


KAVRAMLAR

Çözüm Ortağı: Yüklenicinin tedarike konu ürün tasarım, geliştirme ve/veya üretimleri kapsamında işi devrederek/birlikte 
çalışarak çözüm yarattığı, SSB’nin adreslediği yerli alt yüklenici.

Çözüm Ortağı Listesi: Belirlenen iş paketleri için firma/kurum/kuruluş adaylarının, iş kapsamı ve alt yüklenicilik sözleşme 
imzalarının ön koşul olduğu ödemelerin tanımlandığı ve Tedarik Sözleşmesi’nin ekinde yer alan liste.

Endüstriyel İşbirliği: Offset Sözleşmesi kapsamında yabancı Yükleniciler tarafından gerçekleştirilmesi gereken, Sözleşme 
imzası öncesinde koşulları ve kapsamı tanımlanan üretim, risk sermayesi, şirketleşme, teknoloji transferi, ortak pazarlama ve 
ihracat, ortak üretim, yatırım vb. faaliyetler.

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.

Offset Sözleşmesi: Tedarik Sözleşmesi’ne dayalı olarak SSB ile Yüklenici ve/veya yabancı alt yüklenici arasında imzalanan ve 
yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin hüküm ve esasları düzenleyen sözleşme.

Proje: Ülke savunma, havacılık ve anayurt güvenliği ile ilgili ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetlerin tedarikine yönelik SSB 
tarafından yürütülen proje.  

SSB Yetenek Envanteri Portali: SSB’ye ait, yapay zeka ile karar destek fonksiyonlarını da içeren uygulama ve internet 
portali.

Tedarik Sözleşmesi: Proje kapsamında gerçekleştirilecek tedarik sürecine ilişkin, idari, hukuki, mali ve teknik hususları 
düzenleyen ve SSB ile Yüklenici(ler) arasında imzalanan sözleşme.

Teknoloji ve Ürün Kazanımı (TÜK) Yükümlülüğü: TÜK Kurulunca belirlenen bir teknoloji ve/veya ürün kazanımına yönelik 
sistem tasarımı, geliştirilmesi, doğrulama ve testi, sertifikasyonu, kalifikasyonu, personel eğitimi gibi faaliyetleri kapsayan ve 
yerli Yükleniciler tarafından gerçekleştirilmesi gereken yükümlülük.

TÜK Kurulu: SSB tarafından oluşturulan ve TÜK Yükümlülüğü kapsamında gerçekleştirilecek olan konuları belirleyen kurul.

TÜK Sözleşmesi: TÜK konusunu gerçekleştirmek için Yüklenici ile TÜK Yürütücüsü arasında imzalanan sözleşme.

TÜK Yürütücüsü: TÜK konusunu için seçilen ve SSB tarafından onaylanan firma/kurum/kuruluş.

Yan Sanayi/KOBİ: Proje kapsamında Yüklenici ve Tedarik Sözleşmesinde istisnaları tanımlananlar haricinde tüm yerli firma/
kurum/kuruluşlar

Yerli Ürün Kullanımı İzleme Matrisi (YÜKİM): Yüklenicinin Proje kapsamında konfigürasyon birimlerini Ürün 
Kütüphanesindeki kalemlerle eşleştirerek oluşturacağı matris.

Yerlilik Teşvik Bütçesi: Sözleşme’de tanımlanan başarı kriterlerine göre Yükleniciye ödenecek olan bütçe.

Yüklenici: Proje kapsamında SSB ile Tedarik Sözleşmesi’ni imzalayan firma/kurum/kuruluşlar 

Ürün Kütüphanesi (ÜK): Yüklenicilerin Proje kapsamında ürünlerini kullanmayı taahhüt ettikleri yurtiçinde yerleşik savunma 
ve havacılık sanayiinin ürünlerini gösteren envanter, katalog.



KAPSAM

Yerli Yükleniciler ile; Yabancı Yükleniciler ile;

• Yerli Katkı Yükümlülüğü: 
Yurt İçi Katma Değer (YS/KOBİ Dahil)
Ürün Kütüphanesi
Çözüm Ortağı Listesi

• Teknoloji Ürün Kazanımı Yükümlülüğü
• Bazı Projelerde Yabancı Alt Yüklenici ile Offset: 

Endüstriyel İşbirliği (Önceden Tanımlı)
İhracat Türü Offset
Teknolojik İşbirliği Türü Offset 

• Offset: 
Endüstriyel İşbirliği (Tanımlı Offset)
İhracat Türü Offset
Teknolojik İşbirliği Türü Offset 
Uygulanır.

KISALTMALAR

SSB: Savunma Sanayii Başkanlığı YETEN: SSB Yetenek Envanteri Portali

TÜK: Teknoloji ve Ürün Kazanımı YİKD: Yurt İçi Katma Değer

ÜK: Ürün Kütüphanesi YS/KOBİ: Yan Sanayi/KOBİ

YÜKİM: Yerli Ürün Kullanımı İzleme Matrisi 



YERLİ KATKI YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Tedarik Sözleşmesi kapsamında tanımlanır, ayrı bir sözleşme yapılmaz. Puanlı ihalelerde Sanayileşmenin ağırlığı %20 dir.

