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Amaç

Sanayileşme Sürecinin amacı; Tedarik Projeleri kapsamında sanayileşme bölümlerinin
yürütülmesine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi süreçlerinin tanımlanmasıdır.
2

Uygulama Kapsamı

2.1

Sanayileşme Süreci, 2018/11536 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Esaslar çerçevesinde
yürütülen projeleri kapsar. İşbu dokümanda tanımlanan usul, esas ve süreçler
20.12.2019 tarihinden itibaren TÇD’si yayımlanan/yayımlanacak Projelerde, TÇD
yayımlanmadan başlatılacak Projelerde ise SSB tarafından uygun bulunması
durumunda tedarik sözleşmesi imzalanmamış olanlarda uygulanır.

2.2

İşbu süreçler aşağıda belirtilen durumlarda uygulanmaz:

3
3.1



Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası konsorsiyum / işbirliği ile gerçekleştirilecek
projeler,



Ar-Ge (TÜBİTAK kaynaklı projeler dahil) ve yatırım projeleri,



NATO ajansları üzerinden yapılan tedarik projeleri,



Yapılabilirlik etütleri ve danışmanlık hizmetleri,



Acil alım projeleri,



Yapım işlerine yönelik projeler ve tedarikler,



Lojistik destek projeleri,



Yenilikçi, içerisinde deneme yanılma ve teknoloji gösterimi barındıran özgün
nitelikteki modernizasyon projeleri.

Tanımlar ve Kısaltmalar
Tanımlar

3.1.1 Çözüm Ortağı: Yüklenicinin tedarike konu ürün tasarım, geliştirme ve/veya üretimleri
kapsamında işi devrederek/birlikte çalışarak çözüm yarattığı, TÇD’de SSB’nin
adreslediği yerli alt yüklenici.
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3.1.2 Çözüm Ortağı Listesi: TÇD/Tedarik Sözleşmesi’nin ekinde yer alacak olan ve Çözüm
Ortağı olarak belirlenen iş paketleri için firma/kurum/kuruluş adaylarının, görev
alacakları iş kapsamı ve alt yüklenicilik sözleşme imzalarının ön koşul olduğu
ödemelerin tanımlandığı liste.
3.1.3 Endüstriyel İşbirliği: Offset Sözleşmesi kapsamında yabancı Yükleniciler tarafından
gerçekleştirilmesi gereken, Tedarik Sözleşmesi imzası öncesinde koşulları ve kapsamı
tanımlanan üretim, risk sermayesi, şirketleşme, teknoloji transferi, ortak pazarlama ve
ihracat, ortak üretim, yatırım vb. faaliyetler.
3.1.4 Etkin Maliyet (K) Puanı: Proje kapsamında Yüklenici Adaylarının tekliflerine göre
sıralamasını belirlemek amacıyla hesap edilen puan.
3.1.5 Kredilendirme: Gerçekleştirilen Offset tutarının, Yüklenici’nin Offset Sözleşmesi’ne
göre yükümlülüklerinden düşürülmesi.
3.1.6 Offset: Savunma, havacılık ve anayurt güvenliği alanlarında ihtiyaç duyulan ürün ve
hizmetlerin tedariki çerçevesinde; ülke sanayi ve hizmet sektörlerinin üretim olanak ve
yeteneklerinin ve/veya uluslararası alandaki pazar paylarının/rekabet güçlerinin
artırılması ve ödemeler dengesinde oluşacak olumsuz etkinin azaltılması için
gerçekleştirilecek işlemler.
3.1.7 Offset Sözleşmesi: Tedarik Sözleşmesi’ne dayalı olarak SSB ile yabancı Yüklenici
ve/veya yabancı alt yüklenici arasında imzalanan ve yükümlülüklerin yerine
getirilmesine ilişkin hüküm ve esasları düzenleyen sözleşme.
3.1.8 Ön Onay: Gerçekleştirilmesi planlanan Offset faaliyetlerinin geçerlilik kazanması için,
uygulamaya başlanmadan önce SSB’den alınması gereken yazılı onay.
3.1.9 Proje: Ülke savunma, havacılık ve anayurt güvenliği ile ilgili ihtiyaç duyulan ürün ve
hizmetlerin tedarikine yönelik SSB tarafından yürütülen proje.
3.1.10 SSB Yetenek Envanteri Portali: SSB’ye ait olan, https://yeten.ssb.gov.tr adresinde yer
alan ve savunma sanayiinde görev yapan/yapmayı planlayan firma/kurum/kuruluşların
ilgili bilgileri kaydettiği, yapay zeka ile karar destek fonksiyonlarını da içerecek
uygulama ve internet portali.
3.1.11 Tedarik Sözleşmesi: Proje kapsamında gerçekleştirilecek tedarik sürecine ilişkin, idari,
hukuki, mali ve teknik hususları düzenleyen ve SSB ile Yüklenici(ler) arasında imzalanan
sözleşme.
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3.1.12 Teklife Çağrı Dosyası: Proje kapsamında başlatılan ihaleye ilişkin, idari, mali, hukuki,
teknik taktik ve lojistik istekleri içeren metin ve ekleri.
3.1.13 Teknoloji ve Ürün Kazanımı (TÜK) Yükümlülüğü: TÜK Kurulunca belirlenen bir
teknoloji ve/veya ürün kazanımına yönelik sistem tasarımı, geliştirilmesi, tedariki,
doğrulama ve testi, kurulumu, sertifikasyonu, kalifikasyonu, personel eğitimi gibi
faaliyetleri kapsayan ve yerli Yükleniciler tarafından gerçekleştirilmesi gereken
yükümlülük.
3.1.14 TÜK Kurulu: SSB tarafından oluşturulan ve TÜK Yükümlülüğü kapsamında
gerçekleştirilecek olan konuları belirleyen kurul.
3.1.15 TÜK Sözleşmesi: TÜK konusunu gerçekleştirmek üzere Yüklenici ile TÜK Yürütücüsü
arasında imzalanan sözleşme.
3.1.16 TÜK Yürütücüsü: TÜK konusunu gerçekleştirmek üzere seçilen ve SSB tarafından
onaylanan firma/kurum/kuruluş.
3.1.17 Yan Sanayi/KOBİ: Proje kapsamında Yüklenici ve Tedarik Sözleşmesinde istisnaları
tanımlananlar haricinde tüm yerli firma/kurum/kuruluşlar.
3.1.18 Yerli Ürün Kullanımı İzleme Matrisi (YÜKİM): Yüklenicinin Proje kapsamında
konfigürasyon birimlerini Ürün Kütüphanesindeki kalemlerle eşleştirerek oluşturacağı
matris.
3.1.19 Yerlilik Teşvik Bütçesi: Tedarik Sözleşmesi’nde tanımlanan başarı kriterlerine göre
Yükleniciye ödenecek olan bütçe.
3.1.20 Yüklenici: Proje kapsamında
firma/kurum/kuruluşlar.

