
SIKÇA SORULAN SORULAR 

 

1. Sanayi İşbirliği Projesi (SİP) nedir? 

Sanayi İşbirliği Projesi (SİP), kamu idaresinin, yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferi içeren mal alımı, 

hizmet alımı veya yapım işlerini ihtiva eden ve ihalesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü 

maddesinin (u) bendine istinaden gerçekleştirilen projedir. 

2. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (u) bendi her ihalede uygulanabilir mi? 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (u) bendi, “yenilik, yerlileşme ve teknoloji 

transferini sağlamaya yönelik sanayi işbirliği uygulamaları içeren mal ve hizmet alımları ile yapım 

işleri”nde uygulanabilmektedir. 

3. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (u) bendine istinaden yürütülecek ihalelerde 

esas alınacak mevzuat hangisidir? 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (u) bendine göre yapılacak mal ve hizmet alımları 

ile yapım işlerinde, 15 Ağustos 2018 tarihli ve 36 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yayımlanan “Sanayi 

İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar” uygulanmaktadır. 

4. Kamu ihalelerini SİP uygulamasına tabi olarak gerçekleştirmenin avantajları nelerdir? 

 SİP uygulamasında, ihale usullerine yönelik temel tanımlar ve ihalenin açılması, tekliflerin hazırlanması 

ve değerlendirilmesi sürecinde gerekli olan aşamalar ve işlemler SİP mevzuatında belirtildiği şekilde 

gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte; kamu idarelerinin, tedarik konusu işin ve projelerin farklılıkları 

göz önünde bulundurularak, ihale sürecine ilişkin detaylarda ve ihalelere göre farklılaşması gereken 

hususlarda düzenleme yapma yetkisi idarelere aittir. 

 İdarelerin, SİP mevzuatı hükümlerine uygun olarak organizasyon yapılarını oluşturabilmesi, düzenleyici 

işlem yapabilmesi, ihaleye, tekliflerin değerlendirilmesine ve sözleşmelere ilişkin dokümanlar 

hazırlayabilmesi imkânı mevcuttur. Bu işlemlerde, 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerinin 

uygulanmasına yönelik bir zorunluluk bulunmamaktadır. 

 SİP uygulamasında, proje maliyeti/ihale bedeli ile ilgili herhangi bir alt-üst limit bulunmamaktadır. 

 İhalelerde, aday veya istekli sayı sınırı aranmaksızın, açık ihale veya belirli istekliler arasında ihale usulü 

uygulanabilmekte ve ayrıca, idarelere, belirli gerekçeler ile tek adaydan da teklif alabilme imkânı 

tanınmaktadır. Belirli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterlilik değerlendirmesi yapma zorunluluğu 

bulunmamaktadır. İdareler, stratejik öncelikler, ulusal menfaat, teknolojik birikimin tek bir yerde 

olması, özgün niteliği ve yüksek teknolojisi nedeniyle özel uzmanlık gerektirmesi veya 

standardizasyonun sağlanması gerekçeleriyle tek adaydan da teklif alabilmektedir. 

 İhalelerde maliyet etkin çözümlere ulaşılabilmesi, rekabetin devamlılığının sağlanabilmesi ve teklif 

değerlendirme sürecinden azami faydanın elde edilebilmesini teminen, ihalelerde zorunlu kriterleri 

karşılamayan isteklilerin hemen değerlendirme dışı bırakılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Ayrıca, 

isteklilere; teklifler verildikten sonra eksik belgeleri tamamlama ve uygun olmayan belgeleri düzeltme, 

zorunlu kriterlere tekrar cevap vererek karşılama, tekliflere ilişkin net olmayan hususlarda açıklama 

yapma ve/veya zorunlu olmayan kriterleri karşılama ve fiyat teklifindeki yazı ve rakam farklılığı veya 

aritmetik hataları düzeltme imkânı tanınmaktadır. 

 İhalelerde firma seçimi sadece en düşük fiyatlı teklif esas alınarak yapılmamakta, fiyatın yanı sıra, 

işletme ve bakım maliyeti, verimlilik, kalite, teknik üstünlükler ve sanayi ve teknoloji katılımı 

yükümlülükleri gibi fiyat dışı unsurlar da değerlendirmeye alınmaktadır. 

