinde 
doğabilecek SK/O yükümlülüklerine sayılmak üzere geçerlidir 
 
8.16. Madde 8.11., 8.12., 8.13. ve 8.14 kapsamında gerçekleştirilen SK/O’lar, 
aşağıdaki şartlar çerçevesinde diğer SK/O yükümlüsü firmaların Kategori-B SK/O 
taahhütlerine transfer edilebilir: 
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- SK/O kredisini transfer eden firmanın, söz konusu kredinin transfer 
edileceği SK/O sözleşmesi kapsamında SK/O’yu Gerçekleştiren Firma 
olarak kabul edilmesi, 

- transfer edilen SK/O kredisinin 1 yıl içerisinde tahakkuk edebilecek SK/O 
cezasını kapatmak amacıyla kullanılmaması, 

- transfer işleminde söz konusu SK/O işleminin kredi değerinin esas 
alınması.  

 
8.17. Her bir Program Dönemi sonunda,  Kategori-C’de gerçekleştirilmeyen SK/O 
taahhüdü varsa; Yüklenici’nin talebi üzerine, Kategori-A veya Kategori-B’deki 
fazla SK/O kredisi 2 katsayı ile transfer edilebilir. Kategori-C kapsamındaki fazla 
SK/O kredisi Kategori-A ve/veya Kategori-B SK/O taahhütlerine transfer 
edilemez. 
 
8.18. Kategori-A kapsamında gerçekleştirilen fazla SK/O’lar, Kategori-B 
kapsamında gerçekleştirilmeyen taahhütlere ve Kategori-B kapsamında 
gerçekleştirilen fazla SK/O’lar Kategori-A kapsamında gerçekleştirilmeyen 
taahhütlere birebir transfer edilebilir.  
 
8.19. Yüklenici Türk firması ile sipariş emirlerini içeren yazılı bir anlaşma yapması 
kaydıyla, geçici kredilendirme talebinde bulunabilir. SSM söz konusu talebi,  
önerilen projenin özelliğini ve SK/O Sözleşmesi’ndeki Program Dönemleri’ni 
dikkate alarak değerlendirir. Geçici Kredilendirmenin geçerlilik süresi SSM 
tarafından belirlenir. 

 
9. ESKALASYON 
 
İlgili Tedarik Sözleşmesi’nin eskalasyona tabi olması halinde, SK/O taahhütleri de 
aynı şekilde veya sabit bir eskalasyon oranında eskalasyona tabi tutulur. 
 
İlgili Program Döneminde gerçekleştirilmeyen SK/O taahhütleri bir sonraki 
program dönemine sabit bir oranla (LIBOR+2, EUROBOR+2, vb.) eskale edilerek 
aktarılır. 
 
10. BANKA TEMİNAT MEKTUBU VE CEZAİ YAPTIRIMLAR 

10.1. Yüklenici’den, toplam SK/O taahhüdünün %6’sı oranında Banka Teminat 
Mektubu alınır. Banka Teminat Mektubu formatı ilgili TÇD’de belirtilir. 
 
10.2.Yüklenici’nin SK/O faaliyetleri her program dönemi sonunda değerlendirilir. 
Ceza uygulaması Program Dönemleri itibariyle yapılır. Program Dönemi, Offset 
Sözleşmesi yürürlük süresi üç yıla kadar olan Projelerde offset yürürlük süresi 
sonuna kadar olan zaman dilimini; üç yıldan fazla olan Projelerde ikişer yıllık 
zaman dilimlerini kapsar. 

 
SK/O faaliyetlerinin sözleşmede belirtilen süre ve şartlarda yerine                 
getirilmemesi halinde;  
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a. İlgili Program Dönemi sonu itibarıyla yerine getirilmeyen SK/O miktarına, 
6 ay süresince geciken her ay için aylık %1 oranında para cezası 
uygulanır. Para cezasının uygulanması Yüklenici’yi SK/O taahhüdünü 
yerine getirme sorumluluğundan kurtarmaz. 

b. Ceza uygulamasına tabi olan SK/O taahhütleri, takip eden Ceza 
Dönemlerinde yeniden cezaya tabi tutulmaz. 

c. Son program dönemi (Yürürlük Süresi) sonunda Yüklenici’nin 
gerçekleştirilemeyen offset taahhüdü varsa; yukarıda a. Maddesinde 
belirtilen süreyi müteakip, 60 (altmış) gün içerisinde, gerçekleştirilmeyen 
SK/O taahhüdünün ne şekilde ve ne zaman gerçekleştirileceği hususunda 
uygulanabilir bir anlaşma sağlamak amacıyla bir komite oluşturularak, 
uzlaşma için görüşmelere başlanılır. Komitenin  oluşumundan itibaren 60 
(altmış)  gün içerisinde anlaşma sağlanamaması veya anlaşmaya rağmen 
SK/O taahhüdünün gerçekleştirilmemesi durumunda, söz konusu taahhüt 
Yüklenici’nin mevcut ya da gelecekteki diğer SK/O yükümlülüklerine ilave 
edilir. 

