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Ankara Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 

• 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 63 üncü maddesi 
 

• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca hazırlanan Yerli Malı Tebliği SGM 
2014/35 
 

• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yerli Malı Belgesinin Düzenlenmesine 
İlişkin Uygulama Esasları 
 

• Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğin    “ Her yıl Ocak ayında Kurum 
tarafından ilan edilen orta ve yüksek   teknolojili sanayi ürünleri listesinde 
yer alan mallar” 

http://btgm.sanayi.gov.tr/DokumanGetHandler.ashx?dokumanId=5b9be4e9-9497-44b5-a808-1f46ca909c08 
 

MEVZUAT  
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• Ülkemizin imalat sanayiinin uluslararası düzeyde rekabet edebilmesi  ve 
sürdürülebilir bir üretim yapısının oluşturulabilmesi, üretimde kullanılan 
yüksek teknolojili girdilerin ithal edilmesi yerine yurt içinde üretilmesine 
bağlıdır. 

• Kamu mal alımlarında yüksek teknolojili yerli ürünler  fiyat avantajının sağlanması,  

• Kamu mal ve hizmet alımlarıyla sanayide yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini 

öngören Sanayi İşbirliği Programı, (SİP)  

• Ar-Ge projeleri sonucunda ortaya çıkan ürünlere Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi 

verilmesi ve kamu alımlarında iş deneyim belgesi yerine bu belgenin kullanılması 

imkânın sağlanması. (TÜR BELGESİ)  
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Ankara Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 

 

 YERLİ MALI BELGESİ  
4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılacak mal alımı ihalelerinde 

istekliler tarafından teklif edilen malın yerli malı olduğunu gösteren belge.  
   

                                                 Nihai Ürün Maliyet Tutarı(TL)−Nihai Ürün İçindeki İthal Girdi Maliyet Tutarı (TL)  
Yerli Katkı Oranı = --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    x  100  
                                                                                      Nihai Ürün Maliyet Tutarı (TL)  
   

• Sanayi Sicil Belgesine sahip sanayi işletmeleri tarafından üretilmesi ve Sanayi Sicil 
Belgesindeki “Üretim Konusu” içeriğinde yer alması, 

•  Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli 
aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin 
Türkiye’de yapılmış olması.  

• Ürünün yerli katkı oranının en az %51 olması, 

 
    

 Sanayi ürünlerinin yerli malı olarak kabul edilebilmesi için ;     
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Nihai ürünü teşkil eden yerli ve ithal girdi maliyetlerinin 
hesaplanmasında kullanılan kalemler  

   

• Kullanılan doğrudan ve dolaylı malzeme giderleri  
• Doğrudan ve dolaylı işçilik giderleri.  
• Ürünle ilgili genel giderler. (amortisman/bakım onarım giderleri, kira giderleri, 

işletme malzemesine ilişkin giderler,  enerji/ulaştırma/su giderleri v.b.)   

  
Yurt içinden temin edilen girdilerin ithal olup olmadığı hakkında menşe kontrolü yapılır, girdi ithal ise ithal girdi 
hesaplamasına dahil edilir. 2017 de (Eğer girdi sanayi sicil belgesine sahip bir işletme tarafından üretilmiş ve sanayi 
sicil belgesinin üretim konusu bölümünde yer almışsa yerli girdi olarak yerli girdi hesaplamasına dahil edilir.)  
 
İthal girdi tutarının hesaplamasında, ithal girdinin fabrikaya teslim fiyatı ve teslim tarihindeki Merkez Bankası 
döviz satış kuru dikkate alınır.   
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• Satış, pazarlama, satış sonrası destek ve garanti giderleri ile faiz ve 
finansman giderleri, genel giderlerin üretimle ilgili olmayan kısımları 
maliyet hesabına dahil edilmez. 

• Yurt dışından temin edilen Lisans, Patent, Royalty vb. giderler ile yurt 
dışından alınan danışmanlık hizmetleri ithal girdi maliyetleri kısmında 
değerlendirilir. 

• Yurt içinden temin edilen girdilerin ithal olup olmadığı hakkında menşe 
kontrolü yapılır, girdi ithal ise ithal girdi hesaplamasına dahil edilir. 

 

 
6 



Yerli Malı Alma Süreci 

Ankara Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 

• Talep Sahibi odaya başvuru evrakları ile müracaat eder.  
• Oda ücret tarifesine göre ücret yatırılır. 
(Oda = Ticaret ve sanayi odası, ticaret odası, sanayi odası ve deniz ticaret 
odası, esnaf ve sanatkârlar odasını ) 
•   Tamamlanan tüm bu belgeler sonucunda belirtilen ürünlerle ilgili 

olarak " Yerli Malı Belgesi" tanzim edilir. 
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“c) Mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine, %15 oranına kadar fiyat 
avantajı sağlanabilir. Ancak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum 
ve kuruluşların görüşleri alınarak orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından 
belirlenen ve Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan malların ihalelerinde, yerli 
malı teklif eden istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı sağlanması mecburidir. 
 