 İdarelerin, sözleşme imzalanana kadar, gerek fiyata yönelik pazarlık gücünü gerekse teknik ve idari 

hususlara yönelik iyileştirme taleplerini muhafaza edebilmesini teminen, idarelere sözleşme müzakeresi 

yapma imkanı tanınmakta, bununla birlikte, sözleşme görüşmeleri için belirlenen istekli sayısı ve 

sözleşme müzakerelerinin süresine yönelik bir kısıtlama bulunmamaktadır 

 İhale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla Kamu İhale Kurumu’na itirazen 

şikâyet başvurusu yapılamamaktadır.  



5. İhalenin SİP uygulamasına tabi olarak gerçekleştirilmesine dair kararı kim vermektedir? 

İhalenin, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (u) bendine tabi olarak gerçekleştirilmesine dair karar 

ilgili kamu idaresi tarafından verilmektedir. Bu süreçte, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın onayı 

gerekmemektedir. İhaleyi yapacak kamu idaresinin SİP uygulama kararını alması ve bu hususu Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı’na bildirmesini müteakip, güncel SİP mevzuatı doğrultusunda Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı tarafından yürütülecek işlemlere başlanmaktadır. 

6. İhaleyi açan kamu idaresinin ihale sürecindeki görev ve sorumlulukları nelerdir? 

İhaleyi açan kamu idaresi; 

 İhale sürecinin yönetiminden, 

 İhale kapsamında uygulanacak ihale usulü, tedarikin kapsamı, proje modeli, tedarik miktarı, teslimat 

takvimi, para birimi vb. hususlar ile adayların ve isteklilerin yapısı ve tekliflerin hazırlanmasına ve 

sunulmasına ilişkin hususların belirlenmesinden, 

 İhale dokümanında yer alacak idari şartname, teknik şartname, tedarik sözleşmesi vb. teknik ve idari 

dokümanların hazırlanmasından, 

 İhale kapsamında tekliflerin alınmasını müteakip teknik ve idari tekliflerin değerlendirilmesinden, 

 Sözleşme müzakerelerine başlanacak isteklinin belirlenmesinden,  

 Belirlenen istekli ile tedarik sözleşmesi müzakeresinin gerçekleştirilmesinden, anlaşma sağlanması 

halinde tedarik sözleşmesinin imzalanmasından ve tedarik sözleşmesinin yürütülmesinden 

sorumludur. 

7. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ihale sürecindeki görev ve sorumlulukları nelerdir? 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; 

 İhale dokümanında yer alacak Sanayi ve Teknoloji Katılımı (STK) Esaslarının hazırlanmasından, 

 İhale kapsamında tekliflerin alınmasını müteakip sanayi ve teknoloji katılımı tekliflerinin 

değerlendirilmesinden, 

 İdare tarafından belirlenen istekli ile STK sözleşmesi müzakeresinin gerçekleştirilmesinden, anlaşma 

sağlanması halinde STK sözleşmesinin imzalanmasından ve STK sözleşmesinin yürütülmesinden 

sorumludur. 

8. Sanayi ve Teknoloji Katılımı (STK) Esasları nedir? 

İhale dokümanında yer alan ve STK tekliflerinin hazırlanmasına yönelik genel esasları, asgari STK 

yükümlülüklerini, yurt içinde gerçekleştirilmesi zorunlu faaliyetlere ilişkin bilgileri ve STK sözleşmesi 

taslağı ve eklerini içeren dokümandır.  

STK esasları ve eklerinde yer alan hüküm ve şartları kabul etmeyen, koşullu ve/veya kısmen kabul eden, 

STK esaslarında belirtilen STK yükümlülük oranları ile yan sanayi iş payı ve KOBİ iş payı yükümlülük 

oranlarından herhangi birini sağlayamayan isteklinin teklifi değerlendirmeye alınmamaktadır. 

9. Sanayi ve Teknoloji Katılımı (STK) Yükümlülükleri nelerdir? 

STK yükümlülükleri, Kategori-A (yerli katkı), Kategori-B (teknolojik işbirliği) ve Kategori-C (ihracat) 

olmak üzere üç kategoride yerine getirilmektedir.  

Her ihalede Kategori-A STK yükümlülüğünün talep edilmesi ve Kategori-A STK yükümlülüğünün belirli 

bir oranının KOBİ’ler tarafından, belirli bir oranının ise yüklenici ve KOBİ’ler dışındaki 

şirketler/kurum/kuruluşlar (yan sanayi) tarafından gerçekleştirilmesi zorunludur.  

