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Yerli istekliler ile ilgili düzenlemelerYerli istekliler ile ilgili düzenlemeler

Hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinde yerli istekliler lehine, malHizmet alımı ve yapım işi ihalelerinde yerli istekliler lehine, mal
alımı ihalelerinde ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile diğer ilgilialımı ihalelerinde ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile diğer ilgili
kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Kurum tarafından yerlikurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Kurum tarafından yerli
malı olarak belirlenen malları teklif eden istekliler lehine, % 15malı olarak belirlenen malları teklif eden istekliler lehine, % 15
oranına kadar fiyat avantajı sağlanması; yaklaşık maliyeti eşikoranına kadar fiyat avantajı sağlanması; yaklaşık maliyeti eşik
değerlerin altında kalan ihalelere ise sadece yerli isteklilerindeğerlerin altında kalan ihalelere ise sadece yerli isteklilerin
katılması hususlarında ihale dokümanına hüküm konulabilir.katılması hususlarında ihale dokümanına hüküm konulabilir.
Ortak girişimlerin yerli istekli sayılabilmesi için bütün ortaklarınınOrtak girişimlerin yerli istekli sayılabilmesi için bütün ortaklarının
yerli istekli olması gereklidir.yerli istekli olması gereklidir.
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İhalenin sadece yerli isteklilere açık olupİhalenin sadece yerli isteklilere açık olup
olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajıolmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı
uygulanıp uygulanmayacağı,uygulanıp uygulanmayacağı,

ihale ilanında belirtilir.ihale ilanında belirtilir.
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KİK’in görev ve yetkileri:KİK’in görev ve yetkileri:
-- Yerli isteklilerin, yabancı ülkelerde açılan ihalelereYerli isteklilerin, yabancı ülkelerde açılan ihalelere

katılmalarına engel olunduğunun tespit edilmesi halinde,katılmalarına engel olunduğunun tespit edilmesi halinde,
bu uygulamanın yapıldığı ülkenin isteklilerinin de, bubu uygulamanın yapıldığı ülkenin isteklilerinin de, bu
Kanun kapsamında yapılan ihalelere katılmalarınınKanun kapsamında yapılan ihalelere katılmalarının
önlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasını ve gerekliönlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasını ve gerekli
düzenlemelerin yapılmasını sağlamak üzere Bakanlardüzenlemelerin yapılmasını sağlamak üzere Bakanlar
Kuruluna teklifte bulunmak.Kuruluna teklifte bulunmak.
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