T.C.
M.S.B.
SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI

SAVUNMA TEDARİK İŞLEMLERİNDE
OFFSET UYGULAMALARI YÖNERGESİ

2003
ANKARA

İÇİNDEKİLER

SAYFA NO
1. AMAÇ.....................................................................................................

2

2. KAPSAM................................................................................................

2

3. KISALTMALAR VE TANIMLAR.....................................................

2

4. TEMEL İLKELER...............................................................................

4

5. TEKLİF VERME..................................................................................

5

6. DEĞERLENDİRME ESASLARI........................................................

6

7. ÖN ONAY..............................................................................................

6

8. KREDİLENDİRME.............................................................................

7

9. ESKALASYON.....................................................................................

9

10. BANKA TEMİNAT MEKTUBU VE CEZAİ YAPTIRIMLAR

9

11. MÜCBİR SEBEPLER..........................................................................

10

12. RAPOR VERME..................................................................................

10

13. KONTROL VE İPTAL YETKİSİ.......................................................

10

14. ANA TEDARİK SÖZLEŞMESİNİN VE/VEYA OFFSET
ALINMASINI GEREKTİREN SÖZLEŞMELERİN İPTALİ/FESHİ

11

15. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ.....................................................

11

16. DİĞER HÜKÜMLER...........................................................................

11

17. YÜRÜRLÜK..........................................................................................

12

EKLER
A- KATSAYILAR TABLOSU...................................................................
B- OFFSET TAAHHÜT TABLOSU.........................................................
C- CEZA HESAPLAMASINA İLİŞKİN FORMÜL...............................
D- RAPORLAR...........................................................................................

13
16
17
18

1

1. AMAÇ
Bu Yönergenin amacı, offset faaliyetlerine ilişkin uygulama esaslarını belirlemektir.
2. KAPSAM
3238 Sayılı Kuruluş Kanunu’nun 10. Maddesinin (i) bendindeki “savunma sanayi
ürünleri ihracatı ve offset ticareti” hükmü kapsamında, SSM tarafından yürütülen
projelerdeki offsetler veya SSM.na tevdi edilen offsetler bu Yönergede yer alan usul ve
esaslara tâbidir.
3. KISALTMALAR VE TANIMLAR
3.1 KISALTMALAR
Ar-Ge
KOBİ
KOSGEB
SSDF
SSM
TÇD

: Araştırma Geliştirme,
: Küçük ve Orta Boy İşletmeler,
: Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı,
: Savunma Sanayi Destekleme Fonu,
: Savunma Sanayi Müsteşarlığı,
: Teklife Çağrı Dosyası/İhale Dokümanı

3.2 TANIMLAR
3.2.1 OFFSET
Savunma alanında ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetlerin tedariki çerçevesinde; ülke
sanayi ve hizmet sektörlerinin üretim olanak ve yeteneklerinin ve/veya uluslararası
alandaki pazar paylarının/rekabet gücünün artırılması ve ödemeler dengesinde
oluşacak olumsuz etkinin azaltılması için gerçekleştirilecek aşağıda belirtilen işlemler
offsettir:
a. Savunma ürün ve hizmetlerinin ihracı,
b. Öncelikli sanayi ve/veya hizmet sektörlerinde ürün ve hizmetlerin yeni dış
pazarlara ihracı veya mevcut dış pazarlarda ihracat artışı,
c. Ana Tedarik Sözleşmesi kapsamında taahhüt edilenin üzerinde gerçekleştirilen
Yurt İçi Net Katma Değer,
d. Proje kapsamı dışında kalan, ihracata yönelik olarak savunma sanayisi alanında
ve/veya diğer yüksek teknoloji gerektiren alanlarda teknolojik işbirliği, yeni
ve/veya tevsi yatırım, Ar-Ge ve eğitim faaliyetleri.

3.2.2 ANA TEDARİK SÖZLEŞMESİ
Ülke savunma ve güvenliği ile ilgili ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetlerin tedariğine yönelik
hususları düzenleyen sözleşmedir.
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3.2.3 PROJE
Ana Tedarik Sözleşmesi’ne konu olan ürün ve hizmetlerin planlı bir şekilde tedarik
edilmesini içeren, başlangıç ve bitiş tarihleri belirli faaliyetler bütünüdür.
3.2.4 YÜKLENİCİ
Yüklenici, kendisi ile Offset Sözleşmesi imzalanan gerçek veya tüzel kişidir.
3.2.5 OFFSETİ GERÇEKLEŞTİREN FİRMA
a. Yüklenici ve/veya Yüklenici’nin asgarî %10 hisseye sahip olduğu ortaklıkları,
b. Offset Sözleşmesi’nde yer alan ve/veya SSM tarafından onaylanmak kaydıyla,
Yüklenici tarafından önerilen diğer firmalar,
c. Offseti gerçekleştiren firmanın geçmişte SSM offset projeleri kapsamında
gerçekleştirdiği savunma ürün ve hizmet ihracına yönelik fazla offsetleri ve offset
sözleşmesinin yürürlük süresinin bitiminden sonra da gerçekleştirmeye devam ettiği
savunma ürün ve hizmet ihracına yönelik fazla offsetleri;
- SSM tarafından offseti gerçekleştiren firma olarak kabul ediliş tarihinden
itibaren 1 yıl içerisinde tahakkuk edebilecek offset cezasını kapatmak amacıyla
kullanılmaması şartıyla, offset yükümlüsü (Yüklenici) firmanın doğrudan offset
taahhütlerine (1. alan, savunma ürün ve hizmet ihracatı) kredilendirilir.
- Offset yükümlüsü (Yüklenici) firmanın offset taahhüdüne sayılması
durumunda, SSM ile offset yükümlüsü firma arasında yapılmış olan offset
sözleşmesi hükümleri geçerli olur.