Yerli yazılım ürünü teklif eden istekliler lehine de %15 oranında fiyat avantajı 
sağlanması mecburidir.” 

Üretim Reformu Paketi Kapsamında  7033 Sayılı kanunun 74. Maddesi   
4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ..  
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MADDE 5 – (3) (Değişen fıkra RG: 10/06/2017 – 30092) Yurt içinden temin edilen 
girdilerin ithal olup olmadığı hakkında menşe kontrolü yapılır, girdi ithal ise ithal girdi 
hesaplamasına dahil edilir. Eğer girdi sanayi sicil belgesine sahip bir işletme tarafından 
üretilmiş ve sanayi sicil belgesinin üretim konusu bölümünde yer almışsa yerli girdi 
olarak yerli girdi hesaplamasına dahil edilir. (Değişiklik öncesi hali: Yurt içinden temin 
edilen girdilerin ithal olup olmadığı hakkında menşe kontrolü yapılır, girdi ithal ise ithal 
girdi hesaplamasına dahil edilir.) 

 

 YERLİ MALI TEBLİĞİ  (SGM 2014/35)  
   

MADDE 6 – (1) (Değişen fıkra RG: 10/06/2017 – 30092) Yerli malı belgesi, üreticinin 
kayıtlı olduğu TOBB veya TESK’e bağlı oda/borsa tarafından düzenlenir. Düzenlenen 
yerli malı belgesi TOBB veya TESK tarafından elektronik ortamda kontrol edilir. Uygun 
bulunan yerli malı belgesi ilgili oda/borsa tarafından onaylanır.(Değişiklik öncesi hali: 
Yerli malı belgesi, üreticinin kayıtlı olduğu TOBB veya TESK’e bağlı oda/borsa 
tarafından düzenlenir.)  http://ymb.tobb.org.tr/ 
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• Yerli Malı Belgesi, isteklilerce teklif edilen malı yerli malı 

olduğunu gösteren belgedir. 

• Mal alımı ihalelerinde fiyat avantajı sağlanacak ürünlerin 

Yerli Malı Belgesi’ne sahip olmaları gerekmektedir. 

• Belge, Tebliğde sıralanan şartları sağlayan ürünler için 

TOBB ve TESK’e bağlı oda/borsalar tarafından 

düzenlenmektedir. Bugüne kadar 19.000 civarında yerli 

malı belgesi düzenlenmiştir. 
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• Kamu alımlarında “yerli malı” için fiyat avantajının sağlanması; üretim 
kapasitesinin arttırılması yoluyla ithalata olan bağımlılığın azaltılmasında 
bir politika aracı olarak kullanılabilecektir. 

• Yeni düzenleme ile kamu alımları, özellikle orta-yüksek ve yüksek teknoloji 
ürünlerinde üretim kapasitesinin arttırılmasında daha etkin bir rol 
oynayacaktır. 

• Kamu alımlarında sağlanan fiyat avantajı, yerli sanayinin üretim 
kapasitesinin ve üretim teknoloji yoğunluğunun artırılmasında önemli bir 
rol oynayacaktır. 

•  «Üretim öncülüğünde istikrarlı büyüme» nin sağlanması noktasında kamu 
alımları son derece önemli bir politika aracıdır.  

• Tebliğin etkin bir şekilde işlerliğinin sağlanması sanayinin yapısal 
dönüşümü noktasında büyük önem arz etmektedir 
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Sektör Yerli Malı Belgesi Sayıları 

Sektör Kodu (NACE 

Rev. 2) 
Sektör Adı 

2016 Eylül 

Sonrası 
2017 Toplam 

28 Makine ve ekipmanlar 194 57 251 

32 Diğer imalatlar 41 97 138 

25 Metal ürünleri 54 33 87 

27 Elektrikli teçhizat, 58 26 84 

26 Elektronik ve optik 16 55 71 

31 Mobilya 3 56 59 

21 Eczacılık ürünleri 14 34 48 

29 Otomotiv,treyler 8 32 40 

13 Tekstil ürünleri 4 25 29 

10 Gıda ürünleri 4 24 28 

- Diğer Sektörler 37 88 125 

  ANKARA (TÜM SEKTÖRLER) 433 527 960 

  TÜRKİYE 4.115 4.286 8.401 

ANKARA’DAKİ YERLİ MALI BELGELERİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI 
* 2016 Eylül ayından itibaren alınan yerli malı belgeleri kullanılmıştır. 
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TEŞEKKÜR EDERİZ 
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Vehbi KONARILI 
Ankara Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü  




