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T.C. 

SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞI 

Ar-Ge TeĢvikleri Genel Müdürlüğü 

 

 

Sayı : 20424630 - 216-   

Konu : Sanayi ĠĢbirliği Projeleri  

 

 

DAĞITIM YERLERĠNE 

 
 

 

 

Malumları olduğu üzere, kamu alımlarında yeniliği, yerlileĢmeyi ve teknoloji transferini 

teĢvik etmek ve kamu alımları yoluyla yerli sanayinin geliĢtirilmesini sağlamak amacıyla 

Bakanlığımız tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında, 4734 Sayılı Kamu Ġhale 

Kanununun 3 üncü maddesinin (u) bendine göre yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım 

iĢlerine iliĢkin usul ve esaslar Bakanlığımız tarafından düzenlenmiĢ ve 17/2/2018 tarihli ve 

30335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sanayi ĠĢbirliği Projelerinin Uygulanmasına ĠliĢkin 

Yönetmelik ile yürürlüğe girmiĢtir. 

 

Diğer taraftan, 9/7/2018 tarihli ve 30473 sayılı Resmî Gazete (3. Mükerrer)’de yayımlanan 

703 sayılı Anayasada Yapılan DeğiĢikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve 

Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname kapsamında 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun muhtelif maddelerinde yapılan 

değiĢikliklere istinaden; 

 

•   4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (u) bendine göre 

yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım iĢlerinde uygulanacak usul ve esaslar 15 Ağustos 

2018 tarihli ve 36 sayılı CumhurbaĢkanı Kararı ile yeniden belirlenmiĢ ve “Sanayi ĠĢbirliği 

Projelerinin Uygulanmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar” 16/08/2018 tarihli ve 30511 sayılı Resmi 

Gazete ile yürürlüğe girmiĢ, 

 

•   17/2/2018 tarihli ve 30335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sanayi ĠĢbirliği Projelerinin 

Uygulanmasına ĠliĢkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıĢ, 

 

•   Yeni usul ve esasların yürürlüğe girmesi ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 1 

sayılı CumhurbaĢkanlığı Kararnamesi ile Bakanlığımızın teĢkilat yapısının yeniden 

düzenlenmesi nedeniyle, sanayi ve teknoloji katılımı ile ilgili olarak Bakanlığımız tarafından 

yürütülecek faaliyetlere iliĢkin görev, yetki ve sorumluluklar ile usul ve esasların belirlendiği 

“Sanayi ĠĢbirliği Projelerinde Sanayi ve Teknoloji Katılımının Uygulanmasına ĠliĢkin 

Yönerge” de yeniden düzenlenerek 31/08/2018 tarihli ve 456 sayılı Makam Oluru ile 

yürürlüğe girmiĢtir. 

 

“Sanayi ĠĢbirliği Projelerinin Uygulanmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar” gereğince; 

 

•   Ġhale sürecinin yönetimine dair sorumluluk ihaleyi yapan idarede olmakla birlikte, sanayi 

katılımı ve teknoloji yönetimi ile ilgili hususlarda uygulama birliğinin sağlanması, sanayi ve 

teknolojinin bütünsel bir yaklaĢım ile değerlendirmesi ve bilgi birikimi ve tecrübenin etkin bir 
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Ģekilde kullanılması amacıyla, sanayi katılımı ve teknoloji yönetimi süreci, merkezi bir yapıda 

– idareler ile koordineli bir Ģekilde Bakanlığımız tarafından – yürütülmektedir. 

 

•   Ġhaleyi yapacak kamu idaresinin Sanayi ĠĢbirliği Projesi uygulama kararı alması ve bu 

kararını Bakanlığımıza bildirmesini müteakip, ihale dokümanında yer alacak teknik ve idari 

hususlar ilgili idare tarafından, sanayi ve teknoloji katılımı ile ilgili hususlar ise Bakanlığımız 

tarafından hazırlanmaktadır. 

 

•   Ġhaleye teklif veren isteklilerden yerli katkı, teknolojik iĢbirliği ve ihracat taahhütlerinden 

oluĢan sanayi ve teknoloji katılımı taahhütleri alınmakta ve sunulan tekliflerin 

değerlendirilmesinde ve yüklenicinin seçiminde bahse konu taahhütler önemli rol 

oynamaktadır. 

 

•   Tekliflerin sunulmasını müteakip teklif değerlendirme çalıĢmalarında, teknik ve idari 

teklifler ilgili idare tarafından, sanayi ve teknoloji katılımı teklifleri ise Bakanlığımız 

tarafından değerlendirilmektedir. 

 

•   Ġdare tarafından yapılacak seçim neticesinde ihaleyi kazanan istekli ile idare arasında 

tedarik sözleĢmesi, aynı istekli ile Bakanlığımız arasında ise STK sözleĢmesi imzalanmakta 

ve STK SözleĢmesi idare ile koordineli olarak Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir. 