İhale kapsamında bir ya da birden fazla kategoride STK yükümlülüğü talep edilebilmekte ve Kategori-A, 

Kategori-B ve Kategori-C STK asgari yükümlülük oranları ile yan sanayi iş payı ve KOBİ iş payına ait 

asgari yükümlülük oranları ayrı ayrı belirlenebilmekte olup, söz konusu oranlardan herhangi birini 

sağlayamayan isteklinin teklifi değerlendirmeye alınmamaktadır. 

10. Sanayi ve Teknoloji Katılımı (STK) Sözleşmesi nedir? 



STK sözleşmesi, idare tarafından yüklenici olarak seçilen istekli ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında 

imzalanan ve yüklenicinin sanayi ve teknoloji katılımı yükümlülüklerini yerine getirmesine ilişkin hüküm 

ve şartları düzenleyen ayrı bir sözleşmedir. STK sözleşmesi kendi hüküm ve koşulları bulunan bir sözleşme 

olarak imzalanmakta ve imzalanmasını müteakip tedarik sözleşmesinin eki olmaktadır. 

Yüklenici, STK sözleşmesi kapsamında STK yükümlülüğünün % 6’sı oranında ve STK yükümlülük 

süresinin tamamlanmasından itibaren en az 1 yıl süreyle geçerli olan bir STK teminat mektubunu Bakanlığa 

sunmakta ve STK yükümlülükleri gerçekleştirildikçe, söz konusu teminat mektubundan Bakanlık 

tarafından indirim yapılmaktadır. 

Yüklenicinin Kategori-A STK, Kategori-B STK, Kategori-C STK, yan sanayi iş payı ve KOBİ iş payı 

yükümlülüklerini STK sözleşmesinde belirtilen süre ve şartlarda yerine getirilmemesi halinde, yerine 

getirilmeyen STK yükümlülüğünün % 6’sı oranında ceza uygulanmaktadır. Cezanın uygulanması, 

yükleniciyi STK yükümlülüklerini yerine getirme sorumluluğundan kurtarmamakta, tahakkuk eden cezanın 

tahsil edilmesini müteakip, yüklenicinin gerçekleştirilmeyen STK yükümlülükleri, bir sonraki program 

dönemindeki aynı kategorideki STK yükümlülüklerine STK sözleşmesinde belirtilen şartlarda eskale 

edilerek eklenmektedir. 

11. Kredilendirme nedir? Nasıl kredi alınır? 

Kredilendirme, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanan “hibe niteliğinde veya geri ödemeli 

kredi” anlamına gelmemekte olup, gerçekleştirilen STK tutarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 

tespitini ifade etmektedir. 

Gerçekleştirilen STK faaliyetlerinin kredilendirilmesi, STK Rehberi Ek-3’de yer alan formata uygun 

şekilde hazırlanan ve STK faaliyetlerinin gerçekleşme durumunu belirten STK Raporları’nın Bakanlığa 

sunulması ve Bakanlık tarafından değerlendirilmesi neticesinde yapılmaktadır. 

Kategori-A ve Kategori-C STK faaliyetleri Yurtiçi Katma Değer (YİKD) tutarı temel alınarak 

kredilendirilmekte, Kategori-B STK faaliyetlerinin kredilendirilmesinde esas alınacak değerler ise ilgili ön 

onay başvurusunun değerlendirilmesi sürecinde Bakanlık tarafından belirlenmektedir. 

Örneğin, metro aracında kullanılmak üzere yüklenici tarafından yurt içindeki bir firmadan tedarik edilen 

kapı sistemine ilişkin Kategori-A STK hesaplamasında, STK raporları kapsamında sunulan ve kapı 

sisteminin tedarik edildiği firma tarafından yükleniciye kesilen faturanın içindeki YİKD tutarı esas 

alınmaktadır. Bu çerçevede, 100 TL değerindeki kapı sistemi faturasını oluşturan kalemlerin incelenmesi, 

20 TL değerindeki hizmet, malzeme, bileşen, alt sistem vb.’nin yurt dışından, 80 TL değerindeki hizmet, 

malzeme, bileşen, alt sistem vb.’nin ise yurt içinden tedarik edildiğinin belirlenmesi, yurt içinden tedarik 

edilen hizmet, malzeme, bileşen, alt sistem vb.’nin menşeinin incelenmesi neticesinde 25 TL’lik kısmının 

yurt dışından tedarik edildiğinin tespit edilmesi halinde, kapı sistemine ilişkin YİKD tutarı 55 TL (80 – 25) 

olarak esas alınmaktadır. Kapı sistemi üreticisinin KOBİ olması halinde, söz konusu YİKD tutarı STK 

Rehberi Ek-2’de yer alan katsayılara uygun şekilde 2 ile çarpılmakta ve 100 TL değerindeki kapı sistemi 

faturası için 55 * 2 = 110 TL’lik bir Kategori-A STK kredilendirmesi yapılabilmektedir. 

