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    4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 63 üncü maddesinde “Yaklaşık maliyeti eşik 
değerlerin altında kalan ihalelere sadece yerli isteklilerin katılması, yaklaşık maliyeti 
eşik değerlerin üzerindeki ihalelerde; hizmet alımları ve yapım işlerinde bütün yerli 
istekliler lehine, mal alımlarında ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile diğer ilgili kurum 
ve kuruluşların görüşleri alınarak Kurum tarafından yerli malı olarak belirlenen malları 
teklif eden yerli istekliler lehine, %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması 
hususlarında idarelerce ihale dokümanına hükümler konulabilir. Ancak, yabancı 
istekliler ile ortak girişim yapmak suretiyle ihalelere katılan yerli istekliler bu 
hükümden yararlanamaz.” hükmü yer aldığından; yerli istekliler lehine fiyat avantajı 
uygulanacak mal alım ihalelerinde ihale konusu malın yerli malı olarak 
değerlendirilebilmesine ilişkin aşağıdaki karar alınmıştır. 
  
1- Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli 
bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik  ve eylemi 
Türkiye’de yapılan ürünler, yerli malı olarak kabul edilir. 
Bir malın yerli malı olarak değerlendirilebilmesi için Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz 
Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğine bağlı ilgili Oda tarafından “Yerli Malı 
Belgesi” ile belgelendirilmesi şarttır. Belgelendirme işlemi ilgili oda tarafından bu 
Kararda belirtilen kriterler çerçevesinde yerine getirilir. 
  
2- Sanayi ürünlerinin yerli malı kabul edilebilmesi için; 
a) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen Sanayi Sicil Belgesine sahip 
firmalar tarafından üretilmesi, 
b)Üretim sürecinin önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son 
esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması, 
şartları aranır. 
Bu iki şartın bulunması halinde “Yerli Malı Belgesi”, sanayi ürününün üretildiği yer 
Sanayi Odası veya Sanayi ve Ticaret Odası tarafından düzenlenir. 
  
 3- Gıda ve tarımsal ürünlerin Yerli Malı olarak kabul edilebilmesi için; 
a)Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca düzenlenen Gıda Sicil Belgesi ile Gıda Üretim 
Sertifikasına sahip üretici tarafından üretilmesi, 
b) Üretim sürecinin önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen en 
son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması, 
şartları aranır. 
Bu iki şartın bulunması halinde “Yerli Malı Belgesi”, gıda ve tarımsal ürünü üreten 
üreticinin bulunduğu yer  Sanayi Odası veya Sanayi ve Ticaret Odası tarafından 
düzenlenir. 
  
4- Türkiye’de toplanan bitkisel ürünler, Türkiye’de doğan ve yetiştirilen canlı 
hayvanlar ve bunlardan elde edilen ürünler, Türkiye’de yetiştirilen ve avlanan su 



ürünleri yerli malı kabul edilir. Bunların dışındaki ham tarım ve hayvancılık ürünleri 
tümüyle Türkiye’de üretilmesi veya üretim sürecinin önemli bir aşamasının ve 
ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış 
olması şartıyla yerli malı kabul edilir. 
Tarım ve hayvancılık ürünlerine ilişkin “Yerli Malı Belgesi”, ürünün elde edildiği yerin 
Ticaret Borsası tarafından Ticaret Borsasının bulunmadığı yerlerde ise Ticaret Odası 
veya Ticaret ve Sanayi Odaları tarafından düzenlenir. 
  
5- Esnaf ve sanatkarlarca üretilen ürünler, Türkiye’de çıkarılan madenler ve 
madencilik ürünleri ile yukarıda belirtilen ürünler dışında kalan ve bu kategorilerin 
hiçbirine girmeyen diğer ürünler; tümüyle Türkiye’de üretilmesi veya üretim sürecinin 
önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve 
eylemin Türkiye’de yapılmış olması şartıyla yerli malı kabul edilir. 
Bu ürünlere ilişkin “Yerli Malı Belgesi”, üretildiği yerin Sanayi Odası veya Ticaret ve 
Sanayi Odası tarafından düzenlenir. 
  
 6- Uygulamaya esas olmak üzere yukarıda belirtilen şartların ilgililere ve kamuoyuna 
duyurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 
 