Yurt İçi Katma Değer (YİKD) Yükümlülüğü:

YİKD, Projede yurt içinde kalan tutarı tanımlar. YİKD hedef oranı bilgi amaçlı olarak takip edilir. Savunma sektörü için yetenek envanterinin 
takibi ve istatistiki verilerin oluşturulmasında kullanır.

YS/KOBİ Yükümlülük oranı ise, Yüklenicinin Projede, yan sanayiye ve KOBİ firmalarına aktardığı kısmı tanımlar. Tedarik Sözleşmesi bedelinin 
(TÜK Bedeli hariç) en az %21’i olacak şekilde ayrıca tanımlanır ve oranın gerçekleştirilmesi zorunludur. Varsa gerçekleşmeyen kısım için 
projenin sonunda ceza (en az gerçekleşmeyen kısmın %6’sı) uygulanarak yükümlülük tamamlanır.

YS/KOBİ kapsamına KOBİ olmayan Yüklenici ve varsa Projeye özel tanımlanan firma/kurum/kuruluşlar haricindeki tüm yerli firmalar girer.

YİKD tutarı ve YS/KOBİ tutarı; bir ürün ve/veya hizmetin fatura bedeli içerisinde, o ürün ve/veya hizmetin üretilmesi sırasında; 
• yurtiçinden sağlanan tüm hammadde, malzeme, ürün, hizmet, işçilik, vb. bedellerinin, 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.

Teknoloji ve Ürün Kazanımı (TÜK) kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler bu kapsama girmez.

Projelerde YİKD ve dahilinde YS/KOBİ gerçekleşmeleri yıllık bazda sunulan raporlar ile takip edilir.

Ürün Kütüphanesi (ÜK) Yükümlülüğü:

Ürün sahipliliğini teşvik etmek amacıyla, kullanıma hazır yerli ürünlerin Projeler kapsamında zorunlu olarak adres gösterilmesi yöntemi ile 
sipariş garantisi anlamına gelecek Ürün Kütüphanesi Yükümlülüğü uygulanır.

Tedarik Sözleşmesi imza tarihinden önce SSB tarafından yayımlanmış en güncel ÜK’ye referans verilir.

Projede, teslimatı gerçekleştirilecek kalemlerin tasarım, geliştirme ve/veya üretiminde, ÜK’de yer alan ürünlerden kullanılabilecek nitelikte 
olanların kullanılması zorunludur.

Projede tedarik edilecek ürünün konfigürasyon kırılımı ile ÜK’de tanımlı ürünlerin eşleşimi ve izlenebilirliğinin sağlanması için Yüklenicinin 
konfigürasyon kırılımını oluşturduğu safhada (kritik/detay tasarım vb.) hazırlayacağı Yerli Ürün Kullanımı İzlenebilirlik Matrisini (YÜKİM) ile 
ÜK Yükümlülüğü takip edilir.

Projede tedarik edilecek ürünün konfigürasyonunda yer almasına rağmen ÜK da tanımlı bir ürünün kullanılmaması sadece aşağıda belirtilen 
mazeretlerin belgelendirilerek SSB onayı alınması kaydı ile mümkündür:
1. İlgili konfigürasyon birimi için ÜK’deki veya SSB onayı ile Yüklenici talebiyle listeye sonradan alınan aynı ya da daha öncelikli başka bir 

yerli ürünün kullanılması, (Öncelik sırası: (1) Tasarım ve üretim yerli; (2) Tasarım yerli, üretim yabancı; (3) Tasarım yabancı, üretim yerli),
2. ÜK’deki ilgili kalemin Proje teknik isterlerini sağlamaması (Sadece SSB tarafından onaylı isterler dikkate alınacaktır.),
3. ÜK’deki ilgili kalemin Proje Uygulama Takvimi’ne yetişememesi,
4. Stratejik ürün olarak belirtilmemiş ise ÜK’deki ürünün ithal muadili (gümrük masrafları dahil) fiyatından en az % 20 fazla olması (ithal 

muadil fiyatı: son 5 yıl içerisindeki ürün bedelleri arasından en yüksek olan değerden %25 altına kadar olanların birim fiyat ortalaması) 
5. ÜK’deki ürün veya firma bilgilerinin güncelliğini yitirmesi/beyanın yanlış olduğunun tespiti.

Yukarıda tanımlı mazeretler haricinde ÜK’da olmasına rağmen kullanılmayan ürün(ler) için, yerine kullanılanların bedeli Yüklenici tarafından 
SSB’ye geri ödenir.

