
 
Sivil Offset Uygulamala-
rı:  
Sivil kamu alımları çerçeve-
sindeki offset uygulamaları-
dır.Dünyada offset uygula-
maları daha çok askeri off-
set şeklinde başlamış ve 
gelişmiş olmasına karşılık, 
günümüzde özellikle geliş-
mekte olan ülkeler sivil off-
setin yaygınlaştırılması yö-
nünde çalışmalarda bulun-
maktadırlar. Ülkemizde sivil 
offset uygulamaları Dış Ti-
caret Müsteşarlığı tarafın-
dan yürütülmektedir. 
Sivil ofset daha ziyade Sağ-
lık Bakanlığı ve Milli Eğitim 
bakanlığı alımları için kulla-
nılabilmektedir. 

Offset Nedir? 
Offset, kamu kurum ve kuru-
luşları, kamu ortaklıkları ve 
kamu iştirakleri tarafından 
açılan uluslararası ihaleler 
neticesinde, ihalelerin açıldığı 
ülkeden çıkacak dövizi telafi 
etmek ve bu ülkelerin ihracat 
potansiyelini arttırmak ama-
cıyla, ihaleyi kazanan yabancı 
firma tarafından ana ihale 
anlaşmasına ek olarak verilen 
taahhütlerdir. Bu taahhütler, 
ihaleyi açan ülkeden yapıla-
cak ihracat, ihaleyi açan ül-
keye yönelik yabancı serma-
ye yatırımları, ortak yatırım-
lar, teknoloji transferi, lisans 
ve know-how transferleri, 
kalifiye işgücü yaratmak 
amacıyla, masrafı ihaleyi ka-
zanan yabancı firmaya ait 
olmak üzere sağlanan yurtiçi 
ve yurt dışı eğitim imkanları, 
AR-GE çalışmaları ve yatırım-
ları ile diğer döviz kazandırıcı 
hizmet ve işlemleri içerebilir. 
Offset uygulamaları, offsete 
konu olan ihalenin niteliğine 
göre askeri ve sivil offset 
olmak üzere ikiye ayrılır: 

 
Offset Uygulamalarının 
Avantajları Nelerdir? 
 
·      Kamu harcamalarının 
bir bölümünü telafi etmek, 
·     İhracatçılarımızın yeni 
dış pazarlara açılmalarına 
ve/veya mevcut dış pazar-
larda ihracat artışı kaydet-
melerine imkan sağlamak, 
·     Yabancı sermaye giri-
şinde artış sağlamak, 
·     Yeni istihdam olanak-
ları yaratmak, 
·     İç pazarın ve dış tica-
retin dinamizmini artır-
mak, 
·     Teknoloji transferi 
yoluyla üretim kalitesinin 
artırılmasına yardımcı ol-
mak, 
·     Sağlanan yurt içi ve 
yurt dışı eğitim olanakla-
rıyla kalifiye işgücünün 
niteliğini ve niceliğini artır-
mak, 
·     Döviz girdilerini artıra-
rak, ödemeler dengesin-
deki açığın azaltılmasını 
sağlamaktır 
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Savunma Sanayii Off-
set Uygulamaları:   
Askeri alımlar çerçevesin-
deki offset uygulamaları-
dır. Savunma sanayi ile 
ilgili olabileceği gibi ihale 
konusunun niteliğine gö-
re sivil sektörlerle de ilgili 
olabilir. Halihazırda, ülke-
mizdeki savunma sanayii 
offset uygulamaları Sa-
vunma Sanayii Başkanlığı  
(SSB) tarafından yürütül-
mektedir. 
 
 
 
 
 
 
İhracatın sürekliliğini sağ-
lamak üzere hedef pazar-
larda dağıtım kanallarına 
ve marka geliştirmeye 
verilecek destekler, ülke-
nin rekabet gücünün ve 
ihracat potansiyelinin 
geliştirilmesi hedefine 
daha kalıcı olarak ulaşıl-
masını sağlayacaktır. 
Böylelikle, ofset uygula-
malarının hedeflerine 
kalıcı olarak ulaşılabile-
cektir. Ülkemizde Hava 
Kuvvetleri, Kara Kuvvet-
leri ve Deniz Kuvvetleri 
dış alımlarında offset tek-
niklerini  uygulamaktadır-
lar. 


