YERLİ MALI BELGESİ
NASIL ALINIR

IstanbulLight
19.09.2018

İSTANBUL SANAYİ ODASI (İSO)
Rakamlarla İSO
 19.000´den fazla üye (şirket)

 55 meslek grubu
 imalat sanayi üretiminin % 35´i
 sanayi katma değerinin % 40´ı
 sanayi istihdamının % 17´si
 Merkez; Odakule – Beyoğlu

 Temsilcilikler; Yenibosna, Hadımköy, İMES-Ümraniye,
Tuzla

İSTANBUL SANAYİ ODASI (İSO)

Üyelik şartları
 imalat sektöründe faaliyette bulunulması

 şirket merkezinin veya işyerinin (imalat tesisi) İstanbul´da
olması
 en az 10 sigortalı çalışan istihdamı

İSTANBUL SANAYİ ODASI (İSO)

50.Meslek Grubu: Aydınlatma Donanımları Sanayii
 269 üye (şirket)

 Toplam 9588 çalışan
 5 meslek komitesi üyesi
 2 meclis üyesi

Hedef

Yurt içinde üretilen ürünlerin tercih edilmesi ve yerli
sanayinin desteklenmesi ile
 dışa bağımlılık azalır

 milli gelir, istihdam, ödemeler dengesi, vergi/sigorta
ödemeleri olumlu etkilenir
 ülkemizin uluslararası rekabet gücü artar

Yasal dayanak

Yasal altyapı

 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 63. madde
 Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35)
 Yerli Malı Belgesi düzenlenmesine ilişkin uygulama
esasları (TOBB)
 Bakanlık ve TOBB görüş ve talimatları

Yasal dayanak
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu - 63. madde
a) Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan ihalelerde sadece
yerli isteklilerin katılabileceğine ilişkin düzenleme yapılabilir.
b) Hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinde yerli istekliler lehine % 15
oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir.

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 her yıl ocak ayında Kurum tarafından ilan edilen
listede yer alan malların ihalelerinde yerli malı teklif eden
istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması
zorunludur.

Yasal dayanak

Eurostat Teknoloji Sınıflamaları Listesi
Faaliyet/Bölüm
Kodu
21
26
30.30

20
25.40

27
28
29
30
32.50
24
25
30.11
33

Faaliyet/Bölüm Adı
Yüksek Teknoloji
Temel eczacılık ürünlerinin ve
eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı
Bilgisayarların, elektronik ve optik
ürünlerin imalatı
Hava taşıtları ve uzay araçları ile
bunlarla ilgili makinelerin imalatı
Orta-Yüksek Teknoloji
Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin
imalatı
Silah ve mühimmat (cephane) imalatı

Elektrikli teçhizat imalatı
Başka yerde sınıflandırılmamış makine
ve ekipman imalatı
Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve
yarı treyler (yarı römork) imalatı
Diğer ulaşım araçlarının imalatı
(30.11;30.12;30.30 hariç)
Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve
gereçlerin imalatı
Ana metal sanayii
Fabrikasyon metal ürünleri imalatı
(makine ve teçhizat hariç)-(25.40 hariç)
Gemilerin ve yüzen yapıların inşası
Makine ve ekipmanların kurulumu ve
onarımı

Faaliyet/Bölüm
Faaliyet/Bölüm Adı
Kodu
Orta-Düşük Teknoloji
18.20
Kayıtlı medyanın çoğaltılması
Kok kömürü ve rafine edilmiş
19
petrol ürünleri imalatı
22
Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı
Diğer metalik olmayan mineral
23
ürünlerin imalatı
24
Ana metal sanayii
Fabrikasyon metal ürünleri imalatı
25
(makine ve teçhizat hariç)-(25.40
hariç)
Gemilerin ve yüzen yapıların
30.11
inşası
Makine ve ekipmanların kurulumu
33
ve onarımı
Düşük Teknoloji
10
Gıda ürünlerinin imalatı
11
İçeceklerin imalatı
12
Tütün ürünleri imalatı
13
Tekstil ürünlerinin imalatı
14
Giyim eşyalarının imalatı
15
Deri ve ilgili ürünlerin imalatı
Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar
16
ürünleri imalatı (mobilya hariç);

Yasal dayanak
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu - 63. madde
d) Yerli malı belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların
görüşleri alınarak belirlenir. İsteklilerce teklif edilen malın yerli
malı olduğu, bu usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen yerli
malı belgesi ile belgelendirilir.
e) Ortak girişimlerin yerli istekli sayılabilmesi için bütün
ortaklarının yerli istekli olması gereklidir.”