3.2.6 ÖN ONAY
Gerçekleştirilmesi planlanan offsetlerin geçerlilik kazanması için, uygulamadan önce
Yüklenici tarafından SSM.ndan alınması gereken yazılı onaydır.
3.2.7 KREDİLENDİRME
Gerçekleştirilen offset tutarının, Yüklenici’nin Offset Sözleşmesi’nde yer alan offset
taahhüdünden düşürülmesidir.
3.2.8 GEÇİCİ KREDİLENDİRME
Offset Sözleşmesi’nin yürürlüğe girmesini müteakip, Offseti Gerçekleştiren Firma’nın,
Madde 3.2.1’de yer alan offsetlerden herhangi birini, offset işlemine taraf olan Türk
firması ile yapacağı yazılı bir anlaşma çerçevesinde başlattığını bildirmesi ve belirli bir
dönemde tamamlayacağını taahhüt etmesi koşuluyla; Offset Sözleşmesi yürürlülük
süresi gözönüne alınarak, ilgili faaliyetlerin tamamlanmasından sonra kesin krediye
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dönüştürülmek üzere, Yüklenici’nin başvurusu sonucu SSM tarafından yapılan
kredilendirme işlemidir.
3.2.9 ÖN KREDİLENDİRME
Madde 8.2, 8.3 ve 8.4’te belirtilen şartlar dahilinde, SSM.na başvuruda bulunulması ve
yazılı onay alınması kaydıyla;
a. İhale aşamasındaki Projelerde, ihaleyi kazanması ve kendisiyle Ana Tedarik
Sözleşmesi imzalanması durumunda üstleneceği offset taahhüdüne sayılmak
üzere, Madde 3.2.1'de belirtilen işlemlerden birini ya da birkaçını
gerçekleştirmesi,
b. Offset Sözleşmesi’nde taahhüt edilen toplam offset taahhüt miktarının üzerinde
offset gerçekleştirilmesi durumunda; Yüklenici’nin talebi üzerine, fazla
gerçekleştirilen offsetlerin SSM.na karşı muhtemel offset taahhütlerine sayılması,
c. Offset taahhüdünü tamamlayan firmaların, Offset Sözleşmesi yürürlük süresinin
bitiminden sonra yapacakları savunma sanayisi ürün ve hizmet ihracatının
SSM.na karşı muhtemel offset taahhütlerine sayılması,
d. Savunma ürün ve hizmet ihracatı için geçerli olmak üzere, potansiyel Yükleniciler
tarafından yeni pazarlara yapılacak ihracatların SSM.na karşı muhtemel offset
taahhütlerine sayılmasıdır.
3.2.10 YURT İÇİ NET KATMA DEĞER
Türkiye'de üretilen ürün ve/veya hizmetlerin ihracat bedelinden, söz konusu üretimin
yapılabilmesi için, üretimi yapan firma ve bu firmanın ürün/hizmet temin ettiği diğer
firmalar tarafından ithal edilen ürün/hizmet bedellerinin düşülmesi ile bulunan net
üretimin değeridir.
3.2.11 ASGARİ İTHAL BEDELİ
Yüklenici’den Offset taahhüdü alınmasını gerektiren, Proje içerisindeki ithal kısmın
asgari bedelidir.
3.2.12 OFFSET PİRAMİDİ
Offset uygulamalarındaki öncelik alanları,

1- SAVUNMA, ÜRÜN
VE HİZMET İHRACATI

M 1=1,00
2-TERCİH EDİLEN SANAYİ ÜRÜN
VE HİZMET İHRACATI

M 2=0,75
3-DİĞER ÜRÜN VE HİZMET İHRACATI

M 3=0,50

4-TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ, YATIRIM, AR-GE ve EĞİTİM