SSB

ile

Tedarik

Sözleşmesi’ni

imzalayan

3.1.21 Ürün Kütüphanesi (ÜK): Yüklenici aday(ları)nın Proje kapsamında ürünlerini
kullanmayı taahhüt ettikleri yurtiçinde yerleşik savunma ve havacılık sanayiinin
ürünlerini gösteren envanter, katalog.
3.1.22 Yüklenici Adayı: Proje kapsamında TÇD’ye teklif veren gerçek ve tüzel kişiler.
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Kısaltmalar

3.2.1 SSB: Savunma Sanayii Başkanlığı
3.2.2 TÜK: Teknoloji ve Ürün Kazanımı
3.2.3 TÇD: Teklife Çağrı Dokümanı
3.2.4 ÜK: Ürün Kütüphanesi
3.2.5 YETEN: SSB Yetenek Envanteri Portali
3.2.6 YİKD: Yurt İçi Katma Değer
3.2.7 YS/KOBİ: Yan Sanayi/KOBİ
3.2.8 YÜKİM: Yerli Ürün Kullanımı İzleme Matrisi
4
4.1

Genel Esaslar
Sanayileşme Süreci kapsamında;

4.1.1 Yüklenicisi yerli olan Projeler için sadece Yerli Katkı Yükümlülüğü ve SSB tarafından
uygun bulunması durumunda TÜK Yükümlülüğü,
4.1.2 Yüklenicisi yabancı olan Projeler için sadece Offset Yükümlülüğü
tanımlanır ve Sanayileşmeye ilişkin hususlar TÇD/Tedarik Sözleşmesi’nde yer alır.
4.2

Yerli Katkı Yükümlüğü; Yurt İçi Katma Değer (YİKD) Yükümlülüğü, Ürün Kütüphanesi
(ÜK) Yükümlülüğü ve Çözüm Ortağı Yükümlülüğü olmak üzere üç ayrı yükümlülükten
oluşur. Bu yükümlülük için ayrı bir Teminat alınmaz.

4.2.1 Yerli Yüklenici altında yabancı alt yükleniciler için SSB tarafından uygun bulunması
durumunda Offset Yükümlülüğü tanımlanabilir. Offset Yükümlülüğü ihracat türü Offset
ve/veya teknolojik işbirliği türü Offset ve/veya Endüstriyel İşbirliği Yükümlüğü olarak
tanımlanabilir.
4.2.2 Ürün Kütüphanesi (ÜK) YETEN kullanılarak oluşturulur.
4.3

Kurum/kuruluşlar kendi ürünlerini; teknik özellikler, ürün kalifikasyonu ve sertifikasyon
bilgileri, üretim süreçlerinin standartları ile birlikte YETEN’e kaydeder. SSB tarafından,
YETEN’deki söz konusu bilgiler kullanılarak ÜK oluşturulur.
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4.4

Distribütörlüğü yapılan ürünler ÜK’de yer almaz.