12. Ön kredilendirme nedir? Avantajları nelerdir? 

Ön kredilendirme, gerçekleştirilen Kategori-B ve Kategori-C STK faaliyetlerine karşılık gelen 

kredilendirmenin, yüklenicinin gelecekteki olası Kategori-B ve Kategori-C STK yükümlülüklerine karşılık 

olarak sayılmak üzere, gerçekleşme tarihinden itibaren 5 yıl süreyle saklanması işlemidir. 

STK Rehberi Madde 11’de belirtildiği üzere, 

 Yüklenicinin bir STK sözleşmesi kapsamında, STK yükümlülük süresi sonunda fazladan 

gerçekleştirdiği Kategori-B veya Kategori-C STK faaliyetlerine karşılık gelen kredi, yüklenici ile yeni 

bir STK sözleşmesi yapılması durumunda yeni STK sözleşmesindeki yükümlülüklerine karşılık olarak 

kullanılabilmektedir. 

 SİP uygulaması, kamu idareleri tarafından açılacak ihalelere teklif verme niyetinde olan ve henüz STK 

yükümlülüğü altına girmemiş firma/kurum/kuruluşların, gelecekte oluşacak STK yükümlülüklerine 

karşılık olarak sayılmak üzere Kategori-B ve Kategori-C STK faaliyetlerini bugünden 

gerçekleştirmesine imkân tanınmaktadır. Bu çerçevede, henüz STK yükümlülüğü altına girmemiş 

firma/kurum/kuruluşların gerçekleştirdiği Kategori-B veya Kategori-C STK faaliyetlerine karşılık gelen 



kredi, söz konusu firma/kurum/kuruluşlar ile bir STK sözleşmesi yapılması durumunda STK 

sözleşmesindeki yükümlülüklerine karşılık olarak kullanılabilmektedir. 

13. SİP uygulamasının KOBİ’lere sağladığı avantajlar nelerdir?  

SİP uygulamasına tabi ihalelerde Kategori-A STK yükümlülüğünün belirli bir oranının KOBİ’ler tarafından 

gerçekleştirilmesi zorunludur. İhale kapsamında talep edilen KOBİ iş payına ilişkin asgari yükümlülük 

oranı ihale dokümanında belirlenmekte olup, söz konusu asgari yükümlülük oranını sağlayamayan 

isteklinin teklifi değerlendirmeye alınmamaktadır. 

Ayrıca, STK faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sürecinde, STK Rehberi Ek-2’de belirtildiği üzere KOBİ’ler 

tarafından üretilen/geliştirilen ürün/sağlanan hizmetler için ilave katsayı uygulaması yapılmakta ve 

yüklenicilerin yükümlülüklerini KOBİ’leri kullanarak yerine getirmesi teşvik edilmektedir. 

14. SİP uygulamasında yerlilik hesabı nasıl yapılmaktadır?  

SİP uygulamasında yerlilik hesabı Yurt İçi Katma Değer esas alınarak yapılmaktadır. STK Rehberi Madde 

2.1’de belirtildiği üzere, Yurt İçi Katma Değer (YİKD), “bir ürün veya hizmetin fatura bedeli içerisinde, o 

ürün ve/veya hizmetin üretilmesi sırasında;  

 Yurt içinden sağlanan tüm hammadde, malzeme, ürün, hizmet ile yabancılara ödenenler hariç olmak 

üzere işçilik bedellerinin, 

 Seyahat, konaklama, yemek, posta hizmetleri gibi idari masraflar hariç olmak üzere ilgili genel yönetim 

giderlerinin, 

 Yurt içinde elde edilen kârların ve ilgili vergilerin 

toplamı”ndan oluşmaktadır. Yurtiçinden tedarik edilen ancak yurtdışı menşeli olan hammadde, malzeme, 

ürün, hizmet, işçilik vb. YİKD olarak kabul edilmemektedir. 

15. SİP uygulamasında yerlilik Yerli Malı Belgesi ile mi doğrulanmaktadır? 

SİP uygulamasında yerlilik hesabı Yurt İçi Katma Değer (YİKD) esas alınarak yapılmaktadır. 

