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 İlgi      : 07.11.2016 tarih ve 512/21113 sayılı yazınız. 

 

İlgi yazınızda 5 Kasım 2014 tarihinden bu yana yürürlükte olan Yerli Malı Tebliği'nin (SGM 

2014/35) uygulamasında yaşanan aksaklıklar ve çözüm önerilerinin Birliğinize iletilmesi talep 

edilmiştir. Söz konusu tebliğ ile ilgili Odamızın yaşadığı sıkıntılar ve çözüm önerileri 

aşağıdaki tabloda yer almakta olup bilgilerinize arz ederim. 

 

 
 

 

 

 

Aksaklıklar Çözüm Önerileri 

Yerli malı otomasyon sisteminde yer alan ve ürünün 

teknolojik düzeyinin belirtildiği sayfada; düşük, orta-

düşük, orta-yüksek, yüksek seçenekleri yer almakta 

olup; bu seçeneklerden hangisinin ürünlerin teknolojik 

düzeyini belirttiğine dair bir klavuz yer almamaktadır. 

Ürünün teknolojik düzeylerinin düşük, orta-düşük, 

orta-yüksek, yüksek seçeneklerine göre ayrımının 

hangi kriterlere göre yapıldığının belirtilmesi, buna 

ilişkin bir liste yayınlanması ya da bu seçeneklerin 

Prodcom 2010 listesinde belirtilmesi söz konusu 

teknolojik düzeylerin sisteme girilmesi esnasında 

yardımcı olacaktır. 

Saygılarımla, 

 

Füsun ŞAHİN 

Genel Sekreter 

Tarih    : 

Sayı     : 

Konu : Yerli Malı Uygulamaları Hk. 
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Yerli Malı Tebliği'nin 5. Maddesi birinci fıkrasında yer 

alan 

'Yerli katkı oranı, aşağıdaki formüle uygun olarak 

üretici tarafından hesaplanır. Yerli katkı oranı hesabını 

içeren evrak, teknik yönden eksper tarafından, mali 

yönden ise serbest muhasebeci, serbest muhasebeci 

mali müşavir ya da yeminli mali müşavir tarafından 

tetkik edilerek, hesaplamanın doğruluğu ve resmi 

kayıtlara uygunluğu açısından teyit edilir ve imzalanır.' 

ifadesinde geçen ve yerli katkı oranı hesabının teknik 

yönden eksper tarafından doğruluğu ve resmi 

kayıtlara uygunluğunun teyidi tam olarak 

anlaşılamamaktadır.  
  

  

  

  

  

Tebliğin ilgili maddesinde geçen “Yerli katkı oranı 

hesabının teknik yönden eksper tarafından doğruluğu 

ve resmi kayıtlara uygunluğunun teyidi” ifadesinin 

ayrıntılı hale getirilerek, eksperin burada tam olarak 

ne yapacağının açıklanması eksperin görevinin 

anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Çünkü uygulamada 

TOBB tarafından odalar hizmetine sunulan “Yerli 

Malı Belgesi Müracaat Formu” sisteminde kapasite 

raporu esas alınarak yerli malı belgesi hazırlanması 

sürecinde  tüm bilgiler otomatik olarak çıkmakta ve 

eksper tarafından bir işlem yapılmasına gerek 

kalmamaktadır. Bu kapsamda eksperin görevinin 

netleştirilmesi ihtiyacı doğmaktadır. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Bu belge 5070 sayılı e-İmza Kanununa göre Fusun SAHIN tarafından 28.11.2016 tarihinde e-imzalanmıştır.