4.5

SSB, sıklığı 3 aydan kısa olmayacak şekilde ÜK’yi günceller.

4.6

YETEN’e kayıtlı firmaların ürün güncellemeleri, güncelleme sonrasında SSB tarafından
oluşturulan ilk ÜK’de yer alır.

4.7

SSB, kurum/kuruluşların YETEN’e kayıtlı ürünleri için beyan edilen bilgilerin doğru
olmadığının ve/veya distribütörlüğünün yapıldığının tespit edilmesi durumunda, ilgili
ürünlere bir yıl boyunca ÜK’nin yeni versiyonlarında yer vermez.

4.8

SSB tarafından silinen ürünün, SSB tarafından uygun görülmeden, aynı kurum/kuruluş
tarafından YETEN’e tekrar kaydedildiği tespit edilirse ilgili kurum/kuruluşun YETEN’deki
ürünleri bir yıl boyunca yayımlanacak ÜK’lerde yer almaz.

5
5.1

Yerli Katkı Yükümlülüğü
Yurt İçi Katma Değer (YİKD) Yükümlülüğü:

5.1.1 YİKD Yükümlülük süreçleri Tedarik Sözleşmesinin Sanayileşme Maddesinde
tanımlandığı şekilde yürütülür.
5.1.2 YİKD hedef oranı Tedarik Sözleşmesi’nde tanımlanır ve YS/KOBİ kısmı hariç olmak
üzere, bilgi amaçlı olarak takip edilir.
5.1.3 YİKD içerisinde YS/KOBİ Yükümlülüğü Tedarik Sözleşmesi’nde Tedarik Sözleşmesi
Bedelinin (TÜK Bedeli hariç) en az %21 (yüzde yirmibir)’i olacak şekilde ayrıca
tanımlanır.
5.1.4 Yüklenicinin kendisi KOBİ niteliğinde ise doğrudan Yüklenici tarafından yapılan işler de
Yan Sanayi / KOBİ İş Payı olarak değerlendirilir.
5.1.5 YS/KOBİ kapsamına
tanımlanır.

girmeyen

kurum/kuruluşlar

TÇD/Tedarik

Sözleşmesinde

5.1.6 Tedarik Sözleşmesi süresince gerçekleştirilen YİKD tutarı ve dahilindeki YS/KOBİ tutarı;
bir ürün ve/veya hizmetin fatura bedeli içerisinde, o ürün ve/veya hizmetin üretilmesi
sırasında;
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idari (seyahat, konaklama, yemek, danışmanlık hizmetleri, posta, vb.) masraflar
hariç olmak üzere, ilgili genel yönetim giderlerinin,



yerli firmalarca elde edilen karlar ve ilgili vergilerin,

toplamından elde edilir.
5.1.7 Yüklenici tarafından, Teknoloji ve Ürün Kazanımı (TÜK) kapsamında gerçekleştirilen
faaliyetler, YİKD faaliyeti olarak değerlendirilmez.
5.1.8 Tedarik Sözleşmesinin Proje uygulama takvimi başlangıcından (T0) itibaren takip eden
her 12 (on iki) aylık süre (YİKD program yılı) için, Yüklenici, ilgili YİKD program yılı
içerisindeki YİKD’lerin gerçekleştirilmesine ilişkin hazırlayacağı YİKD raporunu Tedarik
Sözleşmesinde belirtilen format ve kapsamda SSB’ye sunar.
5.1.9 SSB, YİKD Raporundaki bilgileri, sektör için yetenek envanterinin takibi ve istatistiki
verilerin oluşturulmasında kullanır.
5.1.10 SSB tarafından Proje’nin sonunda YS/KOBİ Yükümlülüğü gerçekleşmelerinin
değerlendirilmesi sonucunda gerçekleştirilmeyen YS/KOBİ yükümlülüğü bulunması
durumunda, gerçekleştirilmeyen YS/KOBİ yükümlülüğü için Tedarik Sözleşmesinde
belirlenen oranda (en az %6 (yüzde altı)) ceza hesaplanır ve cezanın tahsil edilmesi
sonrasında YİKD Yükümlülüğü tamamlanmış olur.
5.2

Ürün Kütüphanesi (ÜK) Yükümlülüğü:

5.2.1 Yüklenici, alt yükleniciler tarafından yapılacak işler de dahil olmak üzere Tedarik
Sözleşmesi kapsamında teslimatı gerçekleştirilecek kalemlerin tasarım, geliştirme
ve/veya üretiminde, Tedarik Sözleşmesi’nde referans verilen ÜK’de yer alan
kalemlerden işbu maddede tanımlandığı şekliyle Projede kullanılabilecek nitelikte
olanların kullanılmasından yükümlüdür.
5.2.2 Tedarik Sözleşmesinde Tedarik Sözleşmesi imza tarihinden önce SSB tarafından
yayımlanmış en güncel ÜK’ye referans verilir.
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5.2.3 Yüklenici, ilgili kalemi ÜK’de belirtilen firma/kurum/kuruluşlardan sağlamakla
yükümlüdür. Ancak, söz konusu kalemin ÜK’de belirtilen tasarım/üretim yerliliğinden
geriye gidiş oluşturmaması ve buna ilişkin SSB onayı alınması halinde, ÜK’de yer
almayan başka bir yerli firma/kurum/kuruluştan da ilgili kalem temin edilebilir (Geriye
gidiş olup olmadığı değerlendirilirken dikkate alınacak öncelik sırası şu şekildedir: (1)
Tasarım ve üretim yerli; (2) Tasarım yerli, üretim yabancı; (3) Tasarım yabancı, üretim
yerli). Bu durumda yeni bir ürün numarası oluşturulmasını teminen Yüklenici söz
konusu kalemin YETEN üzerinden ürün kaydının yapılmasını sağlayacaktır.
5.2.4 Yüklenici Tedarik Sözleşmesi kapsamında her bir konfigürasyon birimi ile ÜK’deki tüm
kalemlerin ürün numaralarını eşleştirerek Yerli Ürün Kullanımı İzlenebilirlik Matrisini
(YÜKİM) oluşturur.
5.2.5 Yüklenici hazırlayacağı YÜKİM’de Tedarik Sözleşmesi kapsamında referans verilen ÜK
versiyonundaki tüm kalemlere yer verir. Yüklenici diğer ÜK versiyonlarında olup,
Tedarik Sözleşmesinde referans verilen ÜK versiyonunda yer almayan kalemleri ve
ayrıca halihazırda yayımlanmış olan herhangi bir ÜK versiyonunda yer almayan ancak
tasarımı ve/veya üretimi yerli kurum/kuruluşlar tarafından yapılmış ürünleri de
YÜKİM’e ekleyebilir. Yüklenici, yayımlanan ÜK’lerde yer almayıp YÜKİM’de yer verdiği
her bir ürün için teknik özellikleri, sağlandığı firma/kurum/kuruluş adı, çevresel şartları,
ürün standartları ve tasarım/üretim süreç standartları bilgilerini de YÜKİM’e
ekleyecektir.
5.2.6 Yüklenici YÜKİM’de yer alan ürünleri proje kapsamında tasarım/üretimde
kullandığı/kullanacağı konfigürasyon kırılımı ile eşleştirir ve her bir ürün için projenin
nihai çıktısının tüm konfigürasyon kırılımında yer alan birimler ile eşleşip eşleşmediğini,
eşleşiyorsa ilgili ürünün kullanılıp kullanılmadığını belirtir. Ürünün kullanılmaması
halinde aşağıdaki gerekçelerden en az bir tanesi, bu durumu destekleyen belgeler ile
SSB’ye iletilir:


İlgili konfigürasyon birimi için tasarım/üretim yerliliğinden geriye gidiş
oluşturmayacak şekilde ÜK’deki başka bir ürünün kullanılması (Geriye gidiş olup
olmadığı değerlendirilirken dikkate alınacak öncelik sırası şu şekildedir: (1)
Tasarım ve üretim yerli; (2) Tasarım yerli, üretim yabancı; (3) Tasarım yabancı,
üretim yerli),



ÜK’deki ilgili kalemin Proje teknik isterlerini sağlamaması (Sadece SSB
tarafından onaylı isterler dikkate alınacaktır.),
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ÜK’deki ilgili kalemin Proje Uygulama Takvimi’ne yetişememesi,



ÜK’deki ilgili kalemin ithal muadili fiyatından en az % 20 (yüzde yirmi) fazla
olması (ithal muadil fiyatı belirlenirken ilgili ürünün son 5 yıl içerisindeki ürün
bedelleri / teklif bedelleri arasından en yüksek olan değerden %25 (yüzde
yirmibeş) altına kadar olanların (gümrük vergisi muafiyeti söz konusu olsa bile
ilgili ürünün gümrük vergisi ve masrafları dahil fiyatı ile birlikte) birim fiyat
ortalaması dikkate alınır. Eğer TÇD/Tedarik Sözleşmesi’nde herhangi bir ürün
için stratejik ürün olduğu belirtilmiş ise işbu alt maddedeki gerekçe geçerli
olmaz.)



ÜK’deki ürün veya firma bilgilerinin güncelliğini yitirmesi/beyanın yanlış
olduğunun tespiti.