 

Bu doğrultuda, muhtelif Bakanlık ve Belediyelerimizin ulaĢım, enerji ve sağlık baĢta olmak 

üzere çeĢitli ihtiyaçlarının “Sanayi ĠĢbirliği Projelerinin Uygulanmasına ĠliĢkin Usul ve 

Esaslar”a tabi olarak tedarik edilmesine dair kararlar ilgili kurumlar tarafından alınmıĢ olup, 

söz konusu projeler kapsamında sanayi ve teknoloji katılımına yönelik çalıĢmalar 

Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir. 

 

Bakanlığımız sorumluluğunda yürütülen sanayi ve teknoloji katılımı sürecinde; 

 

•   Tasarım, üretim, entegrasyon, test, kalifikasyon, sertifikasyon ve nitelikli insan kaynağı 

açısından yurt içindeki imkan ve kabiliyetlerin azami ölçüde kullanımına, 

 

•   GerçekleĢtirilecek faaliyetlerin sadece yüklenici ile sınırlı kalmayıp, yan sanayi, KOBĠ’ler, 

üniversiteler ve araĢtırma merkezlerinin de katılımını sağlayacak Ģekilde yayılmasına, 

 

•   ÇeĢitli kurum ve kuruluĢlar tarafından verilen destekler neticesinde yürütülen Ar-Ge 

projeleri sonucunda ortaya çıkacak ürünlerin projelerde kullanılmasına, 

 

•   Teknoloji transfer faaliyetlerinin katma değer yaratacak ve yerlileĢmede öncelikli alanlara 

yoğunlaĢmasına 

 

imkan verecek sanayileĢme modelleri oluĢturulmakta ve ayrıca, sanayileĢme, yerlileĢme ve 

ticarileĢme amacıyla; Ar-Ge, tasarım, üretim, yazılım geliĢtirme, test ve benzeri 

çalıĢmalar/faaliyetler ve akademik çalıĢmalar için Türkiye’deki Ģirketler, kurum ve 

kuruluĢlara altyapı, donanım, yazılım, hizmet, bilgi, doküman, eğitim, fikri ve sınai mülkiyet 

hakkı, sertifikasyon, finansal ve benzeri destekler verilmesi sağlanmaktadır. 

 

Bu süreçte; gerek Bakanlığımız sorumluluğundaki sanayi ve teknoloji katılımı faaliyetlerinin 

etkin bir Ģekilde icra edilmesi gerekse yerli firmalarımızın projelere katılımının artırılması, 



 

 

"Bu belge, güvenli elektronik imza ile 
imzalanmıştır."  

 

Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 
EskiĢehir Yolu 2151.Cadde No:154 06510 

Çankaya /ANKARA 

  Bilgi Ġçin Ġrtibat: Ahmet Can YOLDAġ - Sanayi ve Teknoloji Uzmanı 

03122015667   3122016608  

can.yoldas@sanayi.gov.tr   www.sanayi.gov.tr  
Evrak bilgisine www.sanayi.gov.tr adresindeki e-hizmetler bölümünden, "yuvzo2072F31" DYS No ve evrak tarihi ile 

eriĢebilirsiniz.yuvzo2072F31 

3/3 

yatırım ve teknoloji ihtiyaç ve olanaklarının etkin bir Ģekilde değerlendirilmesi ve yatırımların 

ve kazanılan kabiliyetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması büyük önem arz etmektedir. 

 

Bu itibarla, Sanayi ĠĢbirliği Projeleri kapsamında alınan yerli katkı, teknolojik iĢbirliği ve 

ihracat taahhütlerinin, yurt içi üretim ve sanayii geliĢtirmeye yönelik olarak Bakanlığımızın 

farklı birimlerinde yürütülen faaliyetler ile uyumlu olmasını teminen; Genel Müdürlüğünüz 

tarafından ilgili kurum, kuruluĢlar ve STK’lar ile yürütülen faaliyetler, kümelenme, 

standardizasyon, uygunluk değerlendirme ve piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri, 

envanter çalıĢmaları, sanayi sicil verileri, yerli malı belgesi çalıĢmaları ve sektörel bilgi 

birikimi de dikkate alınarak; hâlihazırdaki ve gelecekteki ihtiyaçlar doğrultusunda tasarım, 

üretim, entegrasyon, test, kalifikasyon, sertifikasyon ve nitelikli insan kaynağı açısından 

mevcut imkan ve kabiliyetler ile eksiklikler ve geliĢtirilmesi gereken alanların Ek’te yer alan 

formata uygun Ģekilde 7 Aralık 2018 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze iletilmesi 

hususunda gereğini arz ederim. 

 

 

 

  M. Bilal MACĠT 

Genel Müdür 
 

Ek:    

 Sektör Değerlendirme Formu 
 
 

 

DAĞITIM: 

 Metroloji Ve Standardizasyon Genel 

Müdürlüğü 

 Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü 

 Sanayi Ürünleri Güvenliği Ve Denetimi Genel 

Müdürlüğü 

 Sanayi Ve Verimlilik Genel Müdürlüğü 
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