 
10.3. Yüklenici’nin Madde 10.2. çerçevesinde tahakkuk eden cezayı, SSM’nin 
yazılı talebinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde SSM hesabına nakden 
ödemesi gerekir. Bu cezanın 30 (otuz) gün içerisinde ödenmemesi durumunda; 
SSM söz konusu cezayı,  
  

a) Yüklenici’ye Tedarik Sözleşmesi kapsamında yapılacak ödemelerden 
mahsup edebilir ve/veya 

b) Yüklenici’nin Teminat Mektubunu/Mektuplarını nakde çevirerek tahsil  

       edebilir. 

 
11. RAPOR VERME  

Yüklenici, SK/O taahhütleri kapsamındaki faaliyetlerinin gelişme durumunu 
belirten Yıllık Raporları ilgili program yılının bitimini müteakip 45 (kırkbeş) gün 
içerisinde SSM.ye sunacaktır. Raporların Ek-D’de yer alan bilgileri içerecek 
şekilde ve zamanında sunulmaması durumunda, geciken her bir rapor için 
Yüklenici’ye 5.000 ABD Doları veya eşdeğer döviz tutarında ceza tesis edilerek 
Madde 10.3 hükümleri uyarınca tahsil olunur.  
 
Yıllık raporların son teslimat tarihinden sonraki 30 (otuz) gün içerisinde SSM’ye 
sunulmaması halinde, ilgili dönemde SK/O’nun gerçekleştirilmediği kabul edilir.  
 
12. KONTROL VE İPTAL YETKİSİ  

12.1. Yüklenici, SSM’nin yerli üreticilerin SK/O’ya ilişkin kayıtlarını 
denetleyebilmesi ya da bağımsız bir denetim kuruluşuna kontrol ettirebilmesi 
amacıyla gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. 
  
12.2. SK/O miktarının mükerrer olarak kredilendirilmesi veya maddi bir hatadan 
dolayı gerçek miktardan fazla kredilendirme yapılmış olması halinde; bu şekilde 
fazladan yapılan kredilendirmeler, SK/O Sözleşmesi yürürlük süresinin 
tamamlanmasını takip eden 1 (bir) yıllık sürenin sonuna kadar SSM tarafından 
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iptal edilebilir. Bu durum, bir yazı ile SK/O’yu gerçekleştiren firmaya bildirilir ve 
iptal edilen kısma ilişkin varsa eksik taahhüdün yerine getirilmesi için uygun bir 
süre tanınır. 
 

13. DİĞER HÜKÜMLER 

13.1.  SSM tarafından yürütülmeyen tedarik projeleri kapsamında SSM’ye tevdi 
edilen SK/O’lar Madde 5.2 ve 5.4’te belirtilen hükümler hariç, bu Yönerge 
hükümleri çerçevesinde yapılır.  

13.2. İşbu Yönerge’nin yayımı tarihinden önce imzalanan Offset Sözleşmelerine 
bu Yönerge maddelerinin uygulanması hususu,  ilgili Yüklenici’nin talebi üzerine 
SSM tarafından değerlendirilir. 

13.3. İşbu Yönerge’nin yürürlük tarihinden önce TÇD’si yayımlanan Projelerde, 
Offset Sözleşmesi işbu Yönerge hükümlerine tabi olmaksızın ilgili TÇD’de 
belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanır. Ancak, SSM tarafından uygun 
değerlendirilmesi halinde söz konusu Projeler işbu Yönerge hükümlerine tabi 
tutulabilir. 

13.4. SK/O sözleşmesinde, sözleşmenin bedeli ve süresi, toplantılar,  mücbir 
sebepler, sözleşmenin feshi, anlaşmazlıkların çözüm şekli, sözleşmenin 
devredilip edilemeyeceği ve gerekli görülen diğer hususlara da yer verilir.  
 