5.2.7 Yüklenici hazırlayacağı ilk YÜKİM’i kritik/detay tasarım dokümanları ile birlikte SSB
onayına sunar (kritik/detay tasarım süreci olmayan Projelerde YÜKİM, Tedarik
Sözleşmesinde belirlenen tarihte SSB onayına sunulur). Ayrıca, YÜKİM’de yapılacak her
güncelleme SSB onayına tabi olacaktır.
5.2.8 Tedarik Sözleşmesi kapsamında SSB tarafından Yüklenicinin YÜKİM’e veya YÜKİM’in
henüz onaylanmamış olması halinde ÜK’ye aykırı olarak bir ürünü kullandığının tespit
edilmesi durumunda; Tedarik Sözleşmesi’nde belirtilen (en az ilgili ürün(ler) için
Yüklenici tarafından ödenen bedel kadar) ceza Yüklenici tarafından SSB’ye ödenir.
5.2.9 Tedarik Sözleşmesi bedeli içerisinde bir Yerlilik Teşvik Bütçesi tanımlanması
durumunda, Yükleniciye Proje sonunda nihai YÜKİM’de yer alıp Projede kullanılan tüm
kalemler için yerli alt yüklenici/tedarikçilerin düzenlediği faturaların toplam bedelinin
Tedarik Sözleşmesinde belirtilen orana tekabül eden (Tedarik Sözleşmesi bedelinin en
fazla %3’ü (yüzde üç)) teşvik ödemesi Tedarik Sözleşmesi hükümlerince SSB tarafından
ödenir.

5.3

Çözüm Ortağı Yükümlülüğü:

5.3.1 Yüklenici, Tedarik Sözleşmesi kapsamındaki ürün tasarım, geliştirme ve/veya üretimleri
Tedarik Sözleşmesinde yer alan Çözüm Ortağı Listesinde belirtilmiş olan sistem/alt
sistem/bileşen/iş ve/veya hizmet kalemleri (test hizmeti dahil) için belirlenmiş yerli alt
yükleniciyi/alt yüklenicileri Çözüm Ortağı olarak kullanacaktır.
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5.3.2 Eğer TÇD’de SSB tarafından Yüklenici Adayına alternatif yerli alt yüklenici adayı sunma
hakkı tanımlanmışsa, Yüklenici Adayı teklifinde, ilgili kalem için başka bir yerli alt
yükleniciyi Çözüm Ortağı olarak teklif edebilecektir. Ancak teklif edilen yeni Çözüm
Ortağı, SSB onayına tabi olacaktır.
5.3.3 Çözüm Ortağı tarafından tasarlanan ve/veya üretilen sistem/alt sistem/bileşen/iş
ve/veya hizmet kalemleri için de ÜK yükümlülükleri şart ve hükümleri geçerli olacaktır.
5.3.4 Çözüm Ortağı Listesine ilişkin alt yüklenicilik sözleşmelerinin imzaları, Çözüm Ortağı
Listesinde belirtilen ödemelerin ön şartı olarak tanımlanır.
5.3.5 Tedarik Sözleşmesinde belirtilen Çözüm Ortağı Listesine ilişkin imzalanmış alt
yüklenicilik sözleşmelerinde yapılacak değişiklikler SSB onayına tabidir. Çözüm Ortağı
Listesine ilişkin imzalanmış alt yüklenicilik sözleşmelerinde SSB’nin onayı olmadan
değişiklik yapılması durumunda Yüklenici, Tedarik Sözleşmesinde belirlenen oranda
(ilgili alt yüklenicilik sözleşme bedelinin en az %6 (yüzde altı)’sı olacaktır) cezayı Tedarik
Sözleşmesinde belirtildiği şekilde SSB’ye öder.
6

Teknoloji ve Ürün Kazanımı (TÜK) Yükümlülüğü

6.1

Proje kapsamında TÜK olması durumunda Tedarik Sözleşmesi Bedeli içerisindeki
yüzdesi en az %2 (yüzde iki) olur.

6.2

TÜK Konuları SSB tarafından kurulacak Kurul tarafından belirlenir.

6.3

Tedarik Sözleşmesi imzası sonrasında SSB TÜK konusunu Yükleniciye bildirir.

6.4

Yüklenici, bildirilen konu için TÜK Yürütücüsü olarak yerli bir alt yüklenici ile TÜK
Sözleşmesi şablonunu dikkate alarak hazırladıkları taslak TÜK Sözleşmesini, SSB
onayına sunar. TÜK Sözleşmesi, SSB onayını müteakip Yüklenici ve TÜK Yürütücüsü
tarafından imzalanır.

6.5

TÜK Yükümlülüğü için kesin teminat alınır ve kesin teminat alımına ilişkin hususlar
Tedarik Sözleşmesi’nde tanımlanır. TÜK Yükümlülüğü için avans teminatı da alınabilir.

6.6

TÜK Sözleşmesinin Tedarik Sözleşmesi süresi içinde tamamlanması esastır.