Yasal dayanak
Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35)
a) Bakanlık tarafından düzenlenen

Sanayi Sicil Belgesine
sahip sanayi işletmeleri tarafından üretilmesi ve Sanayi Sicil
Belgesindeki “Üretim Konusu” içeriğinde yer alması.
b) 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.
c) Ürünün yerli katkı oranının en az %51 olması.

Yerli malı belgesi nasıl alınır
Önemli hususlar
 Yerli malı belgesi alınacak ürün, sanayi sicil belgesinde yer
almalı
o Şirketin geçerli kapasite raporu olmalı; ürün, kapasite raporunun
ürün tablosunda yer almalı
o Aydınlatma Donanımları Meslek Grubunda yer alan 269 şirketin
95´inin geçerli kapasite raporu yok.

 Tebliğ ve TOBB Uygulama Esasları dikkate alınarak
doldurulan Yerli Katkı Oranı Hesap Cetvelinde hesaplanan
yerli katkı oranı en az % 51 olmalı

Yerli malı belgesi nasıl alınır
Önemli hususlar

 ürün fiilen üretilmiş olmalı
 yurt dışından parça olarak ithal edilen ve yurtiçinde basit
birleştirme ile oluşturulan ürünler için yerli malı belgesi
düzenlenemiyor
 genel kural olarak her ürün için ayrı yerli malı belgesi
müracaatında bulunulmalı

 imalat yöntemi, teknik özellikler ve yerli katkı oranları
bakımından anlamlı bir gruplama yapılabiliyorsa ürün
grupları için de belge düzenlenebiliyor

Yerli malı belgesi nasıl alınır
Önemli hususlar
 müracaat, şirketin kapasite raporunu düzenleyen odaya
yapılmalı
 dosyanın hazırlanması uzun zaman alıyor; geç kalınılmamalı,
 belge elektronik ortamda TOBB otomasyon sisteminde
düzenleniyor, TOBB tarafından onaylanıyor.
 Geçerlilik süresi 1 yıl

Yerli malı belgesi nasıl alınır
Başvuru dilekçesi
YERLİ MALI BELGESİ BAŞVURU DİLEKÇESİ
………………………………………………………………..………ODASI BAŞKANLIĞINA
Adres:………………………………………………………………………….
…………/……………..
Üreticinin Adı ve Soyadı:
T.C No/Vergi No (tüzel kişiler için):
İşletme Adı/Firma Unvanı:
İşyeri Adresi:
Telefon

:

0 (....) ................. Faks : 0 (....) .................

Ticaret Sicil No

: ..................

Merkezi Sicil Kayıt Sistemi No

e-posta: ........................

Oda/Borsa Sicil No : ................
:

Ürün Adı, Ürünün Özelliğine Göre Varsa;
Marka Adı:…………………….
Modeli:………………………
Cinsi:……………………………
Ürün Kodu (PRODTR/GTİP): …………………………………

Seri Numarası:……………………….

13/09/2014 tarihli 29188 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yerli Malı Tebliği
kapsamında Yerli Malı Belgesi düzenlenerek tarafıma verilmesi hususunda;
Gereğini saygılarımla arz ederim/ederiz.
…../…./20…
Adı - Soyadı /Varsa İşletme Kaşesi
Unvan
İmza
EKLER
1- Taahhütname ve eki Yerli Katkı Oranı Hesabı bu hesabın baz alındığı bilgi ve belgeler
2- Sanayi Sicil Belgesi sureti.
3- İşletmeyi temsil ve ilzama yetkili kişinin(kişilerin) imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı sureti.
4- Yerli katkı oranı hesabı için onay veren serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir
veya yeminli mali müşavirin ruhsat suretleri.
5- Eksperin konusunda uzman olduğunu gösteren belge sureti (diploma, çalıştığı veya bağlı
olduğu kurum/kuruluş kimlik kartı ve benzeri).
6- Gıda İşletme Kayıt veya Onay Belgesi sureti.
7- Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili Kayıt Kayıt
Belgesi sureti (Örtüaltı Kayıt Sistemi ve benzeri).
8- Müstahsil makbuzu veya fatura sureti.
9- Maden Ruhsatı sureti.
10- Diğer bilgi ve belgeler ……………………………………

Yerli malı belgesi nasıl alınır
Taahhütname
YERLİ MALI BELGESİ İÇİN
TAAHHÜTNAME
ÜRETİCİNİN
Adı Soyadı/Unvanı:
Ürün Adı:
EKLİ BELGELER
Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli

…..Sayfa

Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli Ekleri

…. Adet

…..Sayfa

Hesaplamaya konu ürünün yerli katkı oranı: % …..