14. YÜRÜRLÜK 

İşbu Yönerge yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 
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EK-A 
 

SANAYİ KATILIMI / OFFSET  TAAHHÜT TABLOSU  
 
 
 

Kategori ÖNCELİKLİ ALANLAR 

Program Dönemleri itibarıyla SK/O Taahhüt Miktarları ($/€) 

1. Dönem 2. Dönem 3. Dönem 4. Dönem … Dönem TOPLAM 

A 
Tedarik Sözleşmesi kapsamında Türk 
sanayine verilen işler (Yerli Katkı) 

      

B Savunma Ürün ve Hizmet İhracı       

C Teknolojik İşbirliği, Yatırım,  AR-GE       

 
TOPLAM        
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EK-B 

 

KREDİLENDİRME TALEPLERİNDE YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR 

 

1.  Kredilendirme talebine konu faaliyete ilişkin Sanayi Katılımı (offset) anlaşmasında 
yer alan döviz cinsinden gerçekleştirilen ihracat miktarı.  

2. Yurt İçi Net Katma Değer hesabı, 

a. İhraç edilen mal içerisinde yer alan ithal girdilerin listesi (cinsi ve bedeli) 
b. İhraç edilen mal içerisinde yer alan yerli girdilerin listesi (cinsi ve bedeli) 
c. İlgili Sözleşme kapsamında yabancılara ödenen ücretler 

3. İhraç edilen mal/hizmet için kesilen fatura örneği (SK/O anlaşmasında yer alan döviz 
cinsinden başka bir para birimi üzerinden yapılmış ihracatlar, fatura tarihindeki T.C. 
Merkez Bankası Çapraz Kurları kullanılarak SK/O anlaşmasında yer alan döviz 
cinsine çevrilir.) 

4. İhracata ilişkin Gümrük Çıkış Beyannamesinin bir örneği, 

5. SSM tarafından ilgili SK/O faaliyeti için önceden yazılı olarak verilen onay yazısının 
kopyası veya referans numarası, 

6. Mal veya hizmetin bedelinin ödendiğini belgeleyen banka dekontu, 

 
SSM gerekli gördüğü durumlarda, yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte ilgili ihracatın 
yapıldığını kanıtlayan ve Yurt İçi Net Katma Değer hesaplarını içeren Yeminli Malî 
Müşavir tarafından onaylı belgeleri de talep edebilir.  
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EK-C 
KATSAYILAR TABLOSU 

 
 

TABLO-1 İHRACAT KATSAYILARI 

PLATFORM 4 

SİSTEM 3 

YAZILIM  3 

ALT-SİSTEM 2 

PARÇA-KOMPONENT 1 

 
 

 İhracatların KOBİ’lerden yapılması durumunda verilecek katsayıya 1 (bir) eklenir.  

 Ar&GE ve/veya tasarımları yurt içerisinde yapılan ürünlerin ihracatında verilecek 
katsayıya 1 (bir) eklenir.  

 SSM tarafından kritik olduğu değerlendirilen, Türkiye’de ilk defa üretilen ürünlerin 
ihracatı durumunda verilecek katsayıya 1 (bir) eklenir. 

 Katsayıların belirlenmesinde, Platform, sistem, alt-sistemlere ilişkin ürünler, SSM 
tarafından belirlenir. 

 Verilebilecek en yüksek katsayı 5’tir. 

 
 

TABLO-2:        TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ, YATIRIM, AR-GE 
ALANLARINA İLİŞKİN KONU BAŞLIĞI 

KATSAYI* 

Sistem Entegrasyonu 3 

Network, Bilgi, Uydu, Sensör Sistemleri 3 

Elektronik Harp 3 

Füze, Güdüm, Kontrol 3 

Savunma, havacılık ve uzay sanayi ve/veya diğer yüksek 
teknoloji gerektiren alanlarda; 

A. Teknolojik işbirliği,  

B. Yeni ve/veya tevsi yatırım, 

      c. Ar-ge faaliyetleri 

2 

İleri Teknoloji Endüstri Parkı ve Havaalanı Projesi (İTEP) 
Yatırımları 

2 

* Konu ile ilgili verilebilecek en yüksek katsayılardır. 

 
Not: Bu tablo değişen önceliklere göre SSM tarafından değiştirilebilir. 
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EK-D  

 
RAPORLAR 

 
 

 Yıllık Raporlar şu bilgileri içerecektir: 
 

1. Rapor Dönemi öncesinde gerçekleştirilen SK/O miktarları (yıllar itibarıyla ve 
genel toplam olarak), 

2. Rapor Dönemi içerisinde gerçekleştirilen SK/O miktarları, 

3. Rapor dönemi içerisinde alınan ön-onaylara ilişkin son durum, 

4. Rapor Dönemi sonu itibarıyla; gerçekleştirilmesi gereken ancak yerine 
getirilemeyen SK/O taahhütlerinin miktarı ve yerine getirilememe sebepleri, 

5. Geleceğe yönelik planlanan faaliyetler. 

 