6.7

Tedarik Sözleşmesi bedelindeki artış/azalışlar TÜK bedeline yansıtılmaz.

6.8

TÜK Sözleşmesi, Tedarik Sözleşmesinde tanımlandığı şekilde yürütülür.
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6.9

TÜK kapsamında Yükleniciye yapılacak ödemeler Tedarik Sözleşmesi hükümlerince
gerçekleştirilir.

6.10

TÜK Sözleşmesinde tanımlanan test ve/veya kabul faaliyetlerine SSB personeli
gözlemci olarak katılım sağlayabilir.

6.11

TÜK Sözleşmesine ilişkin, Tedarik Sözleşmesinde TÜK Yürütücüsüne uygulanacak bir
ceza tanımlanabilir.

7

Offset Yükümlülüğü

7.1

Offset süreçleri imzalanan Offset Sözleşmesi kapsamında SSB tarafından yürütülür.

7.2

Proje kapsamında Offset Yükümlülüğü (ihracat türü ve teknolojik işbirliği türü Offset)
yüzdesi, altında Endüstriyel İşbirliği Yükümlülüğü olmaması durumunda, Tedarik
Sözleşmesi Bedelinin en az %70 (yüzde yetmis)’i olur.

7.3

Yerli Yüklenici altında yer alacak yabancı alt yükleniciler için Offset yükümlülüğü olması
durumunda Offset Yükümlülüğü (ihracat türü ve teknolojik işbirliği türü Offset) yüzdesi,
altında Endüstriyel İşbirliği olmaması durumunda, Tedarik Sözleşmesi Bedelinin en az
%70 (yüzde yetmiş)’i olur.

7.4

Proje kapsamında Offset Yükümlülüğü olması durumunda ayrı bir Offset Sözleşmesi,
SSB ve Yüklenici arasında imzalanır. Proje kapsamında Offset Yükümlülüğü yerli
Yüklenici altında yabancı alt yüklenici(ler) için tanımlandı ise söz konusu Offset
Sözleşmesi sadece SSB ve alt yüklenici(ler) arasında imzalanır. Offset Sözleşmesi
Tedarik Sözleşmesinin eki olarak yer alır.

7.5

Offset faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik, herhangi bir sözleşme, sipariş emri,
vb. imzalanmadan önce her bir Offset faaliyeti için Offset Yüklenicisi tarafından resmi
yazı ile Offset Sözleşmesi’nde belirtilen destekleyici bilgi ve belgeler ile SSB’ye Ön Onay
başvurusu yapılır. Offset Sözleşmesi’nde tanımlanan projeler için Ön Onay alınmasına
gerek yoktur.

7.6

Ön Onay başvuruları, SSB tarafından ilgili taraflarla koordinasyon yapılarak Ek’te yer
alan Katsayı Tablosuna göre değerlendirilir ve sonuç Offset Yüklenicisine yazılı olarak
bildirilir. Başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde Offset Yüklenicisine
yazılı olarak bildirilmeyen Ön Onay talebi yok sayılır.
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7.7

Offset faaliyetlerine ilişkin Kredilendirme talebi, Offset Sözleşmesinde yer alan formata
göre resmi yazı ile yapılır. Kredilendirme talebinin neticesi SSB tarafından yazılı olarak
Offset Yüklenicisine bildirilir.

7.8

Gerçekleşmeler Offset Sözleşmesi’nde tanımlı yükümlülük tablosuna göre SSB
tarafından takip edilir.

7.9

İhracat türü Offset faaliyetlerinin kredilendirilmesi YİKD temel alınarak yapılır.

7.10

Teknolojik işbirliği kapsamındaki faaliyetlerin Kredilendirme işlemlerinde, kazanılan
teknolojinin, yatırımın ve/veya bu kapsamda değerlendirilebilecek diğer faaliyetlerin
gerçek piyasa değeri ve/veya emsal değeri esas alınır. Kredilendirmeye ilişkin detaylar
Başkanlık tarafından verilen Ön Onayda belirlenir.

7.11

Offset Yükümlülük Süresi içerisinde kalmak kaydıyla, başlanıldığı halde belirlenmiş bir
zaman dilimi içerisinde gerçekleştirilemeyeceği öngörülen faaliyetler için detayı Offset
Sözleşmesinde belirtilen şartlarda geçici kredilendirme uygulanabilir.

7.12

Offset faaliyetlerine ilişkin geçici kredilendirme talebi, Offset Sözleşmesinde yer alan
formata göre resmi yazı ile yapılır. Geçici kredilendirme talebinin neticesi SSB
tarafından yazılı olarak Offset Yüklenicisine bildirilir.

7.13

Geçici kredilendirmeye konu Offset faaliyetinin başarıyla tamamlanmasının ardından
Offset Yüklenicisi Kredilendirme talebini resmi yazı ile SSB’ye sunar, müteakiben
Kredilendirme süreçleri uygulanır.