İşbu Taahhütname ekinde yer alan ve 13/09/2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan “Yerli Malı Tebliği” kapsamında hazırladığım yerli katkı oranı hesabını içeren
evrakta yer alan hesaplamanın doğruluğunu ve resmi kayıtlara uygunluğunu teyit ediyor,
aksi yönde bir tespitin bulunması halinde her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluğu kabul
ediyor, Yerli Malı Belgesi’nin geçerlilik süresi boyunca yerli katkı oranının %51’in altına
düşürülmeyeceğini taahhüt ediyorum.

......./...../20......

Adı-Soyadı/ Firma Kaşesi
Unvan
İmza

Yerli malı belgesi nasıl alınır
Yerli katkı oranı hesap cetveli
YERLİ KATKI ORANI HESAP CETVELİ
A) Nihai Ürün Doğrudan ve Dolaylı Malzeme Giderleri
Yerli Girdi
Sıra
No

Malzeme adı

a=Miktar

Birim

c= axb=
Malzeme
b=Fiyatı(TL)
Maliyet Tutarı
(TL)

Sıra
No

Doğrudan

Malzeme adı

a=Miktar

İthal Girdi*
b=Fiyatı
(Döviz
Birim
cinsinden)

Doğrudan

1

1

2

2

3

3

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
Dolaylı

Dolaylı

1

1

2

2

3

3

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
Toplam1 (T1)

Toplam2 (T2)

c=Döviz
Kuru

d= axbxc =Malzeme
Maliyet Tutarı (TL)

Yerli malı
Yerli katkı oranı hesap cetveli
Ek.3-B
YERLİ KATKI ORANI HESAP CETVELİ
B) Nihai Ürün Doğrudan ve Dolaylı İşçilik Giderleri
Yerli Girdi
Sıra
No

Malzeme adı

a=Miktar

Birim

c= axb=
Malzeme
b=Fiyatı(TL)
Maliyet Tutarı
(TL)

Sıra
No

Doğrudan

Malzeme adı

a=Miktar

İthal Girdi*
b=Fiyatı
(Döviz
Birim
cinsinden)

c=Döviz
Kuru

d= axbxc =Malzeme
Maliyet Tutarı (TL)

Doğrudan

1

1

2

2

3

3

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
Dolaylı

Dolaylı

1

1

2

2

3

3

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
Toplam1 (T3)

Toplam2 (T4)

*İthal girdi tutarının hesaplamasında, ithal girdinin fabrikaya teslim fiyatı ve teslim tarihindeki M erkez Bankası döviz satış kuru dikkate alınır.

HER SAYFAYA * FİRMA İMZA ve KAŞESİ + Serbest muhasebeci (SM), serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) ya da yeminli mali müşavir (YMM) İMZA ve KAŞESİ

Yerli malı
Yerli katkı oranı hesap cetveli
Ek.3-C

YERLİ KATKI ORANI HESAP CETVELİ
C) Nihai Ürün İle İlgili Genel Giderler
İthal Girdi*

Yerli Girdi
Sıra
No Genel Gider Türü

a=Miktar

Birim

b=Fiyatı(TL)

1
2
.
.
.

c= axb= Genel
Gider Tutarı
(TL)

Sıra
No

Genel Gider Türü

a=Miktar

Birim

b=Fiyatı (Döviz c=Döviz
cinsinden)
Kuru

d= axbxc= Genel
Gider Tutarı
(TL)

1
2
.
.
.

Toplam5 (T5)

Toplam6 (T6)

*İthal girdi tutarının hesaplamasında, ithal girdinin fabrikaya teslim fiyatı ve teslim tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru dikkate alınır.