M 4=0,25
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3.2.13 PROGRAM YILI
Offset Sözleşmesi’nin yürürlüğe girmesinden itibaren geçen her 12 (oniki) aylık süredir.
4. TEMEL İLKELER
4.1 Offseti Gerçekleştiren Firma tarafından, offset faaliyetlerinin SSM.na herhangi bir
mali yükümlülük getirmeksizin gerçekleştirilmesi esastır.
4.2 SSM tarafından yürütülen Asgarî İthal Bedeli 5 (beş) milyon ABD Doları veya
eşdeğeri olan Projeler için geçerli olmak üzere; Yüklenici tarafından taahhüt edilecek
offset oranı, Proje bedelinin ithal kısmının %50’sinden az olamaz. Asgarî İthal
Bedeli, SSM tarafından projenin özelliği dikkate alınarak değiştirilebilir.
4.3 Ana Tedarik Sözleşmesine konu olan proje çerçevesinde yer alan Alt Yüklenici ve
taşeronlardan da offset alınır. Alt Yüklenici ve taşeronlar ile yapılacak Offset
Sözleşmeleri bu Yönerge hükümlerine tabidir.
4.4 Yüklenici’nin offset taahhütleri kapsamında, savunma sanayi alanında ve/veya
yüksek teknoloji gerektiren alanlarda teknolojik işbirliği, Ar-Ge ve bunlarla ilgili eğitim
olanağı sağlanması halinde; kazanılan yeteneklerin önemine göre ve SSM.nın
değerlendirmesine tabi olarak, söz konusu offset faaliyetlerinin katsayı ile çarpılmamış
bedelinin %30-50’si, offsetten yararlanan tarafından, SSM.nın uygun göreceği bir ödeme
planı çerçevesinde ve en geç 6 (altı) yıl içerisinde, ABD Doları veya eşdeğeri döviz
cinsinden faizsiz olarak SSDF.na ödenir. Offset kapsamında bir kamu kuruluşunun
yetenek kazanması durumunda, offset işlemlerinin katsayı ile çarpılmamış bedelinin
%30-50’si, ilgili kamu kuruluşu tarafından yararlanılan yetenek sonucu oluşacak ürün
ve/veya hizmet olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ödenebilir.
4.5 Offset Sözleşmeleri kapsamında desteklenmesi uygun görülen öncelikli sektörler
SSM tarafından belirlenir.
4.6 Offset Sözleşmesi yürürlük süresi ile Ana Tedarik Sözleşmesi yürürlük süresinin eşit
olması esastır. Offset Sözleşmesi yürürlük süresi, Ana Tedarik Sözleşmesi/Projesinin
özelliğine göre SSM tarafından uygun görüldüğü taktirde, Ana Tedarik Sözleşmesi
yürürlük süresinden en çok iki yıl fazla olabilir.
4.7 Offset taahhütleri kapsamındaki offset işlemlerine uygulanacak katsayılar EK -A’da
yer almaktadır.
4.8 Ana Tedarik Sözleşmesi kapsamında alınan/alınması gereken ürün ve hizmetler
offset olarak değerlendirilemez.
4.9 Offset uygulamaları kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarını ilgilendiren
konular, Genelkurmay Başkanlığı ile koordine edilir.
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5. TEKLİF VERME
5.1 SSM tarafından yürütülen Projeler çerçevesinde offset taahhüdünde bulunan
firma, kendisine gönderilen TÇD.nda belirtilen süre içerisinde, söz konusu taahhüdüne
ilişkin teklifini, Projeye ilişkin teklifinden bağımsız olarak, ayrı bir dosya halinde SSM.na
sunar.
5.2 Firmaların Offset Piramidi’nde belirtilen öncelikli alanları dikkate alarak hazırladıkları
offset tekliflerinde, Ek-B’de yer alan ve yıllar itibariyle taahhüt edilen offset tutarları ve
gerçekleştirme sürelerini gösteren Offset Taahhüt Tablosu’nu eksiksiz doldurması ve
Madde 6.1.de sayılan vazgeçilmez offset kriterlerine yanıt vermesi zorunludur.

5.3 SSM.na sunulan offset teklifleri aşağıdaki formül çerçevesinde değerlendirilir.
Q
F = ∑ 1M
+ D /T
4

i

i =1

i

i

F

: Offset değeri

M

: Offset öncelikleri katsayısı (M1=1,00 M2=0,75 M3=0,50 M4=0.25)

Q

: Öncelikli alanlarda offset taahhüdünün projenin yurtdışına giden kısmına
oranı

D

: Öncelikli alanlarda offset taahhütlerinin ağırlıklı ortalama gerçekleşme zamanı ile
proje ithal kısım ödemelerinin ağırlıklı ortalama gerçekleşme zamanı arasındaki
süre

T

: Ana proje ödeme süresi

i

: Öncelikli Offset Alanı

6. DEĞERLENDİRME ESASLARI
6.1 Offset teklifi veren firma, teklifinin değerlendirilmeye alınabilmesi için TÇD.nda yer
alacak olan aşağıdaki “offset kriterlerini” herhangi bir şarta bağlı olmaksızın kabul etmek
zorundadır.
a.
b.
c.
d.
e.

Asgarî %50 Offset Taahhüt Oranı,
Offset Teminat Mektubu şekil ve içeriği,
Cezai müeyyideler,
Yurt İçi Net Katma Değer tanımı,
Eskalasyon,
5

f. Offset Sözleşmesi Dili (Türkçe),
g. Uygulanacak Hukuk
6.2 Bu offset kriterlerini şartlı ve/veya kısmi olarak kabul eden firmaların offset teklifleri
değerlendirmeye alınmaz.

7. ÖN ONAY
Madde 3.2.1 çerçevesinde gerçekleştirilmesi düşünülen offset işlemleri, planlama
safhasında Ön Onay alınmak üzere, Yüklenici tarafından yazılı olarak SSM.na bildirilir.
Offset işlemleri, SSM.nın yazılı Ön Onayı alındıktan sonra başlatılır. Ön onay alınmadan
gerçekleştirilen işlemler, offset olarak kabul edilmez.