7.14

Yüklenici tarafından, bir Offset yükümlülüğünün üzerinde gerçekleştirilen fazla kredi,
Offset Yüklenicisinin yazılı talebi ve SSB’nin uygun değerlendirmesi durumunda, her bir
program dönemi sonunda değerlendirilebilir.

7.15

Gerçekleştirilen fazla krediye ilişkin aktarım/kullanım detayları Offset Sözleşmesinde
belirlenebilir.

7.16

Offset Yüklenicisi, aktarım talebini yazılı olarak SSB’ye sunar. Offset Yüklenicisi’nin
aktarım talebi değerlendirilerek sonuç yazılı olarak Offset Yüklenicisine SSB tarafından
bildirilir.

7.17

Halihazırda SSB’ye karşı Offset yükümlülüğü bulunmayan bir firma tarafından Offset
faaliyetlerine yönelik olarak öncesinde Ön Onay alınmış olması şartıyla SSB’ye ön
kredilendirme başvurusu yapılabilir. Bu kapsamda talebi olan bir firma Ön Onay
öncesinde ilgili başvuru formlarını SSB’den resmi olarak talep edebilir.
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7.18

Halihazırda SSB’ye karşı Offset yükümlülüğü bulunan bir Offset Yüklenicisi tarafından
Offset kapsamında fazladan gerçekleştirilen Offset faaliyetleri için, ilgili Offset
Yüklenicisinin gelecekte Başkanlığa karşı olası Offset yükümlülüklerine sayılmak üzere,
Offset Yüklenicisinin yazılı talebi üzerine SSB tarafından ön kredilendirme yapılabilir.

7.19

Firmaların ön kredilendirme kullanımı talebi, ilgili firmanın mevcut Offset
yükümlülükleri çerçevesinde değerlendirilir.

7.20

Offset faaliyetlerine ilişkin ön kredilendirme, ön kredilendirme yazısının tarihinden
itibaren 3 (üç) yıl süreyle geçerlidir. Bu süre içerisinde kullanılmayan ön kredilendirme
geçersiz hale gelir.

7.21

Ön kredilendirmeye ilişkin kullanım detayları Offset Sözleşmesinde belirlenebilir.

7.22

Offset yükümlülükleri için Offset teminat mektubu alınır.

7.23

Offset Sözleşmesi kapsamında tanımlanan ve ilgili program döneminde
gerçekleştirilemeyen yükümlülükler için Offset Sözleşmesine göre ceza uygulanır.

7.24

Offset Sözleşmesi kapsamında Endüstriyel İşbirliği tanımlanmış ise, Endüstriyel İşbirliği
süreçleri Offset Sözleşmesinde tanımlandığı hüküm ve şartlara göre SSB tarafından
yürütülür.

8

Sanayileşme Teklif Değerlendirme Esasları

8.1

Etkin Maliyet (K) Puanında, sanayileşme puanının ağırlığı %20 (yüzde yirmi)’dir.

8.2

TÇD’de ÜK Yükümlülüğü olması durumunda ÜK Yükümlülüğü vazgeçilmez veya zorunlu
kriter olarak yer alır. ÜK Yükümlülüğünün TÇD’de belirtildiği şekliyle taahhüt
edilmemesi durumunda sanayileşme puanının tamamından 0 puan verilir.

8.3

TÇD’de TÜK Yükümlülüğü olması durumunda Yüklenici Adaylarının tekliflerinde TÜK
taahhüdünde bulunmaları zorunludur. TÜK Yükümlülüğünün TÇD’de belirtildiği şekliyle
taahhüt edilmemesi durumunda sanayileşme puanının tamamından 0 puan verilir.

8.4

Offset Yükümlülüğü olmayan Projelerde sanayileşme puanı hesaplamasında; YS/KOBİ
oranı için verilen puanın ağırlığı %50 (yüzde elli), Çözüm Ortağı Yükümlülüğü için verilen
puanın ağırlığı %50 (yüzde elli) olacak şekilde hesaplanır (TÇD’de yabancı alt
yükleniciler için tanımlanmış Offset Yükümlülüğü olması durumunda sanayileşme
puanı hesabı söz konusu yükümlülük de dikkate alınarak yapılır ve buna ilişkin hesap
yöntemi ile kriterler TÇD’de ayrıca belirtilir.).
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8.5

Yüklenici Adaylarının TÇD’de sanayileşmeye ilişkin olarak sunmaları talep edilen asgari
yükümlülük oranlarının altında teklif vermeleri durumunda ilgili yükümlülük için 0 puan
verilir.