Proje kapsamında bu yükümlülük için Tedarik Sözleşmesi Bedelinin %3’ünü aşmamak kaydı ile Yerlilik Teşvik Bütçesi de tanımlanabilir. Bu 
durumda, Proje sonunda Yükleniciye ÜK’dan kullanılan ürünlerin toplam bedelinin belirli bir oranı teşvik olarak ödenir. 

Çözüm Ortağı Yükümlülüğü:

Ara kademe firma, yan sanayi ve KOBİ’lerin yeteneklerinin azami oranda kullanılması için, Projeler kapsamında belirli tasarım, geliştirme, 
hizmet ve üretim kalemlerinin yerli firmalarımızın eliyle gerçekleştirmek üzere Çözüm Ortağı Yükümlülüğü uygulanır.

Taslak Sözleşme Ekinde 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 yüklenici seçenekleri Çözüm Ortağı olarak kullanılır.

Çözüm Ortağı Listesine ilişkin alt yüklenicilik sözleşmelerinin imzaları, Çözüm Ortağı Listesinde belirtilen ödemelerin ön şartı olarak 
tanımlanır. Yükleniciler haklı bir gerekçe ve SSB onayı olmaksızın Çözüm Ortaklarını değiştiremez.



TEKNOLOJİ VE ÜRÜN KAZANIMI (TÜK) YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Eksik alanlarda ve/veya yenilikçi teknolojilerde geliştirme projelerin yürütülmesi, sertifikasyon/kalifikasyon gereksinimlerinin 
karşılanması, üretim altyapısı oluşturulması amacıyla Projeler kapsamında Tedarik Sözleşmesi Bedeli’nin en az %2’si kadar 
TÜK Yükümlülüğü uygulanır.

TÜK Konuları SSB tarafından kurulan Kurul tarafından belirlenir.

SSB tarafından bildirilen konu için ve SSB onayı ile Yüklenici, TÜK Yürütücüsü olarak yerli bir alt yüklenici ile TÜK Sözleşmesi 
imzalar.

TÜK Yükümlülüğü için kesin teminat alınır. Tedarik Sözleşmesi bedelindeki artış/azalışlar TÜK bedeline yansıtılmaz.

TÜK kapsamındaki ödemeler SSB tarafından Yükleniciye TÜK yürütücüsüne aktarılmak üzere tanımlı aşamalar halinde ödenir. 
Teminat almak kaydı ile avans ödemesi yapılabilir. Projenin kapsamına göre TÜK yürütücüsüne uygulanmak üzere ceza 
tanımlanabilir.



OFFSET YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Yabancı Yükleniciler ile yürütülecek Projelerde, ithalat ihracat dengesinin sağlanması, uluslararası firmalar ile yerli 
firmalarımızın işbirliği olanaklarının artırılması, eksik alanlarda teknoloji transferi gerçekleştirilmesi, altyapı yatırımlarının 
desteklenmesi amacıyla Offset uygulanır. 

Offset süreçleri ayrı imzalanan bir Offset Sözleşmesi kapsamında SSB tarafından yürütülür. 

Yerli Yüklenici altında yer alacak yabancı alt yükleniciler için Offset yükümlülüğü yürütülebilir. Bu durumda Offset Sözleşmesi 
SSB ile ilgili yabancı alt yüklenici ile imzalanır.

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

İhracat türü ve teknolojik işbirliği türü Offset kredilendirme yöntemiyle yürütülür. SSB’den ön onay alınan Offset faaliyet, 
gerçekleştiğinde SSB’nin belirlediği bir katsayı ile kredilendirilerek yükümlülükten düşüm sağlanır.

Offset kapsamında Endüstriyel İşbirliği önceden tanımlan ihracat, altyapı kazanımı, teknolojik işbirliği vb. faaliyetler olup, bir 
kredilendirme süreci işletilmez. Offset sözleşmesinde bu konuya tanımlanan özel hüküm ve şartlar ile yürütülür. 



ÜRÜN KÜTÜPHANESİNE ÜRÜN KAYDI

Ürün Kütüphanesi (ÜK) YETEN kullanılarak oluşturulur. 

Firma/Kurum/kuruluşlar kendi ürünlerini; teknik özellikler, ürün kalifikasyonu ve sertifikasyon bilgileri, üretim süreçlerinin 
standartları ile birlikte YETEN’e kaydeder. Ürün kaydı için YETEN’e üyelik şarttır.

SSB tarafından, YETEN’e söz konusu bilgiler kullanılarak ÜK oluşturulur. En az üç ayda bir güncellenir.

Distribütörlüğü yapılan ürünler ÜK’de yer almaz.

YETEN’e kayıtlı ürünleri için beyan edilen bilgilerin doğru olmadığı/distribütörlüğünün yapıldığı tespit edilirse, ilgili ürünler 
ÜK’nin yeni versiyonlarından silinir.

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.

DAHA DETAYLI BİLGİLERİN YER ALDIĞI SANAYİLEŞME 
SÜREÇLERİ REHBER DOKÜMANINI İNDİRMEK İÇİN 

KAREKODU OKUTUNUZ