8. KREDİLENDİRME
Yüklenici’nin offset yükümlülüğü kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetler, aşağıdaki
esaslar çerçevesinde kredilendirilir.
8.1 Yüklenici’nin, TÇD.nın yayınlandığı tarihten itibaren Offset Sözleşmesi’nin yürürlüğe
girmesine kadar geçen dönem içerisindeki Ön Kredilendirme talebi, uygun bulunduğu
taktirde, SSM tarafından kabul edilebilir.
Yüklenici tarafından önerilen offset faaliyetlerinin ihale konusu Proje döneminde
gerçekleştirilmesi esastır. Offset Sözleşmesi’nin imzalanmaması/yürürlüğe girmemesi
durumunda, verilen Ön Kredi 5 (beş) yıl içerisinde doğabilecek offset taahhütlerine
sayılır.
8.2 Offset Sözleşmesi’nin yürürlük süresi içerisinde taahhüt edilen miktarın üzerinde
offset gerçekleştirilmesi durumunda, Yüklenici’nin offset taahhütlerini tamamlamasından
itibaren 6 (altı) ay içerisindeki talebi üzerine, fazla gerçekleştirilen offset miktarı,
gelecekte doğabilecek offset taahhütlerine sayılmak üzere Ön Kredilendirmeye tâbi
tutulur. Yapılan bu ön kredilendirme, Offset Sözleşmesi’nde belirtilen yürürlük süresinin
bitiminden itibaren 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir.
8.3 Offset taahhüdünü tamamlayan firmaların, Madde 3.2.9.c’ye göre, Offset Sözleşmesi
yürürlük süresinin bitiminden sonra yapacakları savunma ürün ve hizmet ihracatı için
verilen ön kredi, veriliş tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile geçerlidir.
8.4 Potansiyel yüklenicilerin Madde 3.2.9.d’ye göre yapacakları ihracat için verilen ön
kredi, veriliş tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile geçerlidir.
8.5 Offset taahhüdü kapsamında gerçekleştirilecek ihracatlar, Yurt İçi Net Katma Değer
bazında kredilendirilir. Yurt İçi Net Katma Değer oranının %50’den az olması
durumunda, gerçekleştirilen Yurt İçi Net Katma Değer miktarı kadar kredilendirme
yapılır. İhracata konu olan ürünün Yurt İçi Net Katma Değer oranı %50 veya daha fazla
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olursa, ürünün fatura değerinin tamamı Offset olarak kredilendirilir. Yüksek teknoloji ile
üretilmesi gereken bazı ürünlerde bu oran SSM tarafından indirilebilir.
8.6 Yurt İçi Net Katma Değer’in belirlenmesinde Yüklenici tarafından ibraz edilen
dokümanların yeterli görülmemesi halinde, SSM tarafından bilirkişi/bağımsız denetim
raporu istenebilir.
8.7 Ana Tedarik Sözleşmesinde taahhüt edilenin üzerinde gerçekleştirilen Yurt İçi Net
Katma Değer herhangi bir katsayı uygulanmadan birinci alanda offset olarak
kredilendirilir.
8.8 Savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren Türk firmalarının uluslararası
pazarlardaki etkinliklerinin artırılmasını teminen, SSM.nın uygun görmesi durumunda;
a)
b)
c)
d)
e)

Ar-Ge ve tasarımları yurt içinde yapılan savunma ürün ve hizmetlerinin,
Ana Tedarik Sözleşmesine konu olan savunma ürün ve hizmetlerinin,
SSM tarafından kritik olduğu değerlendirilen yazılım ürün ve hizmetlerinin,
KOBI’ler tarafından üretilen ürün ve hizmetlerin,
SSM.nın doğrudan alım projelerinde, potansiyel yüklenicinin, yerli katkı
taahhüdünün bulunmaması şartıyla, yerli sanayiye vereceği işler kapsamında
üretilecek savunma ürün ve hizmetlerinin