8.6

Yüklenici Adaylarına, TÇD’de olması halinde Çözüm Ortağı Yükümlülüğüne; SSB
tarafından ağırlıklandırması belirtilmiş ise söz konusu ağırlıklandırmaya göre hesap
edilecek puan verilir. Bazı durumlarda Projeye bağlı olarak söz konusu kriter zorunlu
olarak yazılabilir. Ancak, zorunlu olarak belirtilmiş kalemlerin herhangi birinin bile
taahhüt edilmemesi durumunda ise Çözüm Ortağı Yükümlülüğünün tamamı için 0 puan
verilir.

8.7

TÇD’de YS/KOBİ Taahhüdü olması durumunda, en yüksek taahhüt veren Yüklenici
Adayına 100 puan verilecek şekilde kıyaslama yöntemi ile Yüklenici Adaylarının YS/KOBİ
oranı taahhütleri puanlanır. YS/KOBİ taahhüdünün TÇD’de belirtilen asgari orandan
düşük olması durumunda bu yükümlülük için 0 puan verilir.

8.8

Yabancı Yüklenici Adaylarının, TÇD’de Offset yükümlülüğü olması durumunda, Offset
yükümlülükleri (ihracat türü Offset ve teknoloji işbirliği türü Offset) için TÇD’de
belirtilen asgari oranlardan herhangi birini sağlayamaması durumunda sanayileşme
puanı için 0 puan verilir.

8.9

Yabancı Yüklenici Adayları için TÇD’de Offset kapsamında Endüstriyel İşbirliği
tanımlanmış ise, Endüstriyel İşbirliği Yükümlülüğü zorunlu kriter olup, Yüklenici
Adayları tarafından TÇD’de belirtildiği şekli ile taahhüt edilmemiş ise, sanayileşme
puanı için 0 puan verilir.

8.10

TÇD’de tanımlı asgari Offset yükümlülük oranları ve varsa Endüstriyel İşbirliği
Yükümlülüğü’nü taahhüt eden yabancı Yüklenici Aday(lar)ının sunduğu ihracat türü ve
teknolojik işbirliği türü Offset teklifleri, teklif edilen oranlara göre kıyaslama yapılarak
puanlanır, en yüksek oranı veren Yüklenici Adayına sanayileşme puanı için 100 puan
verilir.
Sanayileşme puanı (S) = [… x (Pİ) + … x (PT)]
Pi
PT
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EK: KATSAYI TABLOSU
İHRACAT TÜRÜ OFFSET
Platform İhracatı
Kara Araçları
Deniz Araçları
Hava Araçları
Roket / Füze
Uydu Sistemleri
Diğer
İhraç edilen ürün / hizmetteki KOBİ iş payı
veya KOBİ’den ihracat
Sistem İhracatı / Sisteme Yönelik Hizmet
İhracatı
Yapısal Parçalar
Mekanik / Hidrolik / Pnömatik Sistemler
Elektrik / Elektronik Sistemler
Yazılım
Silah ve Mühimmat
Güç / İtki / Motor / Aktarma Sistemleri
Komuta Kontrol / Bilgi Sistemleri
Elektronik Harp Sistemleri
Simülatörler
Diğer
İhraç edilen ürün / hizmetteki KOBİ iş payı
veya KOBİ’den ihracat

TASNİF DIŞI

Katsayı
3-4
3-4
4-5
3-5
4-5
2-5
Yukarıdaki katsayıya + 1 eklenecektir

1-2
2-4
2-4
2-5
1-3
4-5
3-4
4-5
3-4
1-3
Yukarıdaki katsayıya + 1 eklenecektir
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TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ TÜRÜ OFFSET
Teknolojik İşbirliği

Katsayı

Savunma, anayurt güvenliği, havacılık ve uzay sanayii alanlarında:









Ağ Merkezli Savaş
Komuta Kontrol / Bilgi Yönetim Sistemleri
Yazılım
Elektronik Harp
Füze Güdüm ve Kontrol
Sensör Sistemleri
Sistem Entegrasyonu
Uydu ve Uzay Teknolojileri

4-5

konularına ilişkin teknoloji / yetenek kazandırılması
Savunma, anayurt güvenliği, havacılık ve uzay sanayii alanlarında diğer
teknoloji / yeteneklerin kazandırılması

4-5

Yatırım
Savunma, anayurt güvenliği, havacılık ve uzay sanayii alanlarında yeni şirket
kurulumları kapsamında yapılan doğrudan yabancı yatırımlar

3-4

Savunma, anayurt güvenliği, havacılık ve uzay sanayii alanlarında Türkiye’deki
üniversite, eğitim ve araştırma kuruluşlarına sağlanacak yazılım ve donanım

2-3

Ar-Ge Desteği
Savunma, anayurt güvenliği, havacılık ve uzay sanayii alanlarında, Türkiye’deki
sanayi kuruluşları ile eğitim ve araştırma kurum ve kuruluşları tarafından
gerçekleştirilecek eğitim ve araştırma - geliştirme çalışmalarına sağlanacak
donanım, yazılım, hizmet veya finansal destek

TASNİF DIŞI

4-5