Gerçekleştirilen faaliyetlerde YİKD tutarlarının doğrulanması Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 

yapılmakta olup, bu süreçte Yerli Malı Belgesi kullanılmamaktadır. Yüklenici YİKD tutarlarının 

doğrulanması amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından talep edilen tüm bilgi, belge, doküman 

vb. kanıtı Bakanlığa sunmakla ve/veya açmakla yükümlüdür. Bakanlık gerekli görürse, YİKD’nin 

doğrulanmasında yüklenici tarafından sunulan belgelerin, bağımsız bir denetim kuruluşu tarafından 

incelenmesini isteyebilmektedir. 

16. Kategori-B ve Kategori-C STK için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenmiş alanlar 

nelerdir? 

Kategori-B ve Kategori-C STK için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenmiş alanlar ve bu 

alanlara karşılık gelen katsayılar STK Rehberi Ek-2’de belirtilmiştir. 

17. Tedarik sözleşmesi kapsamındaki faaliyetler Kategori-B STK yükümlülüklerine karşılık olarak 

sayılabilir mi? 

Kategori-B STK yükümlülüklerinin kapsamı, Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve 

Esaslar’ın 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile düzenlenmiştir. Buna göre, tedarik sözleşmesi 

kapsamında Kategori-A STK faaliyetleri ile ilgili olarak yapılacak faaliyetler Kategori-B STK olarak kabul 

edilmemektedir. 

18. Ön onay nedir? 

STK Rehberi Madde 2.1’de belirtildiği üzere, ön onay, “gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlerin sanayi 

ve teknoloji katılımı olarak kabul edilebilmesi ve kredilendirilebilmesi için bu faaliyetlere başlamadan önce 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınması gereken onay”dır. Bu çerçevede, Bakanlık tarafından 

verilecek ön onay herhangi bir ihracat veya ithalat izni anlamına gelmemekte olup, gerçekleştirilmesi 

planlanan faaliyetin STK olarak kabul edilebilmesi için gerekli bir düzenlemedir. 

19. Ön onay ne zaman alınmalıdır? 

STK Rehberi Madde 8’de belirtildiği üzere, Kategori-A STK faaliyetleri için STK planında değişiklik 

olması durumunda, Kategori-B ve Kategori-C STK faaliyetleri için ise, söz konusu faaliyetlerin 



gerçekleştirilmesine yönelik herhangi bir işlem başlatılmadan önce, herhangi bir sözleşme, anlaşma, sipariş 

emri ve benzeri imzalanmadan önce veya faaliyete ilişkin değişiklik olması halinde, her bir STK faaliyeti 

için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan ön onay alınması gerekmektedir. 

20. Katsayı uygulaması nedir? 

Katsayı uygulaması, gerçekleştirilen STK faaliyetlerinin kredilendirilmesinde, söz konusu STK faaliyetleri 

için tespit edilen gerçekleşmenin, STK Rehberi Ek-2’de yer alan katsayılardan Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı tarafından uygun bulunan katsayı ile çarpılmasıdır. 

Örneğin, Kategori-B STK yükümlülüğü kapsamında, yüklenicinin, Türkiye’deki bir üniversitenin “3-D 

Yazıcı Teknolojileri” konusundaki çalışmalarında ihtiyaç duyduğu 100 TL bedelinde bir yazılımı satın 

alarak söz konusu üniversiteye hibe etmesine yönelik bir ön onay başvurusunda bulunması durumunda; 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilgili ön onayı değerlendirmesi neticesinde, STK Katsayı Tablosu’nda 

yer alan alanlara istinaden katsayıyı 3 olarak uygun görmesi ve kredilendirmenin, söz konusu yazılımın 

üniversiteye teslimini müteakip fatura değeri esas alınarak yapılacağını belirtmesi halinde, ilgili koşulların 

yerine getirilmesi ve gerekli belgelerin sunulmasını müteakip 100 * 3 = 300 TL’lik bir Kategori-B STK 

kredilendirmesi yapılabilmektedir. 

21. Ön onayda katsayı nasıl belirlenir? 

Ön onay başvurusunun STK Rehberi Ek-1’de yer alan ön onay başvurusu tablosu esas alınarak yapılması 

ve ön onaya konu STK faaliyetinin kapsamı dikkate alınarak STK Rehberi Ek-2’de yer alan katsayılardan 

uygun olan katsayının söz konusu tabloda belirtilmesi gerekmektedir. STK Rehberi Madde 8’de belirtildiği 

üzere, ön onay başvurusunun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından değerlendirilmesi neticesinde ön 

onayda esas alınacak katsayılar Bakanlık tarafından belirlenmektedir. 