ihracatında EK-A/II’de belirtilen ihracat katsayıları uygulanır. Bunların dışındaki ihracat
tipi Offset faaliyetlerinde katsayı uygulanmaz.
8.9 Yatırım Türü Offset faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirilecek yatırımların
kredilendirilmesi; Offseti Gerçekleştiren Firmanın söz konusu yatırımını, yatırımın
gerçekleşme tarihinden itibaren en az beş (5) yıl süre ile üçüncü şahıslara devretmemesi
şartıyla mümkündür. Yapılan yatırımın, söz konusu süre tamamlanmadan önce yatırımın
yapıldığı firmadan çekilmesi durumunda verilen offset kredisi iptal edilir.
8.10 Yatırım Türü Offset faaliyetlerinin kredilendirilmesinde EK-A/I’de yer alan katsayılar
uygulanır. Kredilendirmede, yatırım içerisinde Yüklenici’nin payı oranında;
a. Yapılan yatırım tutarı,
b. Yapılan yatırım sonucu elde edilen ve yurt dışına transfer edilmeyerek tekrar yatırıma
dönüştürülen kârlar dikkate alınır.
8.10.1 Yatırımların offsete sayılabilmesi için, “yabancı sermaye yatırım izni” alınmadan
önce SSM.ndan Ön Onay alınır. Yatırımlar sonucu elde edilecek ürün ve hizmetlerin
ihracatı ayrıca kredilendirilir; ithal ikamesi sağlayan yatırımlar için bir kredilendirme
yapılmaz.
8.10.2 Yatırım Türü Offsetlerde, SSM tarafından yatırım tutarının belli bir oranında
ihracat garantisi istenebilir. Bu durumda, EK-A/I'de belirtilen ilgili katsayılar uygulanır ve
yatırımın tamamlanmasını müteakip Geçici Kredilendirme yapılır. Geçici Kredilendirmesi
yapılan yatırım miktarı, taahhüt edilen ihracatın gerçekleştirilmesi ile doğru orantılı
olarak, ihracat tutarı ile birlikte kesin kredilendirmeye tâbi tutulur.Taahhüt edilen ihracatın
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gerçekleştirilmemesi durumunda, yatırım için yapılmış olan Geçici Kredilendirme işlemi
iptal edilir.
8.10.3 Yatırımlar, Resmî Gazete’de yayımlanan kalkınmada öncelikli bölgelerde
gerçekleştirildiği taktirde, yapılacak olan yatırımların niteliği ve büyüklüğü dikkate
alınarak EK-A/I’de belirtilen katsayılar uygulanır.
8.11 Teknolojik işbirliği, Ar-Ge ve/veya bunlarla ilgili eğitime ait Offset faaliyetlerinin EkA’da belirlenen uygun katsayılar kullanılarak kredilendirilebilmesi için, söz konusu Offset
faaliyetlerinden faydalanacakların SSM.na karşı Madde 4.4’te belirtilen yükümlülüğe
girmeyi kabul etmesi gereklidir. Bu tür Offset faaliyetlerinin kredilendirilmesinde, önerilen
projenin özelliğine göre SSM tarafından ihracat şartı aranabilir.
8.12 Teknolojik işbirliği türü offset faaliyetlerinin kredilendirilmesinde, söz konusu
teknolojinin gerçek piyasa değeri ve/veya emsal değeri esas alınır. Bu değer SSM
tarafından ve/veya SSM.nın uygun gördüğü kuruluşlarca belirlenir. Teknolojik işbirliği
türü offset faaliyetlerinin kredilendirmeye konu olabilmesi için bedelsiz yapılması
gereklidir.
9. ESKALASYON
9.1. Taahhüt edilen offset, her Program Yılı başında ilgili tedarik sözleşmesinde yer alan
ithal edilecek ürün ve hizmetlere uygulanacak eskalasyon formülü çerçevesinde veya
Offset Sözleşmesi’nin yürürlüğe girdiği tarihte sabit bir eskalasyon oranında bir defaya
mahsus olmak üzere eskale edilir.
9.2. Offset yürürlük süresinin Proje yürürlük süresinden fazla olması halinde; Projenin
tamamlanmasını takip eden ilk Program Yılı başından itibaren, bakiye offset taahhütleri
için SSM tarafından yapılacak olan eskalasyon analizine göre sabit oranda bir
eskalasyon uygulanır.
İlgili tedarik sözleşmesinin sabit fiyat üzerinden imzalanması ve Offset yürürlük
süresinin proje yürürlük süresi ile aynı olması durumunda, offset taahhütlerine
eskalasyon uygulanmaz.
9.3 Bir Program yılı içerisinde gerçekleştirilmeyen offset taahhütleri, daha önce
eskalasyona tabi tutulup tutulmadığına bakılmaksızın, SSM tarafından bir sonraki
Program Yılının offset taahhüdüne eskale edilerek eklenir.
9.4 Offset taahhütlerinin belirlenen Program Yılından daha önce gerçekleştirilmesi
durumunda; önceden gerçekleştirilen kısım, Madde 9.1’de belirtildiği şekilde eskale
edilerek, bir sonraki Program Yılının offset taahhüdünden düşülür.

10. BANKA TEMİNAT MEKTUBU VE CEZAİ YAPTIRIMLAR
10.1 Yüklenici’den, tahmini eskale edilmiş kümülatif taahhüt miktarı üzerinden
hesaplanacak potansiyel ceza tutarı ve Madde 12.1.’de belirtilen potansiyel gecikme
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cezalarının toplamı kadar Kesin Teminat Mektubu alınır. Kesin Teminat Mektubu formatı
ilgili TÇD.nda belirtilir.
Kesin Teminat Mektubu alınması Offset Sözleşmesi’nin yürürlüğe girmesi için şarttır.
10.2 Offset faaliyetlerinin sözleşmede belirtilen süre ve şartlarda yerine getirilmemesi
halinde;
a. Yerine getirilmeyen ve Offset Sözleşmesi gereği eskalasyona tabi tutulmuş
kümülatif offset miktarına Ek-C’de belirtilen formüle göre para cezası uygulanır.

