
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* BTYK’nın 24. toplantısında “Kamu Alımlarının ve Kullanım Hakkı Tahsislerinin Ye nili ği, 
Yerlile şmeyi ve Teknoloji Transferini Te şvik Edecek Şekilde İyileştirilmesi [2011/106]” 

gündem maddesinin eki olarak sunulmaktadır. 
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BTYK’nın 2011/106 no.lu Kararı Kapsamında 

Hazırlanan Mevzuat De ğişikli ği Önerileri 
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Karar kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların 
katılımı ile yürütülen çalışmalar kapsamında hazırlanan öneriler aşağıda sunulmaktadır. 

 

1 Değişiklik 
Önerilen Kanun 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 

 Değişiklik 
4734 Sayılı Kamu  İhale  Kanunu’nun  10.  Maddesinin  (b)  bendinin  
3. fıkrasından  sonra  gelmek  üzere  aşağıdaki  4.  fıkranın  
eklenmesi  ve  diğer maddelerinin buna göre teselsül ettirilmesi. 

 Öneri 

İhaleye katılımda yeterlik kuralları  

Madde 10 –   

3)  İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme 
faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler,  

4) Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu 
kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme 
projesi anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da 
kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek 
amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası 
fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi 
işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden 
yararlananlarca gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucu 
ortaya çıkan ürünlerin konu olduğu mal ve hizmet alımlarında, ilk iş 
deneyimi kazanılana kadar, desteği veren kurum tarafından verilecek 
belge iş deneyimi belgesi yerine geçer. 

 

2 Değişiklik 
Önerilen Kanun 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 

 Değişiklik 4734  sayılı  Kanunun  “Yerli  istekliler  ile  ilgili  düzenlemeler”  
başlıklı  63. Maddesinde değişiklik yapılması. 

 Öneri 

Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler   

Madde 63- (Değişik: 13/2/2011-6111/178 md.)   

Hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinde yerli istekliler lehine,  mal alımı 
ihalelerinde ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile diğer ilgili 
kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Kurum tarafından yerli malı 
olarak belirlenen malları teklif eden istekliler lehine, %15 oranına 
kadar fiyat avantajı sağlanması; yaklaşık maliyeti eşik değerlerin 
altında kalan ihalelere ise sadece yerli isteklilerin katılması 
hususlarında ihale dokümanına hüküm konulabilir.   

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlı ğı ve TÜBİTAK  ile diğer ilgili 
kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Kurum tarafından her yıl 
Ocak ayında orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından 
belirlenen yerli malını, yine aynı usulle belirlenen yerli katkı oranının 
altında kalmamak üzere teklif eden istekliler lehine %15 oranına 
kadar fiyat avantajı  sağlanması  hususunda ihale dokümanına 
hüküm konulur. 
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3 Değişiklik 
Önerilen Kanun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 

 Değişiklik 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun Temel İlkeler ile ilgili 5. Maddesine 
Sanayi Katılımı/Offset konusunda fıkra eklenmesi. 

 Öneri 

Temel ilkeler  

Madde 5-   

Kamu kurum ve kuruluşlarının,  yurtdışından yapacakları mal ve 
hizmet alımlarında, yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini 
sağlamaya yönelik Sanayi Katılımı/Offset  uygulanabilir.  

Sanayi Katılımı/ Offset  uygulamasının usul ve esaslarını düzenleyen 
Yönetmelik,  Bilim,  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Kamu 
İhale Kurumunun görüşü alınmak suretiyle bir yıl içerisinde 
hazırlanarak yayımlanır. 

 

4 Değişiklik 
Önerilen Kanun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 

 Değişiklik 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun; 3 üncü maddesinin (g) 
bendindeki ifadenin ve Geçici Madde 4’ün (c) bendinin altıncı 
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi. 

 Öneri 

 

İstisnalar 
MADDE 3. (g) bendinin a şağıdaki şekilde de ğiştirilmesi, 
 
 

Aynı maddenin (g) bendinde geçen “yaklaşık maliyeti ve sözleşme 
bedeli iki trilyon üçyüz milyar Türk lirasını aşmayan” ifadesinin madde 
metninden çıkarılması, aynı bendin sonuna “ile Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı’yla ilgili kamu iktisadi teşebbüslerinin ticarî ve 
sınaî faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirecekleri yapım isleri” 
ibaresinin eklenmesi ve maddenin sonundaki “bu Kanuna” ibaresinin 
“bu Kanuna ve 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale 
Sözleşmeleri Kanununa” olarak değiştirilmesi. 
 

İstisnalara ili şkin esas ve usuller  
GEÇİCİ MADDE 4-  (c) bendine fıkra eklenmesi,  

Ek fıkra:   Enerji,  su,  ulaştırma ve telekomünikasyon sektöründe 
faaliyet gösteren teşebbüs,  işletme ve şirketler,  özel kanunları 
yürürlüğe girinceye kadar bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi 
hükmüne, bu bent kapsamında yer almayan ihtiyaçlarında ise 
Kanunun diğer hükümlerine tâbi olurlar. Bu Kanunun 3 üncü 
maddesinin  (g) bendi kapsamındaki işler,  ilgili kuruluşların talebi 
üzerine Kurum tarafından belirlenir.  Bu bent kapsamında yapılacak 
alımlarda uygulanacak esas ve usuller 2 nci maddenin (b) bendinde 
sayılanlar için ilgili bakanlıklar tarafından, 2 nci maddenin  (d) 
bendinde sayılanlardan mahalli idarelerin doğrudan veya dolaylı 
olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip 
bulundukları idareler için İçişleri Bakanlığı tarafından, diğerleri için ise 
bağlı,  ilgili veya ilişkili olunan bakanlık tarafından, Maliye 
Bakanlığının ve Kurumun görüşleri alınarak hazırlanacak 
yönetmeliklerle belirlenir. 

 