HER SAYFAYA * FİRMA İMZA ve KAŞESİ + Serbest muhasebeci (SM), serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) ya da yeminli mali müşavir (YMM) İMZA ve KAŞESİ

Yerli malı
Yerli katkı oranı hesap cetveli
Ek.3-D

YERLİ KATKI ORANI HESAP CETVELİ
Yerli Girdi Maliyet Tutarı

İthal Girdi Maliyet Tutarı

TL

TL

Nihai Ürün Doğrudan ve Dolaylı Malzeme Giderleri Toplamı (T2)

İthal Girdi

Yerli Girdi

Nihai Ürün Doğrudan ve Dolaylı Malzeme Giderleri
Toplamı (T1)
Nihai Ürün Doğrudan ve Dolaylı İşcilik Giderleri
Toplamı (T3)
Nihai Ürün İle İlgili Genel Giderler Toplamı (T5)
Yerli Girdi Maliyet Tutarı (= T1+ T3+T5)

Nihai Ürün Doğrudan ve Dolaylı İşcilik Giderleri Toplamı (T4)
Nihai Ürün İle İlgili Genel Giderler Toplamı (T6)
İthal Girdi Maliyet Tutarı ( =T2+ T4+T6)

YERLİ KATKI ORANI HESAPLAMASI
Nihai Ürün Maliyet Tutarı (TL)
(Yerli Girdi Maliyet Tutarı +İthal Girdi Maliyet
Tutarı=T1+T2+T3+T4+T5+T6)

Nihai Ürün İçindeki İthal Girdi Maliyet Tutarı (TL)
(İthal Girdi Maliyet Tutarı =T2+ T4+T6)

Yerli Katkı Oranı (% )
İŞYERİ
ADI :

ÜRÜN ADI :

Adı ve Soyadı

İmza / Kaşe

Tarih

Yerli Katkı Oranını Hesaplayan (Üretici)

Adı ve Soyadı

Ünvanı

Çalıştığı Kurum veya
Kuruluş/Bağlı Olduğu Oda

Diploma
No/Oda No

Tarih

İmza / Kaşe

Yerli Katkı Oranını Hesabını Mali Yönden İnceleyen ve
Doğruluğunu Teyit Eden (SM, SMMM ya da YMM)
Yerli Katkı Oranını Hesabını Teknik Yönden İnceleyen ve
Uygunluğunu Teyid Eden (Eksper)
Yerli malı belgesinin sahibi ile bu belgeyi düzenleyen ilgili oda/borsa ve belgeyi idareye sunan istekliler ile ilgili eksper, serbest muhasebeci (SM), serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) ya da yeminli mali
müşavir (YMM) belgedeki bilgilerin doğruluğundan genel hükümler ve/veya 4734 sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde sorumludurlar.

HER SAYFAYA * FİRMA İMZA ve KAŞESİ + Serbest muhasebeci (SM), serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) ya da yeminli mali müşavir (YMM) İMZA ve KAŞESİ

Özet
 Yerli Malı Belgesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 63.maddesi
kapsamında fiyat avantajı uygulanacak mal alımı ihalelerinde
istekliler tarafından teklif edilen malın yerli malı olduğunun
belirlenmesi ve belgelendirilmesine yönelik Odalarca
düzenlenmektedir.
 İlgili tebliğ gereği, sadece firmanın Sanayi Sicil Belgesinde yer alan
ve fiili olarak üretimi gerçekleştirilmiş olan ürünler için tebliğde
belirtilen diğer şartları sağlamak şartıyla Yerli Malı Belgesi
düzenlenebilmektedir.

Özet
 Sanayi Sicil Belgesi kapsamında yer alan her ürün yerli ürün olarak
kabul edilmektedir. Yerli ürünler arasından ancak tebliğde
belirtilen şartları sağlayan ürünler için Yerli Malı Belgesi
düzenlenmesi mümkündür.
 Yerli Malı Belgesi düzenlenecek ürünün imalatında kullanılan
hammadde, yarı mamul ve ambalaj malzemelerinden Sanayi Sicil
Belgesi sahibi firmalarca üretildiği belgelenenler Yerli Katkı Oranı
Hesap Cetvelindeki hesaplamalarda yerli girdi olarak dikkate
alınabilmektedir.
 Belgenin geçerlilik süresi içerisinde yerli katkı oranı % 51´in altına
düşmemelidir.

TEŞEKKÜRLER
Korkmaz Yıldırım
Sanayi Grubu Başkanı
kyildirim@iso.org.tr
http://www.iso.org.tr/hizmetler/yerli-mali-belgesi/