b. Ceza uygulaması Ceza Dönemleri itibariyle yapılır. Ceza Dönemi, Offset
Sözleşmesi yürürlük süresi üç yıla kadar olan Projelerde offset yürürlük süresi
sonuna kadar olan zaman dilimini; üç yıldan fazla olan Projelerde iki yıllık zaman
dilimlerini kapsar.
c. Bir Ceza Dönemi içerisinde ceza uygulamasına tabi olan offset taahhütleri, takip
eden Ceza Dönemlerinde yeniden cezaya tabi tutulmaz.
d. Para cezasının uygulanması Yüklenici’yi offset taahhüdünü yerine getirme
sorumluluğundan kurtarmaz.
e. SSM ve Yüklenici tarafından Offset Sözleşmesi’nde belirtilen yürürlük süresinin
bitimini takiben 60 (altmış) gün içerisinde, varsa, gerçekleştirilmeyen offset
taahhüdünün ne şekilde ve ne zaman gerçekleştirileceği hususunda uygulanabilir
bir anlaşma sağlamak amacıyla bir komite oluşturulur. Bu komitede 60 (altmış)
gün içerisinde anlaşma sağlanamaması veya anlaşmaya rağmen offset
taahhüdünün gerçekleştirilmemesi durumunda, Yüklenici, SSM tarafından belirli
bir süre veya süresiz olarak SSM Projelerine katılmaktan men edilir.
10.3 SSM.nın tesis ettiği cezaya ilişkin yazılı talebinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde,
Yüklenici’nin ilgili para cezasını SSDF hesabına ödemesi gerekir. Bu cezanın 30 (otuz)
gün içerisinde ödenmemesi durumunda;
SSM söz konusu cezayı,
a) Yüklenici’nin Teminat Mektubu/Mektuplarını nakde çevirerek SSDF.na irat
kaydeder veya
b) Yüklenici’ye yapılacak başka ödemelerden mahsup eder.

11. MÜCBİR SEBEPLER
Mücbir sebepler, Ana Tedarik Sözleşmesinin ve/veya offset alınmasını gerektiren
sözleşmelerin Mücbir Sebep maddesi dikkate alınarak düzenlenir.
12. RAPOR VERME
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Yüklenici, offset taahhütleri kapsamındaki offset faaliyetlerinin gelişme durumunu
belirten Altı Aylık ve Yıllık Raporları ilgili dönemin bitimini müteakip otuz gün içerisinde
SSM.na sunacaktır. Raporların Ek-D’de verilen formata uygun bir şekilde 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.
Söz konusu raporların son teslimat tarihine kadar SSM.na sunulmaması halinde, o
dönemde offsetin gerçekleştirilmediği kabul edilir.
13. KONTROL VE İPTAL YETKİSİ
13.1 SSM, Yüklenici veya Offseti Gerçekleştiren Firmaların offset faaliyetleri ile ilgili
hesaplarını kendi elemanlarına ya da bağımsız bir denetim kuruluşuna kontrol ettirebilir.
13.2 Offset miktarının mükerrer olarak kredilendirilmesi veya maddi bir hatadan dolayı
gerçek miktardan fazla kredilendirme yapılmış olması halinde; bu şekilde fazladan
yapılan kredilendirmeler, Offset Sözleşmesi yürürlük süresinin tamamlanmasını takip
eden 1 (bir) yıllık süre içerisinde SSM tarafından iptal edilir. Bu durum, bir yazı ile offseti
gerçekleştiren firmaya bildirilir ve iptal edilen kısma ilişkin taahhüdün yerine getirilmesi
için uygun bir süre tanınır.
14. ANA TEDARİK SÖZLEŞMESİNİN VE/VEYA OFFSET ALINMASINI GEREKTİREN
SÖZLEŞMELERİN İPTALİ/FESHİ
14.1 Yüklenici’nin kusuru olmaksızın, Ana Tedarik Sözleşmesinin ve/veya offset
alınmasını gerektiren sözleşmelerin süresinden önce kısmen veya tamamen
iptali/feshedilmesi halinde, Yüklenici’nin offset yükümlülüğü oransal olarak düzenlenir;
bu tarihten önce gerçekleştirilmiş olan offset tutarı, Proje ile ilgili Ana Tedarik Sözleşmesi
ve/veya offset alınmasını gerektiren sözleşmeler kapsamında Yüklenici’ye ödenen
tutarın oransal bedelini aştığı taktirde, aşan kısım için, Yüklenici’nin talebi üzerine,
Madde 8.3 hükümlerine göre, gelecekte üstleneceği offset taahhütlerine karşı Ön Kredi
verilebilir.
Oransal bedelin aşılmaması durumunda, mevcut Offset Sözleşmesi hükümlerine göre
işlem yapılır.
14.2 Yüklenici’nin kusuru sonucunda, Ana Tedarik Sözleşmesi ve/veya offset alınmasını
gerektiren sözleşmelerin iptali/feshedilmesi halinde, Yüklenici’nin offset yükümlülüğü
oransal olarak düzenlenir. Bu durumda Yüklenici, Madde 14.1’ de belirtilen Ön
Kredilendirmeden yararlanamaz.
15. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
15.1 Offset sözleşmeleri Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre imzalanıp uygulanır.
15.2 Offset sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde Türk hukuku
uygulanacaktır.
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15.3 Uyuşmazlık halinde Offset Sözleşmesi’nin Türkçe nüshası geçerli olacaktır.

