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DAĞITIM YERLERİNE

İlgi

: 02.11.2018 tarihli ve 37703 sayılı yazımız.

Kamu alımlarında yeniliği, yerlileşmeyi ve teknoloji transferini teşvik etmek ve kamu
alımları yoluyla yerli sanayinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla Bakanlığımız tarafından
gerçekleştirilen faaliyetler doğrultusunda;
 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (u) bendi
gereğince “yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik sanayi
işbirliği uygulamalarını içeren mal ve hizmet alımları ile yapım işleri”nin ceza ve
ihalelerden yasaklama hükümleri hariç Kamu İhale Kanunu’ndan istisna olduğu,
 Sanayi İşbirliği Projeleri (SİP) olarak adlandırılan söz konusu mal ve hizmet
alımları ile yapım işlerinde uygulanacak usul ve esasların Cumhurbaşkanlığı
tarafından belirlendiği ve “Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve
Esaslar”ın 15 Ağustos 2018 tarihli ve 36 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile
yayımlandığı,
 SİP uygulamasına tabi kamu ihalelerinde; ihale sürecinin Bakanlığımız ile
koordineli olarak yürütüldüğü, savunma sanayiindeki sanayii katılımı ve offset
uygulamasına benzer şekilde, ihalelere teklif veren isteklilerden, yerli katkı, teknolojik
işbirliği ve ihracat taahhütlerinden oluşan sanayi ve teknoloji katılımı taahhütlerinin
alındığı ve sunulan tekliflerin değerlendirilmesinde ve yüklenicinin seçiminde bahse
konu taahhütlerin önemli rol oynadığı,
 Bakanlığımız tarafından yürütülecek faaliyetlere ilişkin usul ve esaslar hakkında
bilgi vermek amacıyla “Sanayi ve Teknoloji Katılımı Rehberi”nin hazırlandığı
hususları ilgi yazı ile tarafınıza bildirilmiştir.
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Gelinen aşama itibariyle muhtelif Bakanlık ve Belediyelerimizin ulaşım, enerji ve
sağlık başta olmak üzere çeşitli ihtiyaçlarının SİP uygulamasına tabi olarak tedarik edilmesine
dair kararlar ilgili kurumlar tarafından alınmış olup söz konusu ihaleler kapsamında;


Tasarım, üretim, entegrasyon, test, kalifikasyon, sertifikasyon ve nitelikli insan
kaynağı açısından yurt içindeki imkan ve kabiliyetlerin azami ölçüde kullanımına,



Gerçekleştirilecek faaliyetlerin sadece yüklenici ile sınırlı kalmayıp, yan sanayi,
KOBİ’ler, üniversiteler ve araştırma merkezlerinin de katılımını sağlayacak şekilde
yayılmasına,



Çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından verilen destekler neticesinde yürütülen Ar-Ge
projeleri sonucunda ortaya çıkacak ürünlerin projelerde kullanılmasına,



Teknoloji transfer faaliyetlerinin katma değer yaratacak ve yerlileşmede öncelikli
alanlara yoğunlaşmasına

imkan verecek sanayileşme modelleri oluşturulmakta, tedarik edilecek ürünün yanı sıra ürünü
oluşturan sistem, alt sistem ve bileşenlerin de yurt içinde tasarlanıp üretilmesi hedeflenmekte
ve yerli ve milli çözümlerin geliştirilmesine olanak sağlanmaktadır.
Bilindiği üzere, 11. Kalkınma Planı’nda imalat sanayiinde yapısal dönüşümün
sağlanmasına yönelik olarak sektörel önceliklendirme yaklaşımı benimsenmiş, kimya,
ilaç-tıbbi cihaz, makine-elektrikli teçhizat, otomotiv, elektronik ve raylı sistem araçları
öncelikli sektörler olarak belirlenmiş ve planda yer alan 324 no’lu “öncelikli sektörlerde yerli
üretimin artırılması amacıyla kamu alımları sisteminin kaldıraç oluşturacak şekilde
kullanılması” tedbiri kapsamında “kamu idarelerinin yenilik, yerlileşme ve teknoloji
transferini sağlamaya yönelik mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ihalelerinde SİP
uygulamalarının yaygınlaştırılması” hedefi ortaya konmuştur.
Ayrıca, 14/04/2020 tarihli ve 31099 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 59 sayılı
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlığımızın teşkilat yapısında
yapılan düzenleme kapsamında, “Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve
Esaslar” ile uyumlu olacak şekilde; “kamu kurum ve kuruluşlarının yenilik, yerlileşme ve/veya
teknoloji transferini içeren mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin sanayi işbirliği
projeleri kapsamında ilgili mevzuat hükümleri uyarınca ilgili kurum ve kuruluşlar ile
koordineli olarak faaliyetleri yürütmek ve sözleşmeleri imzalamak” hususu Bakanlığımızın
görev ve yetkileri arasına ilave edilmiş, Taşra Teşkilatı Yönetmeliği’nin 5 maddesinin birinci
fıkrasının (ö) bendi ile de İl Müdürlüklerimize, “Sanayi İşbirliği Projeleri (SİP) kapsamındaki
mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini takip etmek” görevi tevdi edilmiştir.
Bu itibarla gerek kamu alımları yoluyla yerli sanayinin geliştirilmesini sağlamak
amacıyla Bakanlığımız sorumluluğundaki faaliyetlerin etkin bir şekilde icra edilmesi, gerekse
11. Kalkınma Planı’ndaki hedefler doğrultusunda sanayimizin teknolojik dönüşümü ile milli
teknoloji hamlesine katkı sağlanması açısından illerde bulunan kamu idarelerinin
ihtiyaçlarının karşılanmasında SİP uygulamalarının yaygınlaştırılması önem taşıdığı dikkate
alınarak;
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https://stbsip.sanayi.gov.tr/ adresinde yayımlanmakta olan “Sanayi İşbirliği
Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar”, “Sanayi ve Teknoloji Katılımı
Rehberi” ve SİP uygulaması kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında ilinizde
yer alan kamu idarelerinin ve sanayicilerimizin bilgilendirilmesi,



Güvenlik, izleme, gözlem, kontrol, yazılım, bilişim, haberleşme, tespit ve takip, enerji
üretim ve dağıtım, arama ve sondaj, altyapı, tıbbi cihaz, elektronik sistem, raylı sistem
ve demiryolu araçları, kara, hava ve deniz araçları vb. başta olmak üzere ilinizdeki
kamu idarelerinin ihtiyaçları doğrultusunda SİP uygulamasına tabi olarak tedarik
edilebilecek mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin belirlenmesi ve 15 Ocak 2021
tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze iletilmesi,



Konu ile ilgili tüm hususlarda Bakanlığımızın Sanayi Analizleri ve İşbirlikleri Daire
Başkanlığı (sip@sanayi.gov.tr) ile temasa geçilmesi

hususlarında gereğini rica ederim.

Dr. Halil İbrahim ÇETİN
Bakan a.
Genel Müdür
Ek: İlgi Yazı

Dağıtım:
Gereği:
81 İl Müdürlüğü

Bilgi:
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne
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