16. DİĞER HÜKÜMLER
SSM tarafından yürütülmeyen tedarik projeleri kapsamında alınacak offsetlere ilişkin
offset sözleşmelerinin SSM tarafından imzalanması ve yürütülmesi amacıyla, tedarikçi
ile SSM arasında protokol(ler) yapılır. Bu protokol(ler) ve bu protokol(ler)e göre
yapılacak offset sözleşmeleri, Madde 4.2 ve 4.6’da belirtilen hükümler hariç, bu Yönerge
hükümleri çerçevesinde yapılır.

17. YÜRÜRLÜK
17.1 Bu Yönerge yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girer.
17.2 Mayıs 2000 tarihinde yayımlanan Savunma Tedarik İşlemlerinde Offset
Uygulamaları Direktifi, söz konusu Direktifin 14.1 Maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak
değiştirilmiş olup; SSM.nın bundan sonraki offset uygulamalarında “Savunma Tedarik
İşlemlerinde Offset Uygulamaları Yönergesi-2003” hükümleri geçerlidir.
17.3 Yüklenici’nin Yönergenin yayımı tarihinden önce imzaladığı offset sözleşmelerine
“bu Yönerge maddelerinin uygulanması talebi”, SSM tarafından ayrıca değerlendirilir.
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EK-A
KATSAYILAR TABLOSU
KATSAYI
I- YATIRIM TÜRÜ OFFSETLER
KONULAR
1- SAVUNMA SANAYİSİ YATIRIMLARI ………………………….

3

2- SAVUNMA SANAYİSİ ALANI DIŞINDA İLERİ
TEKNOLOJİLERLE İLGİLİ SANAYİ YATIRIMLARI ……………

2

3- OFFSET OLARAK YAPILAN YATIRIMLARDAN ELDE
EDİLEN KÂRLARIN SERMAYE ARTIŞINDA
KULLANILMASI ………………………………………………….

1

4- İLERİ TEKNOLOJİ ENDÜSTRİ PARKI VE HAVAALANI
PROJESİ (İTEP) YATIRIMLARI……………………..................... 3
Yatırımların kalkınmada öncelikli yörelerde yapılması durumunda, yapılan
yatırımın niteliği ve büyüklüğü dikkate alınarak katsayılar SSM tarafından
en fazla 3 (üç) ile çarpılarak uygulanabilir.
II- İHRACAT TÜRÜ OFFSETLER
KONULAR
1- ANA TEDARİK SÖZLEŞMESİ İLE YAPILAN ORTAK
ÜRETİMİN VE AR-GE VE TASARIMLARI YURT İÇİNDE
YAPILAN SAVUNMA ÜRÜN VE HİZMETLERİNİN
- SİSTEM BAZINDA İHRACATI
- ALT SİSTEM BAZINDA İHRACATI
- KOMPONENT ve PARÇA BAZINDA İHRACATI
2- YAZILIM İHRACATI
Askeri
Gömülü, İşletim Sistemi, İletişim ve Ağ,
Güvenlik ve Şifreleme
Simulasyon
Uygulama Programlaması
Diğer (SSM.nın onayına tabi)

6
4
3

5
4
3
2-5

Ticari
Gömülü, İşletim Sistemi, Güvenlik ve Şifreleme
Bilimsel

4

İletişim ve Ağ
Simulasyon

3
2
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Diğer (SSM.nın onayına tabi)

1-4

3- KOSGEB’E KAYITLI KOBİ’LERDEN İHRACAT

2

4- DOĞRUDAN ALIM PROJELERİNDE, YERLİ SANAYİYE
VERİLEN İŞLER KAPSAMINDA YAPILACAK SAVUNMA
ÜRÜN VE HİZMET İHRACATI

2-4

III- TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ TÜRÜ OFFSETLER
KONULAR
1- SİLÂH TEKNOLOJİSİ
Akıllı Mühimmat, Yüksek Delme Yetenekli Mühimmat, Laserler ,
Ramjet Tekniği, Laser Hüzme Bindirme Güdüm,
Görüntülü Terminal Güdüm, IR Güdüm, Atmosfer içi/dışı Füzeler,
Hipersonik Füzeler
5
Diğer (SSM.nın onayına tabi)
1-5
2- SENSÖR TEKNOLOJİSİ
Aktif Fazlı Dizi Radarlar, Sentetik Açıklıklı Radarlar
Sinirsel Devreler
Fiber Optik Sensörler, Elektro Optik Sensörler
Sensör Füzyonu
Diğer (SSM.nın onayına tabi)

5
4
1-5

3- NBC SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ
Keşif-Kıymetlendirme………………………………………………… 5
BC Harp Maddelerini Uzaktan Tespit Yeteneği…………………… 5
Korunma
Ferdi Korunma….......………………………………………………... 4
Toplu Korunma………......…………………………………………... 5
Temizlenme
BC Esaslı Sulu Temizleyiciler………………..……………………… 5
Portatif/Araca Monteli Dekontaminasyon Cihazı…………………. 4
Diğer (SSM.nın onayına tabi)
1-5
4- ZIRHLI ARAÇ KORUMA TEKNOLOJİSİ
Kompozit Zırh, NBC Koruması, Aktif/Reaktif Zırh
Diğer (SSM.nın onayına tabi)
5- C3 VE ELEKTRONİK HARP
Önerilen teknolojinin niteliğine ve önemine göre SSM
değerlendirme neticesinde katsayı 3-5 arasında belirlenir.
6- UZAY VE HAVACILIK
Kompozit Gövde Yapıları, Düşük İzlenebilirlik,
İnsansız Hava Araçları, Aviyonik Sistemler
Diğer (SSM.nın onayına tabi)

5
1-5

tarafından

yapılacak

5
1-5
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7- UYDU YAPIM VE KONTROL TEKNOLOJİLERİ
Uydu Sistemleri, Fırlatma Sistemleri,
Uydu Kontrol Sistem ve Yazılımları
Diğer (SSM.nın onayına tabi)

5
1-5

8- BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
Önerilen teknolojinin niteliğine ve önemine göre SSM
değerlendirme neticesinde katsayı 3-5 arasında belirlenir.

tarafından

yapılacak

9- TIP ALANI
Önerilen teknolojinin niteliğine ve önemine göre SSM
değerlendirme neticesinde katsayı 1-2 arasında belirlenir.

tarafından

yapılacak

10- DİĞER
Yukarıda belirtilen ana teknoloji alanları dışında SSM tarafından uygun görülen diğer
alanlarda teknolojik işbirliği. Bu kapsamda uygulanacak katsayı 1-5 arasında belirlenir.
IV. AR-GE TÜRÜ OFFSETLER
AR-GE ÇALIŞMALARI
Önerilen Ar-Ge faaliyetinin niteliklerine ve önemine göre SSM tarafından uygun
görülmesi koşuluyla 3-6 arasında katsayılar uygulanır.
V. EĞİTİM TÜRÜ OFFSETLER
Önerilen eğitimin niteliğine ve önemine göre SSM tarafından uygun görülmesi koşuluyla
2-4 arasında katsayı uygulanır.
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EK-B
OFFSET TAAHHÜT TABLOSU

ÖNCELİKLİ ALANLAR
1
2
3
4

Program Yılları itibariyle Offset Taahhüt Miktarları ($/€)
1.Yıl
2.Yıl
3.Yıl
4.Yıl
…Yıl
TOPLAM

Savunma Ürün ve Hizmet
İhracı
Tercih Edilen Sanayii Ürün ve
Hizmet İhracı
Diğer Sanayi Ürün ve Hizmet
İhracı
Teknolojik
İşbirliği,Yatırım,Eğitim,
AR-GE
TOPLAM

15

EK-C
CEZA HESAPLAMASINA İLİŞKİN FORMÜL

C =

C
T
G

1
10

(1-

G
T

)(T-G)

: Ceza miktarı
: Dönem içinde gerçekleştirilmesi gereken offset miktarı
: Dönem içinde firma tarafından gerçekleştirilen offset
miktarı (G ≤ T)
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EK-D
RAPORLAR
Altı Aylık Gelişme Raporu şu bilgileri içerecektir:
1. Offset anlaşmasında yer alan döviz cinsinden gerçekleştirilen ihracat miktarı
(ihracat, offset anlaşmasında yer alan döviz cinsinden başka bir para birimi
üzerinden yapılmış ise, ihracata esas ürün bedeli fatura tarihindeki T.C. Merkez
Bankası Çapraz Kurları kullanılarak söz konusu meblağ offset anlaşmasında yer
alan döviz cinsine çevrilir.),
2. İhracatın yapıldığı ülke ve firma adı,
3. İhraç edilen malın cinsi ve miktarı,
4. Yurt İçi Net Katma Değer hesabı,
5. İhraç edilen mal içerisinde yer alan ithal girdilerin listesi (cinsi ve bedeli)
6. İhraç edilen mal içerisinde yer alan yerli girdilerin listesi (cinsi ve bedeli)
7. İhraç edilen malın üreticisinin adı, ünvan ve adresi,
8. İhraç edilen mal için kesilen fatura örneği,
9. İhracatın gerçekleştirildiği ve üzerinde offset anlaşması çerçevesinde yapıldığına
ilişkin kayıt bulunan Gümrük Çıkış Beyannamesinin onaylı bir örneği,
10. SSM tarafından ilgili offset faaliyeti için önceden yazılı olarak verilen onay
yazısının kopyası,
11. İhracat döviz alım belgesi,
12. Mal bedelinin ödendiğini belgeleyen banka dekontu,
13. SSM tarafından istenecek diğer bilgi ve belgeler.
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.
Yıllık Raporlarda ise yukarıda yer alan bilgi ve belgelere ilâve olarak, şu hususlara ilişkin
bilgiler yer alacaktır :
1. Rapor Dönemi öncesinde gerçekleştirilen offsetlerin miktarları ve türleri (yıllar
itibarıyla ve genel toplam olarak),
2. Rapor Dönemi içerisinde gerçekleştirilen offsetlerin miktarları ve türleri (bu
miktarlar gerçekleştirilen offset türüne göre ayrı ayrı verilecektir),
3. Rapor Dönemi içerisinde, ihracat türü offsetler dışındaki kategorilerde
gerçekleştirilen offset işlemlerine ilişkin detay bilgiler,
4. Rapor Dönemi sonu itibarıyla; gerçekleştirilmesi gereken ancak yerine
getirilemeyen offset taahhütlerinin miktarı ve yerine getirilememe sebepleri.
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